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difusão comunitária nas entidades que especifica. " 0291 O

N° 119/01 - Do Poder Executivo, submeten
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Argenta, indicando o Deputado Augusto Nardes,
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COMUNICAÇÃO

- Do Senhor Deputado Wilson Cignachi,
comunicando que aceita assumir o mandato de
Deputado Federal. 02933

MENSAGENS

Mensagem n° 95, de 2002 (Do Poder Executi
vo) - Submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 1° de fevereiro de 2002,
que "Renova concessão e autorização das entidades
que menciona, para explorar serviços de radiod~u

são, e dá outras providências". As entidades mencio-
nadas são as seguintes: 02933

- TVR n° 1.633102 - A Gazeta do Espírito
Santo Rádio e TV Ltda., na cidade de Serra - ES
(onda média); 02934

- TVR n° 1.634/02 - Rádio Voz do São
Francisco Ltda., na cidade de Januária - MG
(onda média); .. 02934

- TVR n° 1.635/02 - Radiodifusão
Sul-mato-grossense Ltda., na cidade de Poxoréo
- MT (onda média); 02934

- TVR n° 1.636/02 - Rádio Vale do Taquari
Ltda., na cidade de Coxim - MS (onda média);.... 02934

- TVR n° 1.637/02 - Rede Guaicurus de
Rádio e Televisão Ltda., na cidade de Fátima do
Sul- MS (onda média);.................. 02934

- TVR n° 1.638/02 - Fundação Aldo Carva
lho de Comunicação Social, originariamente Rá
dio Maguary Ltda., na cidade de Belém - PA
(onda média); 02934

- TVR n° 1.639/02 - Rádio Rural de Gua-
rabira Ltda., na cidade de Guarabira - PB (onda
média);............................. 02934

- TVR n° 1.640/02 - Rádio Difusora Col-
méia de Campo Mourão Ltda., na cidade de
Campo Mourão - PR (onda média);...................... 02934

- TVR n° 1.641/02 - Sociedade Pitangui de
Comunicação Ltda., originariamente Rádio Vila
Velha Ltda., na cidade de Ponta Grossa - PR
(onda média); 02934

- TVR n° 1.642/02 - Rádio do Comércio
Ltda., na cidade de Barra Mansa - RJ (onda mé-
dia);.......................... 02934

- TVR n° 1.643/02 - Rádio Jornal do Brasil
Ltda., na cidade de Rio de Janeiro - RJ (onda
média); 02934

- TVR n° 1.644/02 - Empresa Caponense
de Radiodifusão AM Ltda., na cidade de Capão
da Canoa - RS (onda média);........ 02934

- TVR n° 1.645/02 - Grupo Editorial Sinos
S/A., originariamente Rádio Cinderela S/A, na ci-
dade de Campo Bom - RS (onda média); 02934

- TVR n° 1.646/02 - Rádio Querência de
Santo Augusto Ltda., na cidade de Santo Augus-
to - RS (onda média); 02934

- TVR n° 1.647/02 - Rádio Repórter Ltda.,
na cidade de Ijuí - RS (onda média); 02934

- TVR n° 1.648/02 - Rádio Sananduva
Ltda., na cidade de Sananduva - RS (onda mé
dia);........................................................................ 02934

- TVR nO 1.649/02 - Rádio Venâncio Aires
Ltda., na cidade de Venâncio Aires - RS (onda
média); 02934

- TVR n° 1.650/02 - Rádio Chamonix
Ltda., na cidade de Mogi Mirim - SP (onda mé-
dia);........................................................................ 02934

- TVR n° 1.651/02 - Rádio Cultura de Leme
Ltda., na cidade de Leme - SP (onda média); ......... 02934
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- TVR nO 1.652/02 - Rádio Hertz de Fran
ca Uda., na cidade de Franca - SP (onda mé-
dia); 02934

- TVR nO 1.653/02 - Rádio Notícias Brasi
leiras Uda., na cidade de Matão - SP (onda mé-
dia); , 02934

- TVR nO 1.654/02 - Rádio Difusora de Cá
ceres Ltda., na cidade de Cáceres - MT (onda
tropical);.......... 02934

- TVR nO 1.655/02 - Prefeitura Municipal
de São Pedro do Sul - Rádio Municipal São-Pe
drense, na cidade de São Pedro do Sul - RS
(onda média); 02934

- TVR nO 1.656/02 - Fundação de Teleco
municações do Pará - FUNTELPA, na cidade de
Belém - PA (onda tropical); .. 02934

- TVR n° 1.657/02 - Televisão Goyá Ltda.,
na cidade de Goiânia - GO (sons e imagens); e... 02934

- TVR n° 1.658/02 - Televisão Cidade
Branca Ltda., na cidade de Corumbá - MS (sons
e imagens). 02934

PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Proposta de Emenda à Constituição n° 458,
de 2001 (Do Sr. Paulo Lima e outros) - Dispõe
sobre desoneração tributária relativas aos gêne-
ros alimentícios de primeira necessidade.............. 02939

Proposta de Emenda à Constituição n° 459,
de 2001 (Do Sr. Dr. Hélio e outros) - Acrescenta
§§ 10 e 11 ao art. 144 da Constituição Federal,
para destinar cinco por cento da receita resultan-
te de impostos, na União, Estados, Distrito Federal
e Municípios ao custeio de ações de combate à
criminalidade e à delinqüência em todo o País. .... 02947

Proposta de Emenda à Constituição n° 460,
de 2001 (Do Sr. José Antonio Almeida e outros)
Dá nova redação ao disposto no § 1° do artigo 64
da Constituição Federal. 02954

Proposta de Emenda à Constituição n° 461,
de 2001 (Do Sr. Duílio Pisaneschi e outros) 
Proíbe a reeleição para presidente da República,
governador de Estado e prefeito, estabelece
mandato de cinco anos para cargos executivos e
legislativos e torna os presidentes da República,
após o término de seu mandato, senadores vitalí-
cios, sem direito a voto. 02961

Proposta de Emenda à Constituição n° 462,
de 2001 (Do Sr. João Almeida e outros) - Dá
nova redação ao § 3° do art. 17 e ao inciso VII'
do art. 103 da Constituição Federal, para vincular
a ação dos partidos políticos, nos casos que es
pecifica, à manutenção de representantes eleitos
sob suas legendas................................................. 02973

Proposta de Emenda à Constituição n° 463,
de 2001 (Do Sr. Paulo Lessa e outros) - Altera a
redação do art. 29-A da Constituição Federal. ...... 02979

Proposta de Emenda à Constituição n° 464,
de 2001 (Do Sr. Anivaldo Vale e outros) - Cria
compensação financeira, com parte da receita do
Imposto de Importação, às Unidades da Federa
ção que produzirem saldo positivo na sua balan-
ça comercial com o exterior. 02986

Proposta de Emenda à Constituição nO 465,
de 2001 (Do Sr. Orlando Desconsi e outros) 
Modifica o inciso V e acrescenta parágrafo ao art.
30 da Constituição Federal. 03001

Proposta de Emenda à Constituição nO 467,
de 2001 (Do Sr. Armando Abílio e outros) - Modi
fica o art. 60 do Ato das Disposições Constitucio
nais Transitórias, de forma a prorrogar o prazo de
vigência do Fundo de Manutenção e Desenvolvi
mento do Ensino Fundamental e de Valorização
do Magistério - FUNDEF..... 03008

PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR

Projeto de Lei Complementar n° 259, de
2001 (Do Sr. Nelson Marquezelli) - Destina parte
do produto da arrecadação da Contribuição Pro
visória sobre Movimentação ou Transmissão de
Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Fi
nanceira - CPMF, a Santas Casas de Misericór-
dia e hospitais filantrópicos. 03020

Projeto de Lei Complementar nO 261, de
2001 (Do Sr. Coriolano Sales) - Dispõe sobre a
criação de Bancos de Crédito Cooperativo, de
natureza mutualista, com jurisdição restrita e dá
outras providências.................. 03022

PROJETOS DE LEI

Projeto de Lei n° 3.339-E, de 1992 (Do Sr.
Luiz Moreira) - Emendas do Senado Federal ao
Projeto de Lei n° 3.339-0, de 1992, que "torna
obrigatória a indicação nas embalagens dos pro
dutos dietéticos e similares, pelas indústrias fa
bricantes, das quantidades de edulcorantes utili-
zados em suas composições". 03047

Projeto de Lei nO 4.157-B, de 1998 (Hélio
Bicudo) - Substitutivo do Senado Federal ao Pro
jeto de Lei nO 4.157-A, de 1998, que "institui o
Programa Nacional de Apoio à Infância, dispõe
sobre a ampliação dos benefícios da merenda
escolar e dá outras providências".......................... 03055

Projeto de Lei nO 5.619, de 2001 (Do Sena
do Federal) - PLS n° 140/2001 - Denomina "Go
vernador Ivan Bichara" o viaduto Oitizeiro, locali
zado na BR-230, no Município de João Pessoa,
no Estado da Paraíba. 03061

Projeto de Lei nO 5.802, de 2001 (Senado
Federal) - PLS n° 388/2001 - Altera o art. 57 da
Lei n° 6.360, de 23 de setembro de 1976, que
dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam
sujeitos os medicamentos, as drogas, os insu
mos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, sa-
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neantes e outros produtos, e dá outras providên-
cias. 03064

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.448, de
2001 (Do Sr. Rubens Bueno) - Susta os efeitos
do Decreto n° 3.962, de 10 de outubro de 2001,
que dispõe sobre a liberação de recursos para
pagamento dos servidores públicos federais, no
âmbito da Administração Federal Direta, Autár-
quica e Fundacional. 03068

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.513, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - TVR n° 982/2001 
MSC n° 734/2001 - Aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Caxambuense de Radi
odifusão, a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária, na cidade de Caxambu, Esta-
do de Minas Gerais............. 03070

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.514, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - TVR n° 1.028/2001 
MSC n° 752/2001 - Aprova o ato que outorga
permissão ao Sistema Associado de Comunica
ção Uda, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de
Natal, Estado do Rio Grande do Norte. 03073

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.515, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - TVR n° 1.034/2001 
MSC n° 752/2001 - Aprova o ato que outorga
permissão à Gomes Comunicações Uda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Três Lagoas,
Estado do Mato Grosso do Sul. 03076

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.516, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - TVR n° 1.036/2001 
MSC n° 752/2001 - Aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Médio Uruguai Uda.; Para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Rodeio Bonito,
Estado do Rio Grande do Sul......... 03079

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.517, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, co
municação e Informática) - TVR nO 1.038/2001 
MSC n° 752/2001 - Aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Cruzeiro FM Uda.; para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Cruzeiro do Sul,
Estado do Rio Grande do Sul. 03082

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.518, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - TVR n° 1.044/2001 
MSC n° 759/2001 - Aprova o ato que declara a
perempção da concessão outorgada à Rádio ci-

dade de presidente prudente Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Presidente Prudente, Estado de
São Paulo. 03085

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.519, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, co
municação e Informática) - TVR n° 1.108/2001 
MSC n° 992/2001 - Aprova o ato que outorga
permissão à Fundação Rádio Educativa de Ipo
rá-FUNREI, para executar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Iporá,
Estado de Goiás. 03088

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.527, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, co
municação e Informática) - TVR n° 368/2000 
MSC n° 1.440/2000 - Aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária de Desenvolvimento
Cultural e Artístico de Mamborê, a executar ser
viço de radiodifusão comunitária, na localidade
de Mamborê, Estado do Paraná............ 03090

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.528, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, co
municação e Informática) - TVR n° 385/2000 
MSC n° 1.441/2000 - Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio paranaíba Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Itumbiara,
Estado de Goiás. 03093

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.529, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, co
municação e Informática) - TVR n° 683/2001 
MSC n° 145/2001 - Aprova o ato que renova a
permissão outorgada à rádio Regência FM Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Lins, Estado
de São Paulo. 03097

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.531, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - TVR n° 807/2001 
MSC n° 564/2001 - Aprova o ato que autoriza a
Associação Rádio Comunitária União Sul, a exe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária,
na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina. 03099

Projeto de Decreto L.egislativo n° 1.549, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - TVR n° 546/2000 
MSC n° 1.680/2000 - Aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária Cultural e Ecológica
Rio dos Bois, a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária, na cidade de Anicuns, Estado
de Goiás. 03102

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.550, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - TVR n° 821/2001 -
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MSC n° 582/2001 - Aprova o ato que outorga à
Fundação Comunitária e Educativa de Paracatu,
para executar serviço de radiodifusão de sons e
imagens, com fins exclusivamente educativos, na
cidade Paracatu, Estado de Minas Gerais............. 03105

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.551, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - TVR n° 844/2001 
MSC n° 624/2001 - Aprova o ato que autoriza a
Associação Pró-Saúde de Feijó/AC, a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária, na ci-
dade de Feijó, Estado do Acre. 03107

Projeto de Decreto Legislativo nO 1.552, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - TVR n° 905/2001 
MSC n° 702/2001 - Aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Desenvolvimento
Artístico, Cultural e Social de Miranda 
ACODAMI, a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária, na cidade de Miranda, Estado
de Mato Grosso do Sul. 03110

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.553, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - TVR n° 908/2001 
MSC n° 702/2001 - Aprova o ato que autoriza a
Associação Assistencial Cultural Padre Deócli
des, a executar, pelo prazo de três anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Acari, Estado do Rio
Grande do Norte.................................................... 03113

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.554, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - TVR n° 959/2001 
MSC n° 733/2001 - Aprova o ato que autoriza a
Associação da Rádio Comunitária Cidadania FM,
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comu
nitária, na cidade de Alexandria, Estado do Rio
Grande do Norte.................................................... 03116

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.555, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - TVR n° 962/2001 
MSC n° 733/2001 - Aprova o ato que autoriza a
Associação Popular Passaquatrense de Radiodi
fusão para o Desenvolvimento Artístico e Cultu
ral, a executar, pelo prazo de três anos, sem dire
ito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária, na cidade de Passa Quatro, Estado de
Minas Gerais.......................................................... 03119

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.556, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - TVR n° 963/2001 
MSC n° 733/2001 - Aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Vale do Groaíras 
ACVG, a executar, pelo prazo de três anos, sem

direitos de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Groaíras, Estado do
Ceará....... 03122

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.557, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - TVR nO 1.018/2001 
MSC n° 750/2001 - Aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Serrana FM S/C Ltda., para
explorar, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Cachoeiras de
Macacu, Estado do Rio de Janeiro. 03125

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.558, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - MSC nO 752/2001 
Aprova o ato que outorga permissão ao Sistema
Integrado de Rádio Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Esperantina, Estado do Piauí. 03128

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.559, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - TVR n° 1.035/2001 
MSC nO 752/2001 - Aprova o ato que outorga
permissão à Rede União de Rádio e Televisão
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em freqüência modulada, na cidade de Rio
Branco, Estado do Acre. 03130

Projeto de Decreto Legislativo nO 1.560, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - TVR n° 1.039/2001 
MSC n° 752/2001 - Aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Cruzeiro FM Ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Glorinha, Esta-
do do Rio Grande do Sul. 03133

Projeto de Decreto Legislativo nO 1.561, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - TVR nO 1.043/2001 
MSC nO 759/2001 - Aprova o ato que declara a
perempção da concessão outorgada à Rádio Di
fusora de Presidente Prudente Ltda., para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em onda tropi
cal, na cidade de Presidente Prudente, Estado
de São Paulo. 03136

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.562, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - TVR n° 1.085/2001 
MSC n° 970/2001 - Aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Comunicação e Cul
tura Amigos do Cecap a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária, na cidade de Piraci-
caba, Estado de São Paulo. 03139

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.563, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - TVR n° 1.105/2001 
MSC nO 991/2001 - Aprova o ato que outorga
concessão à Fundação de Assistência e Educa-
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ção-FAESA, para executar serviço de radiodifu
são de sons e imagens, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Colatina, Estado do
Espírito Santo. 03142

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.564, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - TVR n° 1.109/2001 
MSC n° 992/2001 - Aprova o ato que outorga
permissão à Fundação Educativa Salesiana pa
dre Cícero, para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins exclu
sivamente educativos, na cidade de Juazeiro,
Estado do Ceará.................................................... 03145

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.568, de
2001 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - TVR n° 971/2001 
MSC n° 740/2001 - Aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Cidadã de Promoção
Educacional, Cultural, Artística, Esportiva e Co
municação Social "Nossa Senhora Aparecida" de
Teodoro Sampaio-SP, a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária, na cidade de Teodo-
ro Sampaio, Estado de São Paulo......................... 03147

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.607, de
2002 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - TVR n° 1.084/2001 
MSC n° 970/2001 - Aprova o ato que autoriza a
Associação Cultural, Educacional e Rádio comu
nitária de Pirabeiraba a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Joinvil-
le, Estado de Santa Catarina................................. 03150

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.608, de
2002 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - TVR n° 1.086/2001 
MSC n° 970/2001 - Aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Desenvolvimento
Cultural e Artístico de Flor da Serra do Sul a exe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Flor da Serra do Sul, Estado do Pa-
raná. 03154

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.609, de
2002(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - TVR nO 1.088/2001 
MSC n° 970/2001 - Aprova o ato que autoriza a
Associação Rádio Comunitária Artística e Cultu
ral de Boca do Acre a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Boca
do Acre, Estado do Amazonas. 03156

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.610,
de 2002 (Da Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática) - TVR n°
1.090/2001 - MSC n° 970/2001 - Aprova o ato
que autoriza a ACIRCI - Associação Cultural,

Informativa, de Radiodifusão Comunitária de
Itororó - Bahia a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Itororó,
Estado da Bahia.................................................. 03159

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.611, de
2002 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - TVR n° 1.091/2001 
MSC n° 970/2001 - Aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Artística e Cultural Ca
tanduvense a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária na cidade de Catanduvas,
Estado do Paraná. 03162

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.612, de
2002(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - TVR n° 1.102/2001 
MSC n° 991/2001 - Aprova o ato que outorga
concessão à Fundação WALPECAR - Waldevino
Pereira Carvalho para executar serviço de radio
difusão de sons e imagens, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Umuarama, es-
tado do Paraná. 03165

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.613, de
2002(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - TVR n° 1.106/2001 
MSC n° 992/2001 - Aprova o ato que outorga
permissão à Fundação Cesumar para executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos,
na cidade de Maringá, Estado do Paraná. 03168

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.614, de
2002 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - TVR n° 1.123/2001
MSC nO 993/2001 - Aprova o ato que outorga
permissão à Empresa de Comunicação Internaci
onal Uda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de
Itajaí, Estado de Santa Catarina.......................... 03170

Projeto de Decreto Legislativo n° 1.615, de
2002 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - TVR n° 1.125/2001 
MSC nO 993/2001 - Aprova o ato que outorga
permissão à Rede Vitória Régia de Rádio Itda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Porto Velho,
Estado de Rondônia. 03173

Projeto de Decreto Legislativo nU 1.616, de
2002 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - TVR n° 995/2001 
MSC n° 745/2001 - Aprova o ato que outorga
concessão à Fundação Educativa, Cultural e Fi
lantrópica Maria Efigênia Ferracine Campos para
executar, pelo prazo de quinze anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons
e imagens, com fins exclusivamente educativos,
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na cidade de Assis Chateobriand, Estado do Pa-
raná. 03176

Projeto de Decreto Legislativo nO 1.617, de
2002 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - TVR n° 1.004/2001 
MSC nO 749/2001 - Aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Minduri FM Itda., para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Minduri, Estado de Mi-
nas Gerais. 03179

PROJETOS DE RESOLUÇÃO

Projeto de Resolução nO 198, de 2001
(Mesa Diretora da Câmara dos Deputados) 
Altera o dispositivo da Resolução 60, de 5 de
abril de 1994, que trata do fundo rotativo da Câ-
mara dos Deputados. 03181

Projeto de Resolução n° 202, de 2001 (Do
Sr. Pedro Fernandes) - Altera o art. 39 do regi
mento interno da Câmara, para fazer coincidir o
mandato da Mesa das Comissões Permanentes
com o mandato dos membros da Mesa Diretora... 03187

Projeto de Resolução n° 204, de 2001 (Do
Sr. Rubens Furlan) - Altera o § 4° do art. 35 do
Regimento Interno, a fim de ampliar para sete o
número de Comissões Parlamentares de Inquéri
to em funcionamento simultâneo na Câmara dos
Deputados. 03189

Projeto de Resolução nO 210, de 2001 (Do
Sr. Luciano Castro) - Denomina "Plenário Alberto
Pasqualini" o plenário da Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público (CTASP). ...... 03190

Projeto de Resolução n° 212, de 2001 (Do
Sr. Rubens Bueno) - Dispõe sobre a apreciação
da solicitação de urgência dos projeto de lei de
iniciativa da Presidência da República. 03191

SOLICITAÇÕES DE INFORMAÇÃO AO TCU

Solicitação de Informação ao TCU n° 16,
de 2001 (Do Sr. Telmo Kirst) - Solicita informa
ções sobre a arrecadação de imposto ao Sr. Pre-
sidente do Tribunal de Contas da União. .. 03193

Solicitação de Informação ao TCU nO 17,
de 2001 (Do Sr. Telmo Kirst) - Solicita informa
ção ao Ministro do Tribunal de Contas da União,
Humberto Guimarães Souto. 03194

INDICAÇÕES

Indicação nO 2.403, de 2001 (Do Sr. José
Carlos Coutinho) - Sugere a implantação de
obras de canalização de córregos e valões no
Município de Silva Jardim, no Estado do Rio de
Janeiro. 03194

Indicação n° 2.404, de 2001 (Do Sr. José
Carlos Coutinho) - Sugere a implantação de
obras de canalização de córregos e valões no
Município de Rio Bonito, no Estado do Rio de
Janeiro. 03195

Indicação n 2.405, de 2001 (Do Sr. José
Carlos Coutinho) - Sugere a implantação de
obras de canalização de córregos e valões no
Município de Itaocara, no Estado do Rio de Ja-
neiro. .. 03196

Indicação n° 2.406, de 2001 (Do Sr. José
Carlos Coutinho) - Sugere a implantação de
obras de canalização de córregos e valões no
Município de São Gonçalo, no Estado do Rio de
Janeiro. 03197

Indicação n° 2.407, de 2001 (Do Sr. José
Carlos Coutinho) - Sugere a implantação de
obras de canalização de córregos e valões no
Município de Maricá, no Estado do Rio de Janei-
ro............................................................................ 03198

Indicação n° 2.408, de 2001 (Do Sr. José
Carlos Coutinho) - Sugere a implantação de
obras de canalização de córregos e valões no
Município de Niterói, no Estado do Rio de Janei-
ro............................................................................ 03200

Indicação n° 2.409, de 2001 (Do Sr. José
Carlos Coutinho) - Sugere a implantação de
obras de canalização de córregos e valões no
Município de Itaperuna, no Estado do Rio de Ja-
neiro. 03201

Indicação n° 2.410, de 2001 (Do Sr. José
Carlos Coutinho) - Sugere a implantação de
obras de canalização de córregos e valões no
Município de Cantagalo, Estado do Rio de Janei-
ro............................................................................ 03202

Indicação n° 2.411, de 2001 (Do Sr. José
Carlos Coutinho) - Sugere a implantação de
obras de canalização de córregos e valões no
Município de Cordeiro, Estado do Rio de Janeiro. 03203

Indicação n° 2.412, de 2001 (Do Sr. José
Carlos Coutinho) - Sugere a implantação de
obras de canalização de córregos e valões no
Município de Macuco, Estado do Rio de Janeiro... 03204

Indicação n° 2.413, de 2001 (Do Sr. José
Carlos Coutinho) - Sugere a implantação de
obras de canalização de córregos e valões no
Município de Trajano de Morais, Estado do Rio
de Janeiro. 03205

Indicação n° 2.414, de 2001 (Do Sr. José
Carlos Coutinho) - Sugere a implantação de
obras de canalização de córregos e valões no
Município de Sumidouro. Estado do Rio de Janei-
ro............................................................................ ~oo

Indicação nO 2.415 de 2001 (Do Sr. José
Carlos Coutinho) - Sugere a implantação de
obras de canalização de córregos e valões no
Município de Miracema no Estado do Rio de Ja
neiro....................................................................... 03208

Indicação n° 2.416 de 2001 (Do Sr. José
Carlos Coutinho) - Sugere a implantação de
obras de canalização de córregos e valões no
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Município de Natividade, no Estado do Rio de Ja-
neiro. 03209

Indicação n° 2.417 de 2001 (Do Sr. Antonio
Feijão) - Sugere ao Poder Executivo, por meio do
Ministério da Educação, o envio do projeto de lei
criando a Faculdade de Medicina na Universida-
de Federal do Amapá. 03210

Indicação nO 2.418, de 2001 (Do Sr. Marcus
Vicente) - Sugere ao Ministério da Previdência e
Assistência Social a tomada de providências
quanto à invasão, pelo INSS, de área pública da
Prefeitura de Aracruz - ES. 03211

Indicação n° 2.419, de 2001 (Do Sr. Marcus
Vicente) - Sugere a modificação dos atuais crité
rios do Fundo de Financiamento ao Estudante do
Ensino Superior - FIES. 03212

Indicação n° 2.420, de 2001 (Do Sr. Luiz
Sérgio) - Sugere à Presidência da República de
terminar à Eletronuclear a disponibilização de bo
letim diário, na Internet, sobre o funcionamento
de suas usinas nucleoelétricas. 03214

Indicação n° 2.421, de 2001 (Da Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Mi
norias) - Sugere ao Poder Executivo a padroni
zação dos pesos e medidas de produtos oferta-
dos no mercado de consumo. 03215

Indicação n° 2.422, de 2001 (Do Sr. Magno
Malta) - Sugere ao Ministro Chefe da Casa Civil
e Presidente da Câmara de Gestão da Crise de
Energia Elétrica - GCE seja adotado critério de
revisão de meta de consumo quando ocorrer si-
tuação similar a que descreve. 03221

Indicação n° 2.423, de 2001 (Da Comissão
de Educação, Cultura e Desporto) - Sugere ao
Poder Executivo, a elaboração de diretrizes para
o estabelecimento de pactos de cooperação en
tre governos estaduais e destes com municípios
e instituições educacionais, com o objetivo de
cumprir as metas de formação de professores
prevista pela LDB e pelo Plano Nacional de Edu-
cação. 03222

Indicação n° 2.427 de 2001 (Do Sr. José
Carlos Coutinho) - Sugere a implantação de
obras de canalização de córregos e valões no
Município de Italva, no Estado do Rio de Janeiro. . 03224

Indicação n° 2.429, de 2001 (Do Sr. José
Carlos Coutinho) - Sugere ao Poder Executivo a
implantação de obras de canalização de córre
gos e valões no Município de Volta Redonda, no
Estado do Rio de Janeiro. 03225

Indicação n° 2.430, de 2001 (Do Sr. José
Carlos Coutinho) - Sugere ao Poder Executivo a
implantação de obras de canalização de córre
gos e valões no Município de Valença, no Estado
do Rio de Janeiro....................... 03226

Indicação n° 2.431, de 2001 (Do Sr. José
Carlos Coutinho) - Sugere ao Poder Executivo a

implantação de obras de canalização de córre
gos e valões no Município de Barra do Piraí, no
Estado do Rio de Janeiro. 03227

Indicação nO 2.432, de 2001 (Do Sr. José
Carlos Coutinho) - Sugere ao Poder Executivo a
implantação de obras de canalização de córre
gos e valões no Município de Saquarema, no
Estado do Rio de Janeiro. 03229

Indicação n° 2.433, de 2001 (Do Sr. José
Carlos Coutinho) - Sugere ao Poder Executivo a
implantação de obras de canalização de córre
gos e valões no Município de Angra dos Reis, no
Estado do Rio de Janeiro. 03230

Indicação n° 2.434, de 2001 (Do Sr. José
Carlos Coutinho) - Sugere ao Poder Executivo a
Implantação de obras de canalização de córrego
e valões no Município de Cassimiro de Abreu, no
Estado do Rio de Janeiro. 03231

Indicação n° 2.435, de 2001 (Do Sr. José
Carlos Coutinho) - Sugere ao Poder Executivo a
Implantação de obras de canalização de córrego
e valões no Município de Cabo Frio, no Estado
do Rio de Janeiro................ 03232

Indicação n° 2.436, de 2001 (Do Sr. José
Carlos Coutinho) - Sugere ao Poder Executivo a
Implantação de obras de canalização de córrego
e valões no Município de Arraial do Cabo, no
Estado do Rio de Janeiro. 03233

Indicação n° 2.437, de 2001 (Do Sr. José
Carlos Coutinho) - Sugere ao Poder Executivo a
Implantação de obras de canalização de córrego
e valões no Município de Iguaba Grande, no
Estado do Rio de Janeiro. 03234

Indicação n° 2.438, de 2001 (Do Sr. José
Carlos Coutinho) - Sugere ao Poder Executivo a
Implantação de obras de canalização de córrego
e valões no Município de Cardoso Moreira, no
Estado do Rio de Janeiro. 03235

Indicação n° 2.439, de 2001 (Do Sr. José
Carlos Coutinho) - Sugere ao Poder Executivo a
implantação de obras de canalização de córre
gos e valões no Município de Porciuncula, no
Estado do Rio de Janeiro. 03236

Indicação n° 2.440, de 2001 (Do Sr. José
Carlos Coutinho) - Sugere a implantação de
obras de canalização de córregos e valões no
Município de São Francisco do Itabapuana no
Estado do Rio de Janeiro. 03237

Indicação n° 2.441, de 2001 (Do Sr. José
Carlos Coutinho) - Sugere a implantação de
obras de canalização de córregos e valões no
Município de Rio das Ostras, no Estado do Rio
de Janeiro. 03239

Indicação n° 2.442, de 2001 (Do Senhor
Deputado Pedro Fernandes) - Sugere ao Poder
Executivo, por intermédio do Ministério da Edu
cação, oferecer cursos preparatórios para o vesti-
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bular para alunos oriundos de escolas públicas
mediante a utilização de recursos materiais e hu
manos do corpo discente e docente das universi-
dades públicas federais. 03240

Indicação n° 2.443, de 2001 (Do Sr. Paulo
José Gouvêa) - Sugere providências relativas à
implantação de Zona de Proteção Marinha no
Rio Grande do Sul. 03242

Indicação n° 2.444, de 2001 (Do Sr. Bispo
Wanderval) - Sugere que seja estendido às igre
jas dos diversos credos o programa "Uma biblio-
teca em cada município. 03243

Indicação n° 2.445, de 2001 (Do Sr. Orlan
do Desconsi) - Sugere ao Ministério do Desen
volvimento Agrário o enquadramento dos fumi
cultores no Programa Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar (PRONAF)....... 03244

Indicação nO 2.448, de 2001 (Do Sr. Vicen
te Caropreso) - Sugere a criação da Câmara de
otimização do Serviço Público Federal nas Uni-
dades da Federação. 03246

Indicação n° 2.449, de 2001 (Do Sr. Cle
mentino Coelho) - Requer o envio de Indicação
ao Senhor Pedro Pullen Parente, Presidente da
Câmara de Gestão da Crise de Energia, sugerin
do a criação de centro de referência em energia
renovável (eólica e solar), no município de Petro-
lina - submédio São Francisco. .. 03247

Indicação n° 2.450, de 2001 (Do Sr. Cle
mentino Coelho) - Requer o envio de Indicação
ao Senhor Ministro das Minas e Energia, José
Jorge, sugerindo a criação de centro de referên
cia em energia renovável (eólica e solar), no mu-
nicípio de Petrolina - submédio São Francisco..... 03248

Indicação n° 2.452, de 2001 (Do Senhor
João Magalhães) - Sugere a criação, por trans
formação, pelo Ministério do Planejamento, Orça
mento e Gestão, no âmbito dos órgãos e entida
des da Administração Pública Federal Autárquica
e Fundacional, da Carreira de Auditor Federal e
sua inclusão no Grupo Gestão. 03250

Indicação n° 2.455, de 2001 (Do Deputado
Gilmar Machado) - Sugere a criação, por trans
formação, pelo Ministério do Planejamento, Orça
mento e Gestão, no âmbito dos órgãos e entida
des da Administração Pública Federal Autárquica
e Fundacional, da Carreira de Auditor Federal e
sua inclusão no Grupo Gestão. .. 03257

Indicação n° 2.456, de 2001 (Da Sr· Depu
tada Vanessa Grazziotin) - Requer adoção de
medidas urgentes para a aquisição de veículo
para o transporte destinado a atender as neces
sidades da população residente na área rural do
Município de Atalaia do Norte, no Estado do
Amazonas. 03292

Indicação n° 2.457, de 2001 (Do Sr. Mário
Assad Júnior) - Sugere a criação de Escola Agrí-

cola Federal no Município de Manhuaçu, em Mi-
nas Gerais. 03293

Indicação nO 2.458, de 2001 (Do Sr. Neuton
Lima) - Sugere a reabertura do prazo de regula
rização da opção pelo Programa de Recupera-
ção Fiscal - REFIS. 03294

Indicação n° 2.459, de 2001 (Do Sr. Pedro
Fernandes) - Sugere ao Poder Executivo, atra
vés da Casa Civil da Presidência da República,
adoção de medidas no Programa Nacional de
desburocratização, recente reabilitado. 03297

Indicação n° 2.460, de 2001 (Do Sr. Mário
Negromonte) - Sugere ao Ministério da Fazenda,
a concessão de anistia da parcela referente a in
vestimento em infra-estrutura agrária, dos débi
tos oriundos de empréstimos contratados pelos
mini e pequenos produtores rurais junto aos Ban-
cos do Nordeste do Brasil S/A e do Brasil S/A. ..... 03300

Indicação nO 2.463, de 2001 (Dos Srs. Sér
gio Novais, Orlando Desconsi e Clovis IIgenfritz )
- Sugere a retirada, pelo Poder Executivo, do
Projeto de Lei n° 4.147 de 2001, com base no
art. 104 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados. 03302

Indicação nO 2.464, de 2001 (Do Sr. João
Grandão) - Sugere a criação, por transformação,
pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, no âmbito dos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal Autárquica e Fun
dacional, da Carreira de Auditor Federal e sua in-
clusão no Grupo Gestão.......... 03304

Indicação n° 2.467, de 2001 (Da Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Mi
norias) - Solicita providência para eliminar a co
brança abusiva pelas empresas de telefonia celu-
lar. 03340

Indicação n° 2.468, de 2001 (Da Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Mi
norias) - Sugere a adoção urgente de medidas
relativas aos problemas ocorridos com pneus da
marca Goodyear. 03341

Indicação n° 2.469, de 2001 (Do Sr. Pedro
Fernandes) - Sugere ao Poder Executivo, atra
vés do Ministério da Saúde, a adoção de medi
das que busquem incentivar a doação de san
gue, visando abastecer os bancos de sangue do
País........................................................................ 03343

Indicação nO 2.470, de 2001 (Do Sr. Pedro
Fernandes) - Sugere ao Poder Executivo, atra
vés do Ministério da Fazenda, que regulamente
artigo da Constituição Federal, visando à adoção
de procedimento para que o consumidor tenha
conhecimento do montante de imposto no preço
final de mercadorias e serviços. 03344

Indicação n° 2.472, de 2001 (Do Sr. Pedro
Fernandes) - Sugere ao Poder Executivo, atra-
vés do Banco do Brasil, a instalação de uma
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Agência do Banco do Brasil no município de Go
vernador Nunes Freire no Estado do Maranhão.... 03346

Indicação n° 2.474, de 2001 (Do Sr. Fer
nando Coruja) - Solicito que seja reativado o te
lefone 197, sobre o "Serviço de Rádio Táxi" no
Estado de Santa Catarina, conforme documenta-
ção anexa. 03348

Indicação n° 2.475, de 2001 (Do Sr. Airton
Dipp) - Sugere ao Excelentíssimo Senhor Presi
dente da República, modificação do art. 1°, da
Lei n° 8.989/1995, alterada pela Lei n° 9.317/96,
visando permitir a aquisição de automóveis de
passageiros de fabricação nacional de até 127
HP de potência bruta, de no mínimo quatro ro-
das, movidos à qualquer combustível. 03349

Indicação n° 2.476, de 2001 (Do Sr. Airton
Dipp) - Sugere ao Excelentíssimo Senhor Presi
dente da República, que seja dispensada às
cooperativas de produção agropecuária inscrita
no Recoop, as mesmas condições para os agri
cultores das dívidas, permitidas para os agricul
tores por intermédio da Medida Provisória n° 9,
de 31 de outubro de 2001. 03353

Indicação n° 2.477, de 2001 (Do Sr. Ru
bens Furlan) - Sugere criação de instituição fe
deral de educação superior em Barueri, na Re-
gião Metropolitana de São Paulo. 03356

Indicação nO 2.478, de 2001 (Do Sr. Arolde
de Oliveira) - Sugere a criação, por transforma
ção, pelo Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão, no âmbito dos órgãos e entidades da
Administração Pública Federal Autárquica e Fun
dacional, da Carreira de Auditor Federal e sua in-
clusão no Grupo Gestão........................................ 03357

Indicação nO 2.479, de 2001 (Do Sr. Cle
mentino Coelho) - Sugere a renegociação dos
créditos brasileiros junto a governos estrangei
ros, a exemplo do que ocorreu recentemente em
relação ao Governo da Polônia. 03393

Indicação nO 2.480, de 2001 (Do Sr. Cle
mentino Coelho) - Sugere a renegociação dos
créditos brasileiros junto a governos estrangei
ros, a exemplo do que ocorreu recentemente em
relação ao Governo da Polônia. 03396

Indicação n° 2.481, de 2001 (Do Sr. Cle
mentino Coelho) - Sugere a renegociação dos
créditos brasileiros junto aos governos estrangei
ros, a exemplo do que ocorreu recentemente em
relação ao Governo da Polônia. 03399

Indicação nO 2.484, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - "Sugere a implantação de obras de ca
nalização de córregos e valões no Município de
Volta Redonda no Estado do Rio de Janeiro"........ 03401

Indicação n° 2.485, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - "Sugere a implantação de obras de ca
nalização de córregos e valões no Município de
Valença no Estado do Rio de Janeiro". 03402

Indicação n° 2.487, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - "Sugere a implantação de obras de ca
nalização de córregos e valões no Município de
Sapucaia no Estado do Rio de Janeiro". 03403

Indicação n° 2.488 de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - "Sugere a implantação de obras de ca
nalização de córregos e valões no Município de
Rio das Flores no Estado do Rio de Janeiro." ....... 03405

Indicação n° 2.490 de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - "Sugere a implantação de obras de ca
nalização de córregos e valões no Município de
Quatis no Estado do Rio de Janeiro." 03406

Indicação n° 2.491 de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - "Sugere a implantação de obras de ca
nalização de córregos e valões no Município de
Porto Real no Estado do Rio de Janeiro.".. ...... ...... 03407

Indicação n° 2.493 de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - "Sugere a implantação de obras de ca
nalização de córregos e valões no Município Pi-
nheiral no Estado do Rio de Janeiro." 03408

Indicação n° 2.495 de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - "Sugere a implantação de obras de ca
nalização de córregos e valôes no Município Paty
do Alferes no Estado do Rio de Janeiro~'............... 03409

Indicação n° 2.496 de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - "Sugere a implantação de obras de ca
nalização de córregos e valões no Município
Paraty no Estado do Rio de Janeiro:' 03410

Indicação n° 2.498, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - "Sugere a implantação de obras de ca
nalização de córregos e valôes no Município de
Paracambi, no Estado do Rio de Janeiro."............. 03412

Indicação n° 2.499, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - "Sugere a implantação de obras de ca
nalização de córregos e valões no Município de
Miguel Pereira, no Estado do Rio de Janeiro." 03413

Indicação n° 2.501, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - "Sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério da Saúde, a implantação de
obras de canalização de córregos e valões no
Município de Levy Gasparian, no Estado do Rio
de Janeiro." 03414

Indicação n° 2.502, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - "Sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério da Saúde, a implantação de
obras de canalização de córregos e valões no
Município de Itatiaia, no Estado do Rio de Janei-
ro" 03415

Indicação nO 2.504, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - "Sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério da Saúde, a implantação
de obras de canalização de córregos e valões
no Município de Areal, no Estado do Rio de Ja-
neiro." 03416

Indicação n° 2.505, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - "Sugere ao Poder Executivo, por inter-
médio do Ministério da Saúde, a implantação de
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obras de canalização de córregos e valões no
Município de Angra dos Reis, no Estado do Rio
de Janeiro." 03418

Indicação n° 2.509, de 2001 (Da Comissão
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional) -
Exorta o Governo Brasileiro a iniciar gestão di
plomática junto às Nações Unidas em prol da
criação do Estado Palestino. (Publique-se. Enca
minhe-se.).............................................................. 03419

Indicação n° 2.510, de 2001 (Do Sr. Neuton
Lima) - Sugere ao Poder Executivo a fiscalização
pelo Denatran, para o cumprimento do disposto
no Anexo 111 da Resolução do Contram 71/98.
(Publique-se. Encaminhe-se.).......... 03421

Indicação n° 2.511, de 2001 (Do Sr. Bispo
Wanderval) - Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério dos Transportes, a adoção
das medidas necessárias à criação e implanta
ção da Carreira de Arrecadação e Fiscalização
de Transportes Aquaviários, no âmbito do Depar
tamento de Marinha Mercante do Ministério dos
Transportes, contemplando os servidores aí colo
cados voltados para a arrecadação do Fundo de
Marinha Mercante...... 03425

Indicação n° 2.512, de 2001 (Do Sr. Jorge
Alberto) - Sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão, a reestruturação remuneratória de con
formidade com o Aviso n° 662/99, do Ministério
da Agricultura, que propõem a equiparação sala
rial dos Fiscais Federais Agropecuários com os
Fiscais da Receita Federal, Trabalho e Previdên-
cia. (Publique-se. Encaminhe-se.) 03429

Indicação nO 2.513, de 2001 (Da Sr" Nice
Lobão) - Sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério da Agricultura, da Pecuária e
do Abastecimento, o cancelamento da decisão
da Conab de fechar armazéns, no Estado do Ma-
ranhão. (Publique-se. Encaminhe-se.) 03432

Indicação nO 2.514, de 2001 (Do Sr. Ru
bens Bueno) - Sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério de Minas e Energia, a
cobrança de taxas de religação de energia elétri
ca, na forma estabelecida pela Agência Nacional
de Energia Elétrica - ANEEL. (Publique-se.
Encaminhe-se.) 03434

Indicação n° 2.515, de 2001 (Do Sr. Lucia
no Castro) - Sugere ao Poder Executivo a edição
de medida provisória, cuja minuta se anexa, des
tinada a contemplar a criação da Carreira de Fis
cal Federal de Tributos no âmbito do quadro de
pessoal do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária - INCRA. (Publique-se. Encami-
nhe-se.) 03435

Indicação n° 2.516, de 2001 (Do Sr. AVen-
zoar Arruda) - Sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministro Chefe da Casa Civil da

Presidência da República, a inclusão de municí
pios paraibanos no Programa Comunidade Ativa
do Governo Federal. (Publique-se. Encami-
nhe-se.) 03442

Indicação nO 2.517, de 2001 (Do Sr. Aven
zoar Arruda) - Sugere ao Poder Executivo a in
clusão das escolas do Estado da Paraíba no Pro
grama Telecomunidade do Governo Federal. (Pu-
blique-se. Encaminhe-se.) 03444

Indicação n° 2.518, de 2001 (Do Sr. Aven
zoar Arruda) - Sugere ao Poder Executivo a ado
ção de medidas relativas à Campanha Nacional
de Valorização da Residência Médica. (Publi-
que-se. Encaminhe-se.) 03445

Indicação n° 2.520, de 2001 (Do Sr. Fer-
nando Bezerra) - Sugere ao Poder Executivo
corrigir as graves falhas existentes na BR-1 01,
apontadas pela Polícia Federal de Itapema - SC,
entre o KM 112, em Itajaí - SC, e o KM 176, em
Tijucas - SC conforme documentação anexa.
(Publique-se. Encaminhe-se.)................................ 03446

Indicação n° 2.521, de 2001 (Do Sr. Fer-
nando Coruja) - Sugere ao Poder Executivo a
transformação da atual Técnica Federal, existen-
te em Florianópolis - SC, em Centro Federal de
Educação Tecnológica - CEFET, conforme docu
mentação anexa. (Publique-se. Encaminhe-se.)... 03448

Indicação n° 2.522, de 2001 (Do Sr. Fer-
nando Coruja) - Sugere ao Poder Executivo que
sejam sediadas em Santa Catarina as Agências
Regionais de Transportes Terrestres, de Trans-
portes Aquaviários e de Infra-estrutura de Trans-
portes, criadas pela Lei n° 10.233, de 5-6-01.
(Publique-se. Encaminhe-se.)................................ 03449

Indicação nO 2.523, de 2001 (Do Sr. Gilber
to Kassab) - Propõe a redução de setenta por
cento no ICMS incidente sobre ligações telefôni
cas realizadas através de telefones públicos. (Pu-
blique-se. Encaminhe-se.) 03451

Indicação nO 2.524, de 2001 (Do Sr. Confú
cio Moura) - Sugere ao Poder Executivo o envio
de projeto de lei instituindo o Sistema de Prote
ção da Amazônia e a criação da Agência Brasi
leira de Proteção da Amazônia. (Publique-se.
Encaminhe-se.) 03452

Indicação nO 2.525, de 2001 (Do Sr. Paulo
Octávio) - Sugere ao Poder Executivo a criação
da carreira de Auditor Federal. (Publique-se.
Encaminhe-se.) 03455

Indicação nO 2.526, de 2001 (Do Sr. Antô
nio do Valle) - Sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério do Meio Ambiente a ex
tensão do Projeto de Conservação e Revitaliza
ção da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco
às bacias hidrográficas de todos os rios brasilei-
ros. (Publique-se. Encaminhe-se.) 03457
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Indicação n° 2.527, de 2001 (Do Sr. Augus
to Nardes) - Solicita à Sua Excelência, o Sr. Mi
nistro dos Transportes, que determine a recupe
ração da BR-386, no trecho entre Sarandi e Iraí -
Estado do Rio Grande do Sul. 03459

Indicação n° 2.529, de 2001 (Do Sr. Augus
to Nardes) - Solicita à Sua Excelência, o Sr. Mi
nistro dos Transportes, que determine a recupe
ração da BR-387 no trecho entre Santiago e São
Borja - Estado do Rio Grande do Sul. 03461

Indicação n° 2.530, de 2001 (Do Sr. Airton
Dipp) - Sugere ao Excelentíssimo Senhor Minis
tro do Desenvolvimento Agrário, sugerindo que
sejam alocados mais recursos para o Programa
Banco da Terra no Estado do Rio Grande do Sul.. 03462

Indicação n° 2.531, de 2001 (Do Sr. Fer
nando Coruja) - Solicito que seja aumentado o
número de vagas disponível para o cargo de Poli
ciai Rodoviário Federal no Estado de Santa Cata
rina, conforme a Portaria n° 242, de 26 de outu
bro de 2001, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, que autoriza a realização
do concurso público com a disponibilidade de
600 vagas. 03463

Indicação n° 2.533, de 2001 (Do Sr. Renato
Vianna e outros) - Sugere mudança no tratamen
to tributário dispensado a objetos de cristal de
uso doméstico ou ornamental, quando elabora-
dos por mão-de-obra intensiva e artesanal. .......... 03465

Indicação n° 2.534, de 2001 (Do Sr. Depu
tado Pedro Fernandes) - Sugere ao Poder Exe
cutivo, por intermédio do Ministério da Previdên
cia e Assistência Social, proceder no Estado do
Maranhão uma ampla ação visando efetuar apo
sentadoria de cidadãos residentes no interior do
estado. 03466

Indicação n° 2.535, de 2001 (Da Sr" Depu
tada Vanessa Grazziotin) - Requer o envio de
Indicação ao Senhor Ministro da Fazenda, no
âmbito da Receita Federal, concernente a mu
danças na inscrição de matriz ou de filial referen-
te ao Cadastro Nacional Pessoa jurídica - CNPJ. 03468

Indicação n° 2.538, de 2001 (Do Sr. Pedro
Bittencourt) - Sugere o encaminhamento ao
Congresso Nacional de projeto de lei comple
mentar sobre aposentadoria especial de servido
res públicos de hospitais psiquiátricos e congê-
neres.......................................... 03469

Indicação n° 2.539, de 2001 (Do Sr. Hermes
Parcianello) - "Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto nO 23400.010284/2001-24 proto
colado pela APAE de Cruzeiro do Oeste, no Esta
do do Paraná, dentro das priorizações do Minis
tério da Educação para liberação e pagamento
do Projeto destinado a Aquisição de Transporte
Escolar". 03473

Indicação n° 2.540, de 2001 (Do Sr. Hermes
Parcianello) - "Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto n° 23400.006952/2001-19 proto
colado pela Sociedade Pestalozzi do Município
de São Miguel do Iguaçu, no Estado do Paraná,
dentro das priorizações do Ministério da Educa
ção para liberação e pagamento do projeto desti-
nado a Aquisição de Transporte Escolar".............. 03475

Indicação n° 2.542, de 2001 (Do Sr. Hermes
Parcianello) - "Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto n° 23400.010127/2001-19 proto
colado pela Prefeitura Municipal de Ubiratã, no
Estado do Paraná, dentro das priorizações do Mi
nistério da Educação para liberação e pagamen
to do projeto destinado a Aquisição de Transpor-
te Escolar". 03476

Indicação n° 2.600, de 2001 (Do Sr. Hermes
Parcianello) - "Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto n° 23400.006443/2001-96, proto
colado pela Apae de Congonhinhas, no Estado
do Paraná, dentro das priorizações do Ministério
da Educação para liberação e pagamento do
Projeto destinado a Aquisição de Transporte
Escolar". 03477

Indicação n° 2.602, de 2001 (Do Sr. Hermes
Parcianello) - "Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto n° 23400.005086/2001-49, proto
colado pela Prefeitura Municipal de Cruzeiro do
Oeste, no Estado do Paraná, dentro das prioriza
ções do Ministério da Educação para liberação e
pagamento do projeto destinado a Aquisição de
Transporte Escolar". 03479

Indicação n° 2.603, de 2001 (Do Sr. Hermes
Parcianello) - "Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto n° 23400.003604/2001-90, proto
colado pela Prefeitura Municipal de Apae de Pi
nhão, no Estado do Paraná, dentro das prioriza
ções do Ministério da Educação para liberação e
pagamento do projeto destinado a Aquisição de
Transporte Escolar". 03480

Indicação n° 2.605, de 2001 (Do Sr. Hermes
Parcianello) - "Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto nO 23400.005049/2001-31, proto
colado pela Prefeitura Municipal de Nova Laran
jeiras, no Estado do Paraná, dentro das prioriza
ções do Ministério da Educação para liberação e
pagamento do projeto destinado a Aquisição de
Transporte Escolar". 03481

Indicação nO 2.606, de 2001 (Do Sr. Hermes
Parcianello) - "Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto n° 23400.009074/2001-93 proto
colado pela Prefeitura Municipal de Rio Bonito do
Iguaçu, no Estado do Paraná, dentro das priori
zações do Ministério da Educação para liberação
e pagamento do projeto destinado à aquisição de
transporte escolar"..... 03483
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Indicação nO 2.608, de 2001 (Do Sr. Hermes
Parcianello) - "Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto n° 23400.000789/2001, protocola
do pela Prefeitura Municipal de Terra Rica, no
Estado do Paraná, dentro das priorizações do Mi
nistério da Educação para liberação e pagamen
to do projeto destinado à aquisição de transporte
escolar". 03484

Indicação n° 2.609, de 2001 (Do Sr. Hermes
Parcianello) - "Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto n° 23400.004282/2001-04, proto
colado pela Prefeitura Municipal de Três Barras
do Paraná, no Estado do Paraná, dentro das
priorizações do Ministério da Educação para libe
ração e pagamento do projeto destinado à aquisi-
ção de transporte escolar". 03486

Indicação n° 2.611, de 2001 (Do Sr. Hermes
Parcianello) - "Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto n° 23400.004637/2001-57, proto
colado pela Prefeitura Municipal de São Jorge do
Patrocínio, no Estado do Paraná, dentro das priori
zações do Ministério da Educação para liberação
e pagamento do projeto destinado à aquisição de
transporte escolar".......... 03487

Indicação n° 2.612, de 2001 (Do Sr. Hermes
Parcianello) - "Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto n° 23400.008350/2001-04, proto
colado pela Prefeitura Municipal de Cantagalo,
no Estado do Paraná, dentro das priorizações do
Ministério da Educação para liberação e paga
mento do projeto destinado à aquisição de trans-
porte escolar"......................................................... 03488

Indicação n° 2.614, de 2001 (Do Sr. Hermes
Parcianello) - Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto nO 23400.004605/2001-51, proto
colado pela Prefeitura Municipal de Capitão Leô
nidas Marques, no Estado do Paraná, dentro das
priorizações do Ministério da Educação para libe
ração e pagamento do projeto destinado à aquisi-
ção de transporte escolar. 03490

Indicação n° 2.615, de 2001 (Do Sr. Hermes
Parcianello) - "Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto n° 23400.006017/2001-52 proto
colado pela Prefeitura Municipal de Cascavel, no
Estado do Paraná, dentro das priorizações do Mi
nistério da Educação para liberação e pagamen
to do projeto destinado à aquisição de transporte
escolar". ,........ 03490

Indicação nO 2.617, de 2001 (Do Sr. Hermes
Parcianello) - "Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto n° 23400.001654/2001-32, proto
colado pela Prefeitura Municipal de Campina da
Lagoa, no Estado do Paraná, dentro das prioriza
ções do Ministério da Educação para liberação e
pagamento do projeto destinado à aquisição de
transporte escolar" ,. 03491

Indicação n° 2.618, de 2001 (Do Sr. Hermes
Parcianello) - "Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto nO 23400.003856/2001-19, proto
colado pela Prefeitura Municipal de Candói, no
Estado do Paraná, dentro das priorizações do Mi
nistério da Educação para liberação e pagamen
to do projetodestinado à aquisição de transporte
escolar". 03493

Indicação n° 2.620, de 2001 (Do Sr. Hermes
Parcianello) - "Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto n° 23400.008514/2001-95, proto
colado pela Prefeitura Municipal de Boa Espe
rança, no Estado do Paraná, dentro das prioriza
ções do Ministério da Educação para liberação e
pagamento do projeto destinado à aquisição de
transporte escolar"..... 03494

Indicação n° 2.621, de 2001 (Do Sr. Hermes
Parcianello) - "Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto n° 23400.008610/2001-33, proto
colado pela Prefeitura Municipal de Bandeirante,
no Estado do Paraná, dentro das priorizações do
Ministério da Educação para liberação e paga
mento do projeto destinado à aquisição de trans-
porte escolar"......................................................... 03496

Indicação nO 2.623, de 2001 (Do Sr. Hermes
Parcianello) - "Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto n° 23400.010800/2001-11, proto
colado pela Prefeitura Municipal de Guairacá, no
Estado do Paraná, dentro das priorizações do Mi
nistério da Educação para liberação e pagamen
to do projeto destinado à aquisição de transporte
escolar". 03498

Indicação n° 2.624 de 2001 (Do Sr. Hermes
Parcianello) - "Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto n° 23400.010191/2001-08 proto
colado pela Prefeitura Municipal de Guaíra, no
Estado do Paraná, dentro das priorizações do Mi
nistério da Educação para liberação e pagamen
to do projeto destinado à aquisição de transporte
escolar"... 03499

Indicação nO 2.626 de 2001 (Do Sr. Hermes
Parcianello) - "Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto n° 23400.002975/2001-54 proto
colado pela Prefeitura Municipal de Goioerê, no
Estado do Paraná, dentro das priorizações do Mi
nistério da Educação para liberação e pagamen
to do projeto destinado à aquisição de transporte
escolar'. 03501

Indicação n° 2.627 de 2001 (Do Sr. Hermes
Parcianello) - "Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto n° 23400.004891/2001-55 proto
colado pela Prefeitura Municipal de Foz do Jor
dão, no Estado do Paraná, dentro das prioriza
ções do Ministério da Educação para liberação e
pagamento do projeto destinado à aquisição de
transporte escolar". 03502
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Indicação nO 2.629 de 2001 (Do Sr. Hermes
Parcianello) - "Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto n° 23400.011073/2001-17 proto
colado pela Prefeitura Municipal de Corumbataí,
no Estado do Paraná, dentro das priorizações do
Ministério da Educação para liberação e paga
mento do projeto destinado à aquisição de trans-
porte escolar". 03503

Indicação n° 2.630 de 2001 (Do Sr. Hermes
Parcianello) - "Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto n° 23400.004680/2001-12 proto
colado pela Prefeitura Municipal de Corbélia, no
Estado do Paraná, dentro das priorizações do Mi
nistério da Educação para liberação e pagamen
to do projeto destinado à aquisição de transporte
escolar" . 03505

Indicação n° 2.632, de 2001 (Do Sr. Hermes
Parcianello) - "Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto n° 23400.003761/2001-03 proto
colado pela Prefeitura Municipal de cidade Gaú
cha, no Estado do Paraná, dentro das prioriza
ções do Ministério da Educação para liberação e
pagamento do projeto destinado à aquisição de
transporte escolar"....... 03506

Indicação n° 2.633, de 2001 (Do Sr. Hermes
Parcianello) - "Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto n° 23400.010868/2001-08 proto
colado pela Apae de Cidade Gaúcha, no Estado
do Paraná, dentro das priorizações do Ministério
da Educação para liberação e pagamento do pro-
jeto destinado à aquisição de transporte escolar". 03507

Indicação n° 2.635, de 2001 (Do Sr. Hermes
Parcianello) - "Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto n° 23400.006483/2001-38 proto
colado pela Apae de Diamante do Norte, no
Estado do Paraná, dentro das priorizações do Mi
nistério da Educação para liberação e pagamen
to do projeto destinado à aquisição de transporte
escolar". 03509

Indicação n° 2.636, de 2001 (Do Sr. Hermes
Parcianello) - "Indica ao Poder Executivo a inclu-
são do Projeto n° 23400.006637/2001-91 proto-
colado pela Apae de Iretama, no Estado do Para-
ná, dentro das priorizações do Ministério da Edu-
cação para liberação e pagamento do projeto
destinado à aquisição de transporte escolar"........ 03510

Indicação n° 2.638, de 2001 (Do Sr. Hermes
Parcianello) - "Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto n° 23400.002856/2001-00 proto
colado pela Associação de Portadores de Fissura
lábio-palatar-adefiu, no Município de Cascavel,
no Estado do Paraná, dentro das priorizações do
Ministério da Educação para liberação e paga
mento do projeto destinado à aquisição de trans-
porte escolar"......................................................... 03512

Indicação n° 2.639, de 2001 (Do Sr. Hermes
Parcianello) - "Indica ao Poder Executivo a inclu-

são do Projeto n° 23400.003761/2001-03 proto-
colado pela Associação Cascavelense de Ami-
gos dos Surdos e mudos-acas, no Estado do Pa-
raná, dentro das priorizações do Ministério da
Educação para liberação e pagamento do projeto
destinado à aquisição de transporte escolar"........ 03513

Indicação n° 2.641, de 2001 (Do Sr. Hermes
Parcianello) - "Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto n° 23400.004940/2001-50 proto
colado pela Prefeitura Municipal de Matelândia,
no Estado do Paraná, dentro das Priorizações do
Ministério da Educação para Liberação e Paga
mento do Projeto destinado a Aquisição de
Transporte Escolar." 03514

Indicação n° 2.642, de 2001 (Do Sr. Hermes
Parcianello) - "Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto n° 23400.006021/2001-11 proto
colado pela Prefeitura Municipal de Medianeira,
no Estado do Paraná, dentro das Priorizações do
Ministério da Educação para Liberação e Paga
mento do Projeto destinado a Aquisição de
Transporte Escolar." 03516

Indicação n° 2.644, de 2001 (Do Sr. Hermes
Parcianello) - "Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto 23400.004261/2001-81 protocola
do pela Apae de Itaúna do Sul, no Estado do Pa
raná, dentro das Priorizações do Ministério da
Educação para Liberação e Pagamento do Proje-
to destinado a Aquisição de Transporte Escolar.".. 03517

Indicação n° 2.645, de 2001 (Do Sr. Hermes
Parcianello) - "Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto nO 23400.011438/2001-03 proto
colado pela Apae de Juranda, no Estado do Pa
raná, dentro das Priorizações do Ministério da
Educação para Liberação e Pagamento do Proje-
to destinado a Aquisição de Transporte Escolar:'.. 03518

Indicação n° 2.647, de 2001 (Do Sr. Her
mes Parcianello) - "Indica ao Poder Executivo a
inclusão do Projeto n° 23400.004304/2001-28
protocolado pela Prefeitura Municipal de Man
gueirinha, no Estado do Paraná, dentro das Prio
rizações do Ministério da Educação para libera
ção e Pagamento do Projeto destinado a Aquisi-
ção de Transporte Escolar." 03520

Indicação n° 2.648, de 2001 (Do Sr. Her
mes Parcianello) - "Indica ao Poder Executivo a
inclusão do Projeto n° 23400.010876/2001-46
protocolado pela Apae de Matelândia, no Esta
do do Paraná, dentro das Priorizações do Minis
tério da Educação para Liberação e Pagamento
do Projeto destinado a Aquisição de Transporte
Escolar." 03521

Indicação n° 2.650, de 2001 (Do Sr. Her
mes Parcianello) - "Indica ao Poder Executivo a
inclusão do Projeto nO 23400.004902/2001-05
protocolado pela Apae de Nova OI ímpia, no
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Estado do Paraná, dentro das Priorizações do
Ministério da Educação para Liberação e Paga
mento do Projeto destinado a Aquisição de
Transporte Escolar." 03522

Indicação n° 2.651, de 2001 (Do Sr. Hermes
Parcianello) - "Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto n° 23400.011442/2001-63 protoco
lado pela Apae de Paranacity, no Estado do Para
ná, dentro das Priorizações do Ministério da Edu
cação para Liberação e Pagamento do Projeto
destinado a Aquisição de Transporte Escolar." 03524

Indicação n° 2.653, de 2001 (Do Sr. Hermes
Parcianello) - "Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto n° 23400.006460/2001-23 proto
colado pela Prefeitura Municipal de Vera Cruz do
Oeste, no Estado do Paraná, dentro das Prioriza
ções do Ministério da Educação para Liberação e
Pagamento do Projeto destinado a Aquisição de
Transporte Escolar." 03525

Indicação nO 2.654, de 2001 (Do Sr. Hermes
Parcianello) - "Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto n° 23400.009162/2001-95 proto
colado pela Prefeitura Municipal de Ubiratã, no
Estado do Paraná, dentro das Priorizações do
Ministério da Educação para Liberação e Paga
mento do Projeto destinado a Aquisição de
Transporte Escolar." 03526

Indicação nO 2.656, de 2001 (Do Sr. Hermes
Parcianello) - "Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto n° 23400.003933/2001-31 proto
colado pela Prefeitura Municipal de Santa Isabel
do Ivaí, no Estado do Paraná, dentro das Priori
zações do Ministério da Educação para Libera
ção e Pagamento do Projeto destinado a Aquisi-
ção de Transporte Escolar." 03528

Indicação nO 2.657, de 2001 (Do Sr. Hermes
Parcianello) - "Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto n° 23400.004041/2001-57, proto
colado pela Prefeitura Municipal de Santa Môni
ca, no Estado do Paraná dentro das priorizações
do Ministério da Educação para liberação e pa
gamento do Projeto destinado a aquisição de
transporte escolar." 03529

Indicação n° 2.659, de 2001 (Do Sr. Hermes
Parcianello) - "Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto n° 23400.008813/2001-20, proto
colado pela APAE do Município de São Pedro do
Iguaçu, no Estado do Paraná, dentro das priori
zações do Ministério da Educação para liberação
e pagamento do Projeto destinado a aquisição
de transporte escolar." 03530

Indicação n° 2.660, de 2001 (Do Sr. Hermes
Parcianello) - "Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto n° 23400.002992/2001-91 protoco
lado pela AMSF de Medianeira, no Estado do Pa
raná, dentro das priorizações do Ministério da Edu-

cação para liberação e pagamento do Projeto
destinado a aquisição de transporte escolar." 03532

Indicação nO 2.662, de 2001 (Do Sr. Hermes
Parcianello) - "Indica ao Poder Executivo a inclusão
do Projeto nO 23400.0006481/2001-49 protocolado
pela Prefeitura Municipal de Pinhão, no Estado do
Paraná, dentro das priorizações do Ministério da
Educação para liberação e pagamento do Projeto
destinado a aquisição de transporte escolar." 03533

Indicação nO 2.663, de 2001 (Do Sr. Hermes
Parcianello) - "Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto n° 23400.010983/2001-74 proto
colado pela Prefeitura Municipal de Nova Londri
na, no Estado do Paraná, dentro das priorizações
do Ministério da Educação para liberação e pa
gamento do Projeto destinado a aquisição de
transporte escolar." 03534

Indicação nO 2.665, de 2001 (Do Sr. Marcos
Afonso) - Sugere a isenção de impostos federa
is, na compra, pelas Prefeituras Municipais, de
máquinas e implementos agrícolas. 03536

Indicação n° 2.666, de 2001 (Do Sr. Marcos
Afonso) - Sugere ao Ministro de Estado da Fa
zenda determinar ao Banco do Brasil S.A. a ins
talação de uma agência no Município de Xapuri,
no Estado do Acre. 03537

Indicação nO 2.667, de 2001 (Do Sr. Marcos
Afonso) - Sugere ao Ministro de Estado da Fa
zenda determinar ao Banco do Brasil S.A. a ins
talação de uma agência no Município de Santa
Rosa, no Estado do Acre '" 03539

Indicação nO 2.668, de 2001 (Do Sr. Marcos
Afonso) - Apoia a criação da Reserva Extrativista
do Cazumbá/lracema, no Município de Sena Ma-
dureira, no Estado do Acre. 03541

Indicação n° 2.669, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - "Sugere a implantação do Programa 
PROINFO, no Município de Paraty no Estado do
Rio de Janeiro:'...... 03542

Indicação n° 2.670, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - "Sugere a implantação do Programa 
PROINFO, no Município de Paraíba do Sul no
Estado do Rio de Janeiro." 03544

Indicação n° 2.671, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - "Sugere a implantação do Programa
Proinfo no Município de Pinheiral no Estado do
Rio de Janeiro:' 03545

Indicação nO 2.672, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - "Sugere a implantação do Programa
Proinfo no Município de Engenheiro Paulo de
Frontin no Estado do Rio de Janeiro." 03546

Indicação n° 2.673, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - "Sugere a implantação do Programa
Proinfo no Município de Paty do Alferes no Esta-
do do Rio de Janeiro." 03547

Indicação nO 2.674, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - "Sugere a implantação do Programa
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Proinfo no Município de Areal no Estado do Rio
de Janeiro." 03548

Indicação n° 2.675, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - "Sugere a implantação do Programa
Proinfo no Município de Angra dos Reis no Esta-
do do Rio de Janeiro." 03549

Indicação n° 2.676, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - "Sugere a implantação do Programa
Proinfo no Município de Barra do Piraí no Estado
do Rio de Janeiro:'.. 03550

Indicação n° 2.677, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - "Sugere a implantação do Programa
Proinfo no Município de Barra Mansa no Estado
do Rio de Janeiro:'......... 03552

Indicação n° 2.678, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - "Sugere a implantação do Programa Proin
fo no Município de Itatiaia no Estado do Rio de Ja-
~~..................................................................... O~~

Indicação n° 2.679, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - "Sugere a implantação do Programa
Proinfo no Município de Levy Gasparian no Esta-
do do Rio de Janeiro." 03554

Indicação n° 2.680, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - "Sugere a implantação do Programa
Proinfo no Município de Mendes no Estado do
Rio de Janeiro:' 03555

Indicação n° 2.681, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - "Sugere a implantação do Programa
Proinfo no Município de Miguel Pereira no Estado
do Rio de Janeiro."............................................... 03556

Indicação n° 2.682, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - "Sugere a implantação do Programa
Proinfo no Município de Paracambi no Estado do
Rio de Janeiro:' 03557

Indicação n° 2.683, de 2001 de 2001 (Do
Sr. Carlos Nader) - "Sugere a implantação do
Programa - PROINFO, no Município de Pinheiral
no Estado do Rio de Janeiro."................................ 03559

Indicação n° 2.684, de 2001 - "Sugere a
implantação do Programa - PROINFO, no Muni-
cípio de Piraí no Estado do Rio de Janeiro." ......... 03560

Indicação n° 2.685, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - "Sugere a implantação do Programa 
PROINFO, no Município de Porto Real no Estado
do Rio de janeiro:'.................................. .. 03561

Indicação n° 2.686, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - "Sugere a implantação do Programa 
PROINFO, no Município de Quatis no Estado do
Rio de Janeiro." 03562

Indicação n° 2.687, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - "Sugere a implantação do Programa 
PROINFO, no Município de Resende no Estado
do Rio de Janeiro." 03563

Indicação n° 2.688, de 2001 - "Sugere a
implantação do Programa - PROINFO, no Mu
nicípio de Rio Claro no Estado do Rio de Janei-
ro:' 03564

Indicação n° 2.689 de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - "Sugere a implantação do Programa 
PROINFO, no Município de Rio das Flores no
Estado do Rio de Janeiro". 03565

Indicação n° 2690 de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - "Sugere a implantação do Programa 
PROINFO, no Município de Sapucaia no Estado
do Rio de Janeiro". 03567

Indicação n° 2.691 de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - "Sugere a implantação do Programa 
PROINFO, no Município de Três Rios no Estado
do Rio de Janeiro". 03568

Indicação n° 2.692 de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - "Sugere a implantação do Programa 
PROINFO, no Município de Valença no Estado
do Rio de Janeiro". 03569

Indicação n° 2.693 de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - "Sugere a implantação do Programa 
PROINFO, no Município de Vassouras no Estado
do Rio de Janeiro". 03570

Indicação n° 2.694 de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - "Sugere a implantação do Programa 
PROINFO, no Município de Volta Redonda no
Estado do Rio de Janeiro". 03571

Indicação n° 2.695 de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - "Sugere a implantaão do Programa 
TV/ESCOLA, no Município de Angra dos Reis no
Estado do Rio de Janeiro". 03572

Indicação n° 2.696 de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - "Sugere a implantação do Programa 
TV/ESCOLA, no Município de Areal no Estado
do Rio de Janeiro". 03573

Indicação n° 2.697/2001 - "Sugere a implan-
tação do Programa - TV/ESCOLA, no Município
de Barra Mansa no Estado do Rio de Janeiro". ...... 03574

Indicação n° 2.698 de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - "Sugere a implantação do Programa 
TV/ESCOLA, no Município de Barra do Piraí no
Estado do Rio de Janeiro". 03576

Indicação n° 2.699 de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - "Sugre a implantação do Programa 
TV/ESCOLA, no Município de Itatiaia no Estado
do Rio de Janeiro". 03577

Indicação n° 2.700, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader).................................................................... 03578

IV - Homenagem
Transcurso do 22° aniversário de fundação

do Partido dos Trabalhadores................................ 03579
PRESIDENTE (Efraim Morais) - Convite

ao Presidente Nacional do Partido dos Trabalha
dores, Deputado José Dirceu, ao Presidente do
PT do Distrito Federal, Vil mar Lacerda, e aos
Deputados João Paulo e Walter Pinheiro para
composição da Mesa Diretora dos trabalhos.
Transcurso do 22° aniversário de fundação do
Partido dos Trabalhadores..................................... 03579
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JOSÉ DIRCEU (PT - SP), WALTER
PINHEIRO (PT - BA), PEDRO CELSO (PT 
DF), SAULO PEDROSA (PSDB BA),
THEMíSTOCLES SAMPAIO (PMDB - PI) 
Transcurso do 22° aniversário de fundação do
Partido dos Trabalhadores..................................... 03580

PRESIDENTA (Iara Bernardi) - Importân
cia da participação feminina na trajetória demo
crática do Partido dos Trabalhadores. Saudação
às mulheres petistas. 03584

JOÃO PAULO (PT - SP), RONALDO
VASCONCELLOS (Bloco/PL - MG) - Transcurso
do 22° aniversário de fundação do Partido dos
Trabalhadores. 03585

PRESIDENTA (Iara Bernardi) - Convite ao
ex-Governador do Distrito Federal, Cristovam Bu
arque, para composição da Mesa Diretora dos
trabalhos. 03587

DR. HÉLIO (Bloco/PDT - SP), GONZAGA
PATRIOTA (Bloco/PSB PE), REGIS
CAVALCANTE (Bloco/PPS - AL), PAES LANDIM
(PFL - PI. Discurso retirado pelo orador para re
visão.), ALDO ARANTES (Bloco/PCdoB - GO),
L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG), LUIZ
ALBERTO (PT - BA - Pela ordem) - Transcurso
do 22° aniversário de fundação do Partido dos
Trabalhadores. 03587

VIRGíLIO GUIMARÃES (PT - MG. Pela or
dem.) - Conclamação aos militantes petistas
para participação nas prévias eleitorais na data
fixada pelo partido. 03592

PRESIDENTE (Waldir Pires) - Transcurso
do 22° aniversário de fundação do Partido dos
Trabalhadores. 03592

V - Encerramento

2 - ATA DA 138 SESSÃO DA CÃMARA
DOS DEPUTADOS, DA 48 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA, DA 51 8 LEGISLATURA, EM 26 DE
FEVEREIRO DE 2002

I - Abertura da sessão

11 - Leitura e assinatura da ata da sessão
anterior

11I- Leitura do expediente

IV - Pequeno expediente
VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

AM) - Irregularidades praticadas pelo ex-Sena
dor Jader Barbalho. Necessidade de apuração
das responsabilidades pelo desvio de recursos
da extinta Superintendência de Desenvolvimento
da Amazônia. Descrédito no Governo Fernando
Henrique Cardoso........... 03601

WELLlNGTON DIAS (PT - PI) - Elogio à
Superintendência do Departamento de Polícia
Federal no Estado do Piauí pela atuação contra o
crime organizado. Urgente coibição do uso de te-

lefone celular por presidiários. Exigência de ado
ção, pelo Estado, de medidas contra emissão ir-
regular de notas fiscais................ ......... ....... .......... 03602

WALTER PINHEIRO (PT - BA) - Necessi
dade de julgamento, pelo Supremo Tribunal Fe
deral, do processo sobre a invasão da reserva
dos índios pataxós, no Estado da Bahia. 03602

PAULO PAIM (PT - RS) - Fatores determi-
nantes da escalada da violência nos grandes
centros urbanos. 03603

MARCIO FORTES (PSDB - RJ) - Artigo
"Brasil, tolerância zero", de autoria do orador, pu
blicado pelo Jornal do Brasil. Proposta do can
didato à Presidência da República, Senador José
Serra, de criação do Ministério da Segurança PÚ-
blica. 03604

DR. ANTÔNIO CRUZ (PMOB - MS) - Tér-
mino do racionamento de energia elétrica no
País........................................................................ 03606

LUIZ SÉRGIO (PT - RJ) - Descumprimen
to, pelo Governo Federal, da promessa de desti
nação à área social de recursos oriundos da pri
vatização de estatais. Proliferação da dengue no
Estado do Rio de Janeiro. 03606

DR. ROSINHA (PT - PR) - Responsabili
dade do Governo Federal pelo ressurgimento da
dengue no País. Desestruturação do Estado bra-
sileiro. 03607

MANOEL VITÓRIO (PT - MS) - Transcur
so do Dia Internacional da Mulher - 8 de março.
Instalação, pela Assembléia Legislativa do Esta
do de Mato Grosso do Sul, de Comissão Parla
mentar de Inquérito para investigação de ações e
investimentos do reverendo Moon. 03607

MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) 
Expectativa de apreciação, pela Casa, das pro
postas de reestruturação de carreiras dos servi
dores da Justiça Federal e da Procuradoria da
República e de projeto de interesse dos funcioná
rios da Empresa Brasileira de Correios e Telégra-
fos. 03608

RENATO VIANNA (PMDB - SC) - Conten
tamento com anúncio da canonização de Madre
Paulina do Coração Agonizante de Jesus. 03609

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG) 
Dados da Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural do Estado de Minas Gerais 
EMATER sobre o crescimento da produção agrí-
cola mineira. .. 03610

JOSÉ GENOíNO (PT - SP) - Artigo "Coliga-
ções partidárias: não aos casuísmos", de autoria do
orador, publicado pelo jornal Correio Braziliense. ... 03610

EDINHO BEZ (PMDB - SC) - Canoniza-
ção de Madre Paulina do Coração Agonizante de
Jesus. Biografia da religiosa. 03612
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POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT - RS)
- Apresentação de proposta para criação de du-
plo domicílio eleitoral. 03612

GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB - AL) 
Excessivos lucros obtidos pelas instituições ban
cárias. Urgência na implantação de política in
dustrial e comercial no País. Necessidade de
adoção de plano para redução contínua de taxas
de juros. 03613

INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE) - Ne
cessidade de regularização, pelo Governo Fede
ral, de créditos devidos aos produtores de
cana-de-açúcar na Região Nordeste, correspon
dentes à equalização de preços da safra
1999/2000................................................. 03613

JAQUES WAGNER (PT - BA) - Necessi-
dade de recuperação da BA-502 e da BA-242...... 03614

LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR) 
Eventos comemorativos do transcurso do 49°
aniversário de fundação do Município de Alvora
da do Sul, Estado do Paraná. Assinatura de con
vênio entre o Ministério da Saúde e a Universida
de Estadual de Londrina para modernização do
setor de produção de medicamentos. Artigo
"Alento dos brasileiros", de João Dias Ayres, pu
blicado pelo jornal Folha de londrina. Defesa
de aplicação de retaliações comerciais contra o
Canadá para compensação de prejuízos causa-
dos à empresa brasileira EMBRAER. 03614

PAUDERNEY AVELlNO (PFL - AM) - Res
ponsabilidade da Situação, da Oposição e da so
ciedade brasileira em geral na análise das diver
sas medidas para contenção do aumento da cri-
minai idade e da violência no País. 03617

FREIRE JÚNIOR (PMDB - TO) - Abusos
administrativos praticados pelo Presidente da
Fundação Nacional do índio - FUNAI, Glênio da
Costa Alvarez, contra o servidor aposentado
Amilton Gerônimo de Figueiredo. Anúncio de pe
dido de providências ao Ministro da Justiça sobre
o assunto. 03617

JOAQUIM FRANCISCO (PFL - PE) - Con
siderações acerca da crise de valores no mundo
contemporâneo..... 03618

ARY KARA (PTB - SP) - Transcurso do
Dia do Aposentado - 24 de janeiro, do Dia do
Carteiro e do Dia dos Correios - 25 de janeiro. .... 03620

LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO) - Ne
crológio do jornalista Francisco Braga Sobrinho.
Oportunidade do lançamento, pela Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil, da Campanha da
Fraternidade 2002 sobre o tema "Fraternidade e
Povos Indígenas - Por uma terra sem males". ...... 03622

TELMA DE SOUZA (PT - SP) - Perspecti-
va de regionalização do Porto de Santos, no
Estado de São Paulo. 03624

VICENTE CAROPRESO (PSDB - SC) 
Prioridade na superação de deficiências da Pre-
vidência Social....................................................... 03626

JORGE KHOURY (PFL - BA) - Acerto das
medidas adotadas pelo Governador César Bor
ges, do Estado da Bahia, com relação à Polícia
Militar. Sucesso das festas carnavalescas realiza-
das em Salvador. 03627

RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR) - Pro-
testo contra reajuste de tarifas de energia elétri-
ca. 03628

MARCELO BARBIERI (PMDB - SP) - De
núncias de irregularidades na área educacional
da administração municipal de Junqueirópolis,
Estado de São Paulo. 03629

MAX ROSENMANN (PMDB - PR) - Mani-
festação de pesar pelo falecimento do jornalista e
artista paranaense Sale Wolokita.......................... 03630

FERNANDO FERRO (PT - PE) - Escalada
da violência no País. Repúdio à tentativa de des
qualificação de crime político praticado contra os
Prefeitos dos Municípios de Santo André e Cam
pinas, Estado de São Paulo Riscos de terceiriza-
ção de serviços de segurança pública no País. .... 03630

V- Grande Expediente

ZULAIÊ COBRA (PSDB - SP) - Conside
rações acerca da instalação da Comissão Mista
Permanente de Segurança Pública. 03632

CARLOS NADER (PFL - RJ. Pela ordem.) 
Excelência do desempenho da indústria siderúrgi
ca nacional. Possibilidade de adoção, pelo Governo
dos Estados Unidos da América, de medidas restri-
tivas à importação de aço brasileiro................... ...... 03636

IÉDIO ROSA (PFL - RJ. Pela ordem.) 
Propostas para coibição da escalada da violência
no País... 03637

GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE.
Pela ordem.) - Artigo intitulado "Diga não às dro
gas - carta de adeus de um jovem de 19 anos,
vítima dos tóxicos", publicado pelo jornal O
Guerrilheiro, do Município de Garanhuns, Esta-
do de Pernambuco................................... 03638

MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pela
ordem.) - Urgência na apreciação, pelo Senado
Federal, de projetos vinculados à categoria dos
servidores públicos federais. 03639

JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (Bloco/PDT 
SP) - Matéria publicada pela revista Época so
bre ocorrência de fraudes, por parte de adminis
tradores de fundos de pensão, no mercado de
capitais. Causas da escalada de violência no
Brasil. Diretrizes para adoção de medidas efica-
zes de combate à criminalidade. 03640

CARLOS SANTANA (PT - RJ. Pela or-
dem.) - Protesto contra a demissão da Diretora
do Colégio Waldemar Falcão, Carmozina Cardo-
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so Zulart Euphemio, no Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro................................................ ... 03644

SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pela ordem.) 
Urgente liberação de recursos para execução de
obras preventivas contra enchel:1tes em Municípi-
os do Estado do Rio de Janeiro............................ 03645

VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
AM. Pela ordem.) - Expectativa de rejeição, pelo
Senado Federal, da proposta de flexibilização da
Consolidação das Leis do Trabalho. 03646

LUIZ ALBERTO (PT - BA. Pela ordem.) -
Críticas à prorrogação da cobrança da Contribui-
ção Provisória sobre Movimentação Financeira.... 03647

EXPEDITO JÚNIOR (PSDB - RO. Pela or-
dem.) - Urgente realização da reforma tributária.. 03648

TÃNIA SOARES (Bloco/PCdoB - SE. Pela
ordem.) - Apoio à greve dos trabalhadores da
educação de Aracaju, Estado de Sergipe. 03649

DR. GOMES (PFL - AM. Pela ordem.) 
Excelência do programa de saúde implantado
pelo Governo Amazoníno Mendes, Estado do
Amazonas. 03649

PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pela ordem.) 
Confiança nas ações do novo Ministro da Saúde,
Barjas Negri, no combate à epidemia de dengue
no País, especialmente no Estado do Rio de Ja-
neiro. 03650

CARLOS BATATA (PSDB - PE. Pela or-
dem.) - Defesa de instalação da indústria Che-
mone Industrial Química do Nordeste Ltda. no
Município de Goiana, Estado de Pernambuco. ..... 03651

PRESIDENTE (Vicente Caropreso) - Ato
da Presidência sobre constituição de Comissão
Especial destinada ao estudo de propostas relati-
vas à tributação cumulativa. 03651

NICE LOBÃO (PFL - MA. Pela ordem.) 
Urgência na apreciação da Proposta de Emen
da à Constituição nO 22, de 2000, sobre altera
ção do processo de elaboração do Orçamento
Geral da União. Necessidade de exame do Pro
jeto de Lei Complementar n° 135, de 1995, so
bre normatização das práticas orçamentárias e
financeiras. 03652

JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PTB - PRo
Pela ordem.) - Transcurso do 46° aniversário da
emancipação político-administrativa do Município
de Terra Rica, no Estado do Paraná................ ...... 03653

GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB - AL.
Pela ordem.) - Conveniência de adoção, pelo
Governo Federal, de política de redução das ta-
xas de juros praticadas no País............................. 03654

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Pela ordem.) - Necessidade de medidas gover
namentais contra a escalada da criminalidade
no País. 03654

JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem.) 
Apoio à aliança partidária formada entre o Parti-
do dos Trabalhadores e o Partido Liberal. 03655

NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pela or
dem.) - Apresentação ao Tribunal Superior Elei
toral de representação contra o Governador do
Estado da Bahia, César Borges, pela utilização
de recursos públicos em propaganda para pro
moção pessoal e do ex-Senador Antonio Carlos
Magalhães. 03656

SILAS BRASILEIRO (PMDB - MG. Pela or
dem.) - Melhora da qualidade de vida da popula
ção brasileira. Desempenho positivo de membros
do Governo Federal, particularmente o Ministro
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Pratini
de Moraes. Expectativa quanto ao lançamento do
seguro-renda agrícola. 03657

EDINHO BEZ (PMDB - SC. Pela ordem.)
Alerta a mutuários do Sistema Financeiro da Ha
bitação sobre quitação de imóveis com desconto
total. 03657

CARLOS DUNGA (PTB - PB. Pela ordem.)
- Aplausos ao Senador Ronaldo Cunha Lima
pelo pronunciamento sobre a greve dos professo
res da Universidade Federal da Paraíba. Solicita
ção aos Ministérios da Integração Nacional e da
Defesa de regularização do abastecimento de
água nos Municípios atingidos pela estiagem no
Estado da Paraíba. 03658

GILMAR MACHADO (PT - MG. Pela or
dem.) - Estudo elaborado pelo orador sobre a
aplicação de recursos orçamentários na área so-
cial. 03659

CLEMENTINO COELHO (Bloco/PPS - PE)
- Questão de ordem sobre a tramitação do Proje-
to de Lei n° 5.307, de 2001 , do Poder Executivo. .. 03659

PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Acolhi-
mento da questão de ordem do Deputado Cle-
mentino Coelho......................................... 03660

DR. HELENO (PSDB - RJ. Pela ordem.) -
Louvor ao trabalho desenvolvido pelo Ministério
da Saúde junto às comunidades indígenas........... 03660

SOCORRO GOMES (Bloco/PCdoB - PA
Pela ordem.) - Urgente elucidação, pelo Ministério
da Justiça, do assassinato de trabalhadores rurais
ocorrido em fazenda de propriedade do ex-Ministro
Ângelo Calmon de Sá, no Estado do Pará. 03661

AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Pela or
dem.) - Críticas à política de investimentos ado
tada pelo Governo Federal para o setor de segu
rança pública. Fatores determinantes da escala-
da da criminafidade no País. 03661

LUIS BARBOSA (PFL, RR - Pela ordem) 
Sugestões para democratização do acesso ao
Programa de Recuperação Fiscal. 03662

MARÇAL FILHO (PMDB - MS. Pela or-
dem.) - Liberação de recursos orçamentários
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para o Município de Glória de Dourados, Estado
de Mato Grosso do Sul....... 03664

IÉDIO ROSA (PFL - RJ. Pela ordem.) 
Descaso do Governador Anthony Garotinho, do
Estado do Rio de Janeiro, com a questão da vio
lência. Apoio à criação da Polícia Municipal como
força auxiliar da Polícia Militar, à unificação das
Policias Militar e Civil e à institucionalização da
pena de prisão perpétua no Brasil. Conveniência
de aprovação, pela Casa, de propostas para coi-
bição da prática da violência. 03664

GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS. Pela
ordem.) - Regozijo com a posse do Deputado
Wilson Cignachi. .. 03664

JOÃO MAGALHÃES (PMDB - MG. Pela
ordem.) - Improcedência das denúncias do Mi
nistério Público e da Procuradoria de Justiça do
Estado de Minas Gerais sobre participação do
orador na prática de malversação de recursos or-
çamentários. 03665

PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Com
promisso regimental de posse do Deputado Wil-
son Cignachi. 03665

WILSON CIGNACHI (PMDB - RS. Pela or
dem.) - Anúncio de pronunciamento em homena
gem póstuma ao Deputado Nelson Marchezan.
Agradecimento ao eleitorado pela eleição do ora
dor para o cargo de Vice-Prefeito do Município de
Farroupilha, Estado do Rio Grande do Sul. 03666

GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS. Pela
ordem.) - Manifestação de boas-vindas ao Depu-
tado Wilson Cignachi............... 03666

NELO RODOLFO (PMDB - SP. Pela or
dem.) - Defesa de aprovação da Proposta de
Emenda à Constituição n° 87, de 1999, sobre
execução de serviços de policiamento pelas Gu-
ardas Municipais. 03667

ROBÉRIO ARAÚJO (Bloco/PL - RR. Pela
ordem.) - Falha na assistência médico-sanitária
aos índios ianomâmis, no Estado de Roraima.
Preocupação com a nova mudança na política de
assistência à saúde indígena. 03668

RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB 
CE. Pela ordem.) - Conveniência de revogação
do Decreto n° 4.126, de 2002, sobre fortaleci
mento do Fundo de Desenvolvimento do Nordes
te. Preocupação com a possibilidade de esvazia
mento do Banco do Nordeste. Apoio à transfor
mação da SUDENE em Agência de Desenvolvi-
mento do Nordeste. 03669

PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Convo-
cação dos Srs. Deputados ao plenário para apre-
ciação da Ordem do Dia.. 03670

DR. BENEDITO DIAS (PPB - AP Pela or-
dem.) - Anúncio do lançamento da pré-candida-
tura do Ministro Pratini de Moraes, da Agricultura,

Pecuária e Abastecimento, à Presidência da Re-
pública. 03670

ENIO BACCI (Bloco/PDT - RS. Pela or
dem.) - Excelência da safra de uva no Estado do
Rio Grande do Sul. Anúncio da apresentação de
projeto de lei concessivo aos consumidores do
direito de consulta ao Dicionário de Especialida-
des Farmacêuticas nas farmácias e drogarias. ..... 03671

EURípEDES MIRANDA (Bloco/PDT - RO.
Pela ordem.) - Excelência do desempenho dos
Prefeitos Municipais de Theobroma, São Francis-
co e Colerado do Oeste, no Estado de Roraima... 03671

DR. HÉLIO (Bloco/PDT - SP. Pela ordem.)
- Elogio às Polícias Civil e Militar do Estado de
São Paulo. Utilização, pelo Governador Geraldo
Alckmim e por Deputados Estaduais, de ações
de combate à violência para fins político-eleitora
is Inoperância do Governo do Estado de São Pa
ulo na aplicação de recursos destinados ao setor
de segurança pública........................... 03672

EDIR OLIVEIRA (PTB - RS. Pela ordem.) 
Realização da Festa Campeira no Município de
Gravataí, Estado do Rio Grande do Sul. 03673

POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT - RS.
Pela ordem.) - Instalação da Comissão Mista
Permanente de Segurança Pública. 03673

EULER MORAIS (PMDB - GO. Pela or
dem.) - Regozijo com os resultados das ativida
des avícolas no Estado de Goiás em 2001. Ne
cessidade de medidas governamentais direciona-
das ao setor. 03674

MIRIAM REID (Bloco/PSB - RJ. Pela or-
dem.) - Importância da Lei n° 10.287, de 2001,
para o combate à evasão escolar no País. 03675

NEUTON LIMA (PFL - SP. Pela ordem.) 
Transcurso do 33° aniversário de fundação do
jornal O Diário de Osasco Regional, no Estado
de São Paulo. 03675

MAURíLIO FERREIRA LIMA (PMDB - PE.
Pela ordem.) - Artigo "Método previne danos ao
meio ambiente", publicado pelo jornal Diário de
Pernambuco. 03676

SILVIO TORRES (PSDB - SP Pela ordem.)
- Defesa de punição dos responsáveis por irre
gularidades na Confederação Brasileira de Fute
bol. Necessidade de mudança na cúpula do fute-
bol brasileiro. 03678

SERAFIM VENZON (Bloco/PDT - se. Pela
ordem.) - Solicitação aos integrantes do Fórum
Parlamentar Catarinense de apoio à permanên
cia da PETROBRAS no Município de Itajaí, Esta-
do de Santa Catarina...................... 03679

GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS. Pela
ordem.) - Anúncio de instalação, pela Casa, de
Comissão para debate da incidência cumulativa
da Contribuição para o Financiamento da Seguri-
dade Social e do Programa de Integração Social. 03679
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LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO. Pela
ordem) - Proliferação da dengue no Estado de
Goiás. 03680

FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
Pela ordem.) - Insatisfação com o relatório acer
ca do cumprimento das metas fiscais relativas ao
último quadrimestre do ano 2001 apresentado à
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização pelo Secretário do Tesouro Nacio
nal. Criação do Curso de Enologia na Universida-
de do Oeste Catarinense. 03681

FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela or
dem.) - Vinculação do quadro de violência rei
nante no País com o modelo político, social e
econômico em vigor. Anúncio de lançamento,
pelo Instituto Cidadania, de documento a respei-
to da área de segurança pública. 03682

FERNANDO GABEIRA (PT - RJ. Pela or
dem.) - Denúncia de irregularidades na criação
de floresta nacional no Município de Cristópolis,
Estado da Bahia. 03683

NILSON MOURÃO (PT - AC. Pela ordem.)
- Transcurso do 22° aniversário de fundação do
Partido dos Trabalhadores - 10 de fevereiro. ........ 03683

WILSON SANTOS (PSDB - MT. Pela or
dem.) - Encaminhamento à Mesa Diretora de es
tudo sobre as causas da violência no Brasil. Elo
gio ao Presidente Aécio Neves pelos projetos in
cluídos na Ordem do Dia das sessões da próxi
ma semana. Caráter urgente de medidas do
Congresso Nacional contra a onda de violência
no País.................. 03684

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Visita do
Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da
República, Pedro Parente, e do Secretário-Ge
rai da Presidência da República, Arthur Virgílio,
à Presidência da Casa. Interesse governamen
tal na redução de edição de medidas provisó-
rias. 03685

JOÃO PAULO (PT - SP) - Reclamação
contra o atraso no processo de constituição e
instalação do Conselho de Comunicação So-
cial......................................................................... 03685

~ PRESIDENTE (Aécio Neves) - Reiteração
do compromisso da Casa de instalação do Con-
selho de Comunicação Social. 03686

HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB 
RN. Pela ordem.) - Interesse de Líderes partidá
rios na PEC que trata da participação de pessoa
jurídica de capital estrangeiro nos meios de co
municação nacional. Instalação do Conselho de
Comunicação Social. 03686

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Solicitação
ao orador de acompanhamento, no Senado da Re
pública, do processo de indicação dos componen
tes e de instalação do Conselho de Comunicação
Social, de interesse da Presidência da Casa. .......... 03686

VI - Ordem do Dia

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Prorroga-
ção da sessão por uma hora................................. 03695

ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB - RJ.
Pela ordem.) - Anúncio de apresentação de re
querimento para instalação da Comissão Parla-
mentar de Inquérito da Dengue no Brasil. 03695

GIOVANNI QUEIROZ (Bloco/PDT, PA 
Pela ordem) - Defesa de prorrogação, pelo Go
verno Federal, do prazo para liquidação dos res-
tos a pagar do ano 2001........................................ 03696

OSMAR TERRA (PMDB - RS. Pela or
dem.) - Presença, na Capital Federal, do Prefeito
Valdeci Canci, de Vista Gaúcha, Estado do Rio
Grande do Sul. 03696

HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA. Pela
ordem.) - Esclarecimento, pelo Ministro Nelson
Jobim, da posição do Tribunal Superior Eleitoral
quanto à interpretação legal da formação de coli
gações partidárias, nos níveis nacional, estadual
e municipal, com vistas às eleições de 2002. ........ 03696

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Discussão,
em turno único, da Medida Provisória nO 11, de
2001, que cria o Fundo Seguro-Safra e institui o
benefício Seguro-Safra para os agricultores fami
liares da Região Nordeste e do norte do Estado
de Minas Gerais, nos Municípios sujeitos a esta
do de calamidade ou situação de emergência em
razão do fenômeno da estiagem. 03697

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Requeri-
mento de retirada da medida provisória da pauta
da presente sessão. 03697

PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP Pela or-
dem.) - Retirada do requerimento......................... 03697

Usou da palavra para proferir parecer à
medida provisória, em substituição à Comissão
Mista do Congresso Nacional, o Sr. Deputado
MÁRCIO REINALDO MOREIRA (PPB - MG)....... 03697

Usaram da palavra pela ordem os Srs.
Deputados FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT 
SC). MÁRCIO REINALDO MOREIRA (PPB 
MG), AVENZOAR ARRUDA (PT - PB),
WELLlNGTON DIAS (PT - PI). 03698

Usaram da palavra para discussão da ma
téria os Srs. Deputados AVENZOAR ARRUDA
(PT - PB), FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT -
SC) ro6~

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do VICENTE CAROPRESO (PSDB - SC)............ 03699

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerra-
mento da discussão........ 03699

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados ARNALDO FARIA
DE SÁ (PTB - SP), JOSÉ PIMENTEL (PT - CE),
CARLOS ALBERTO ROSADO (PFL - RN), LUIZ
CARLOS HAULY (PSDB - PR). 03700
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PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
aprovação da emenda oferecida pelo Relator ao
art. 1° da Medida Provisória n° 11 , de 2001. 03702

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
rejeição das Emendas de nOs 1 a 15, apresenta
das pela Comissão Mista, com parecer contrário,
ressalvados os destaques. 03705

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
aprovação da Medida Provisória n° 11, de 2001,
ressalvados os destaques. 03706

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
tados WELLlNGTON DIAS (PT PI),
INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE)... ..... ... ..... ...... 03706

Usou da palavra o Sr. Deputado MÁRCIO
REINALDO MOREIRA (PPB - MG), Relator da
matéria. 03707

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PElo 03707

JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (Bloco/PDT 
SP. Pela ordem.) - Pedido de esclarecimento so
bre a proporcionalidade partidária na composição
da Comissão de Segurança Pública da Casa. 03707

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta
ao Deputado José Roberto Batochio......... 03707

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
aprovação da emenda do Relator, referente ao
parágrafo único do artigo 10 da Medida Provisó-
ria n° 11 , de 2001 . 03707

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
aprovação de requerimento para votação em glo-
bo dos destaques simples. 03707

Votação e rejeição dos destaques simples
apresentados à Medida Provisória n° 11 , de 2001 . .. 03708

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Requeri
mento de Destaque da bancada do Partido De
mocrático Trabalhista, para votação em separado
da Emenda n° 1 da Comissão Mista. 03709

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputado ANTÔNIO
CARLOS KONDER REIS (PFL SC),
FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC). 03709

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação da
emenda n° 1, destacada....... 03710

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB BAl.
INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE), XICO
GRAZIANO (PSDB - SP)..... 03710

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Rejeição da
emenda... 03711

FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
Pela ordem.) - Pedido de verificação de votação. . 03711

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Acatamen-
to do pedido do Deputado Fernando Coruja. .. 03711

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
WAGNER ROSSI (PMDB - SP), HAROLDO

LIMA (Bloco/PCdoB - BA), BISPO RODRIGUES
(Bloco/PL - RJ), FERNANDO CORUJA (Blo
co/PDT - SC), FERNANDO GONÇALVES (PTB

RJ), ODELMO LEÃO (PPB MG),
PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP), JUTAHY
JUNIOR (PSDB - BA), INOCÊNCIO OLIVEIRA
(PFL - PE), PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP),
ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP), ODELMO
LEÃO (PPB - MG), WAGNER ROSSI (PMDB -
SP), RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR). 03711

Usou da palavra pela ordem a Sra. Deputa-
da LUCI CHOINACKI (PT - SC)............................ 03713

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ENI
VOLTOLlNI (PPB - SC), JOÃO MATOS (PMDB -
SC), AUGUSTO NARDES (PPB - RS). 03713

Usou da palavra pela ordem a Sra. Deputa-
da MIRIAM REI O (Bloco/PSB - RJ). 03714

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
RONALDO CAIADO (PFL - GO), HUGO BIEHL
(PPB - SC), EDIR OLIVEIRA (PTB - RS). 03714

ORLANDO DESCONSI (PT - RS. Pela or
dem.) - Anúncio de apresentação de projeto de lei
sobre concessão de auxílio emergencial aos pe
quenos produtores rurais dos Estados do Rio
Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná....... 03715

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Comunica
ção de sessão extraordinária para votação da
Proposta de Emenda à Constituição n° 203-0, de
1995, após a presente sessão............................... 03715

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-
tados GIOVANNI QUEIROZ (Bloco/PDT - PA),
ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP). 03715

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerra-
mento da votação. 03716

Rejeição da emenda. 03716
PRESIDENTE (Aécio Neves) - Requeri-

mento de destaque para votação em separado
do § 2° do art. 8° da Medida Provisória nO 11, de
2001........................... 03726

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do JOSÉ PIMENTEL (PT - CE). 03726

Usou da palavra o Sr. Deputado MÁRCIO
REINALDO MOREIRA (PPB, MG), Relator da
matéria... 03726

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação do
dispositivo destacado. . 03726

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Supressão
do dispositivo. 03726

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Requeri-
mento de destaque para votação em separado
da Emenda n° 15 da Comissão Mista. 03726

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do GIOVANNI QUEIROZ (Bloco/PDT - PA). ......... 03726

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
rejeição da emenda..... 03727
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Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado MENDES THAME
(PSDB - SP)..... 03727

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
aprovação da Emenda de Redação nO 1, do Re-
lator.. 03727

Votação e aprovação da redação final. .. 03727

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal. 03729

Apresentação de proposições:

AVENZOAR ARRUDA, CARLOS
NADER, JOSÉ CARLOS MARTINEZ, ELIAS
MURAD, Luíz CARLOS HAULY, JORGE
TADEU MUDALEN, ALCEU COLLARES,
JORGE TADEU MUDALEN, VANESSA
GRAZZIOTIN, JORGE TADEU MUDALEN,
ENIO BACCI, CLEMENTINO COLEHO,
ORLANDO DESCONSI, Luíz PIAUHYLlNO,
NAIR XAVIER LOBO, L1NCOLN PORTELA,
JOÃO EDUARDO DADO E OUTROS, IVAN
PAIXÃO, SOCORRO GOMES, LUIZ ANTONIO
FLEURY, JOSÉ L1NHARES E OUTROS,
AIRTON CASCAVEL E OUTROS, RUBENS
BUENO, INOCÊNCIO OLIVEIRA E OUTROS,
MARÇAL FILHO E OUTROS, SÉRGIO REIS,
MARÇAL FILHO, PADRE ROQUE E OUTROS,
AGNELO QUEIROZ, IARA BERNARDI, Luiz
ANTONIO FLEURY, MAGNO MALTA,
ROBERTO PESSOA, MAGNO MALTA, JOÃO
HERRMANN NETO 03729

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados RAFAEL
GUERRA (PSDB - MG), MARCUS VICENTE
(PPB - ES), ADÃO PRETTO (PT - RS)................ 03735

VII- Encerramento

3 - ATA DA 148 SESSÃO DA CÃMARA
DOS DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIA,
NOTURNA, DA 48 SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA, DA 51 8 LEGISLATURA, EM 26
DE FEVEREIRO DE 2002

I - Abertura da sessão

11 - Leitura e assinatura da ata da sessão
anterior

111- Leitura do expediente

JOÃO HERRMANN NETO (Bloco/PPS 
SP Pela ordem.) - Agradecimento ao Presidente
Aécio Neves pelo anúncio de realização de ses
são solene em homenagem à memória ao ex-Se
cretário de Agricultura do Estado de São Paulo,
José Bonifácio Coutinho Nogueira. 03772

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP) 
Questão de ordem sobre reabertura do painel
eletrônico para registro de presença. 03772

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta à
questão de ordem do Deputado Arnaldo Faria de
Sá. 03772

JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB 
MA) - Questão de ordem sobre existência de im
pedimento regimental para votação da matéria
constante da Ordem do Dia da presente sessão
extraordinária........... 03773

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta à
questão de ordem do Deputado José Antonio
Almeida........ 03773

JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB -
MA) - Recurso da decisão da Presidência. 03773

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Acatamento
do recurso do Deputado José Antonio Almeida....... 03773

BABÁ (PT - PA. Pela ordem.) - Registro de
voto proferido em sessão anterior. Denúncia de
atentado contra o orador...................... 03773

EDMAR MOREIRA (PPB - MG. Pela ordem.)
- Registro de voto proferido em sessão anterior. ..... 03774

RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PRo Pela
ordem.) - Necessidade de regulamentação da
edição de medidas provisórias. 03774

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Procedên
cia do pronunciamento do Deputado Rubens Bu
eno. Anúncio de votação, pelo Congresso Nacio
nal, de resolução sobre procedimentos para vota-
ção de medidas provisórias. 03774

IV - Ordem do Dia

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Discussão,
em segundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n° 203-C, de 1995, que dá nova re
dação ao parágrafo 1° do art. 222 da Constitui
ção Federal, suprimindo-se o parágrafo 2° do re
ferido artigo, que trata da propriedade de empre
sas jornalísticas de radiodifusão sonora e de
sons e imagens. 03782

WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or-
dem.) - Indagação à Presidência sobre a instala-
ção do Conselho de Comunicação Social. 03782

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta
ao Deputado Walter Pinheiro........................ 03782

Usou da palavra para discussão da matéria o
Sr. Deputado LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PR)... 03782

Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado PADRE ROQUE (PT - PR). ... 03782

Usou da palavra para discussão da matéria a
Sra. Deputada LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB -SP). 03783

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerra-
mento da discussão........ 03783

Usaram da palavra para encaminhamento da
votação os Srs. Deputados HAROLDO LIMA (Blo
co/PCdoB - BA), JOSÉ ROBERTO BATOCHIO
(Bloco/PDT - SP), JOSÉ GENOíNO (PT - SP). ...... 03783
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PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação,
em segundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nO 203, de 1995.................... 03785

Usaram da palavra para orientação das res-
pectivas bancadas os Srs. Deputados CASO
JÚLIO (PST - MG), HAROLDO LIMA (Blo
co/PCdoB - BA), RONALDO VASCONCELLOS
(Bloco/PL - MG), MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT -
RJ), RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR),
FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ), ODELMO
LEÃO (PPB - MG), MARCOS ROLlM (PT - RS),
WAGNER ROSSI (PMDB - SP), JUTAHY JUNIOR
(PSDB - BA), INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PEl.
ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP)........ ........ ........ 03786

Usou da palavra o Sr. Deputado
HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB - RN),
Relator da matéria. 03788

FERNANDO GABEIRA (PT - RJ. Pela or
dem.) - Sustação, pelo Ministério do Meio Ambi
ente, da criação de floresta nacional no oeste do
Estado da Bahia. 03789

JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem.) -
Falta de material para atendimento ao público nas
agências do Instituto Nacional do Seguro Social.... 03789

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Pela ordem.) - Necessidade da atenção das au
toridades do setor da saúde com a ameaça de
epidemia de leishmaniose no País. 03789

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado FRANCISCO COELHO
(PFL - MA). 03789

EULER MORAIS (PMDB - GO. Pela ordem.)
- Inauguração do Centro Tecnológico da Coopera
tiva Mista dos Produtores Rurais do Sudoeste Goi-
ano Ltda., em Rio Verde, Estado de Goiás.............. 03789

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOVAIR ARANTES
(PSDB - GO)... 03789

VIRGíLIO GUIMARÃES (PT - MG. Pela or-
dem.) - Implementação do Fundo de Universali-
zação dos Serviços de Telecomunicações............ 03790

NARCIO RODRIGUES (PSDB - MG. Pela
ordem.) - Inauguração do Centro Nacional de
Educação Profissional em Cooperativismo e
Gestão Ambiental e Turismo, no Município de
Frutal, Estado de Minas Gerais. .. .......... .......... ...... 03790

TELMA DE SOUZA (PT - SP Pela ordem.) 
Encaminhamento ao Ministério dos Transportes de
estudo sobre regionalização do Porto de Santos. ..... 03790

VIVALDO BARBOSA (Bloco/PDT - RJ.
Pela ordem.) - Solicitação à Presidência de con
cessão de uso da palavra para apresentação de
questão de ordem...................... 03791

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concessão
do uso da palavra ao Deputado Vivaldo Barbosa
após a proclamação do resultado da votação. ...... 03791

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerra-
mento da votação. .. 03791

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aprovação,
em segundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n° 203, de 1995. Dispensada a vota
ção da redação final da matéria, nos termos do
inciso I do § 2° do art. 195 do Regimento Interno.
Encaminhamento da matéria ao Senado Federal. 03791

VIVALDO BARBOSA (Bloco/PDT - RJ.
Pela ordem) - Inconveniência de realização de
reunião de Líderes partidários na residência oficial
do Presidente da Câmara dos Deputados............. 03800

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta
ao Deputado Vivaldo Barbosa.............................. 03800

HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB 
RN. Pela ordem.) - Importância de aprovação da
Proposta de Emenda à Constituição n° 203-0, de
1995, para o setor de comunicação. Agradeci
mento ao Presidente Aécio Neves pelo apoio à
tramitação da matéria..................... 03800

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados JOÃO PAULO (PT
- SP), PEDRO BITIENCOURT (PFL - SC),
CELSO RUSSOMANNO (PPB - SP), PAULO
GOUVÊA (PFL - SC), ITAMAR SERPA (PSDB -
RJ), OSMÃNIO PEREIRA (PSDB - MG). 03800

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do LUCIANO ZICA (PT - SP). 03801

Usaram da palavra pela ordem, para registro
de voto, os Srs. Deputados LEUR LOMANTO
(PMDB - BA), JONIVAL LUCAS JUNIOR (PMDB
BA), ROLAND LAVIGNE (PMDB - BA), CIRO
NOGUEIRA (PFL - PI), MARCELO CASTRO
(PMDB - PI)................ 03801

SILAS BRASILEIRO (PMDB, MG - Pela or-
dem) - Justificativa da ausência do orador na
presente votação. 03801

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados BADU PICANÇO
(Bloco/PL - AP), CORIOLANO SALES (PMDB 
BAl. ANTONIO FEIJÃO (PSDB AP),
HERCULANO ANGHINETII (PPB - MG). 03801

SERAFIM VENZON (Bloco/PDT - SC. Pela
ordem) - Contrariedade à transferência da sede
da Petrobras do Estado de Santa Catarina para o
Estado do Rio de Janeiro. 03801

Usaram da palavra pela ordem, para regis
tro de voto, os Srs. Deputados ZULAIÊ COBRA
(PSDB - SPl. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB
- PE), ANA CORSO (PT - RS). 03802

OSMAR TERRA (PMDB - RS. Pela or
dem.) - Responsabilidade da política econômica
do Governo Federal pelo crescimento do índice
de emprego no Estado do Rio Grande do Sul....... 03802

ORLANDO DESCONSI (PT - RS. Pela or-
dem.) - Registro de voto. Anúncio da data de ina
uguração do Curso de Química Industrial de Ali-
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mentos da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul. Discordância do pronunciamento do De
putado Osmar Terra, no tocante à política econô-
mica do Governo Federal. 03802

INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB - CE.
Pela ordem.) - Presença, no plenário, de Verea
dores dos Municípios de Caucaia e Barreira,
Estado do Ceará. Anúncio de realização do Se
minário "Mercosul, ALCA e Endividamento", em
Fortaleza, capital do Estado. 03802

LUIS CARLOS HEINZE (PPB - RS. Pela
ordem.) - Invasão das instalações do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de
Prefeituras Municipais e de propriedades no
Estado do Rio Grande do Sul por integrantes
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra contrários à produção de alimentos trans-
gênicos. 03803

POMPEO DE MAnos (Bloco/PDT - RS.
Pela ordem.) - Conveniência de aprovação, pela
Casa, da proposta do orador de criação do duplo
domicílio eleitoral. 03803

ENI VOLTOLlNI (PPB - SC. Pela ordem.) 
Realização do XII Congresso Nacional da Confe
deração das Associações Comerciais do Brasil,
em Brasília, Distrito Federal. 03804

NELSON MARQUEZELLI (pTB - SP.
Pela ordem.) - Preocupação do orador com o
alto custo da produção agrícola brasileira. Crí
tica à política de conservação do meio ambi
ente adotada pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováve-
is - IBAMA. 03804

SÉRGIO BARROS (PSDB - AC. Pela or
dem.) - Registro de voto. Conveniência de re
cuperação de pontes na BR-364, trecho Rio
Branco-Sena Madureira, Estado do Acre. 03804

MICHEL TEMER (PMDB - SP. Pela or
dem.) - Importância da aprovação, em segundo
turno, da Proposta de Emenda à Constituição n°
203-0, de 1995. Registro de voto. 03805

PRESIDENTE (Wilson Santos) - Participa
ção do Deputado Michel Temer na tramitação da
Proposta de Emenda à Constituição n° 203-0, de
1995. Assassinato do Diretor de Tecnologia e
Informática da Empresa Brasileira de Telecomu
nicações, Paulo Sousa Moraes, durante seqües
tro-relâmpago ocorrido em São Paulo, Estado de
São Paulo. Apresentação de propostas consen
suais da Comissão Mista de Segurança Pública
para o combate à violência. Importância da parti
cipação do Deputado Michel Temer na reforma
do Código de Processo Penal e do Código Penal. 03805

MICHEL TEMER (PMDB - SP. Pela or
dem.) - Apoio às sugestões para combate à vi
olência apresentadas pelo Deputado Wilson
Santos. 03806

PRESIDENTE (Wilson Santos) - Apresenta
ção de Proposta de Emenda à Constituição sobre
destinação de recursos à segurança pública .

V - Encerramento

3 - ATO DA PRESIDÊNCIA
- Em aditamento ao Ato da Presidência da

tado de 7-12-01, decide alterar para 33 (trinta e
três), acrescido de mais um, destinado ao rodízio
entre os partidos não contemplados, o numero de
membros da Comissão Especial destinada a "estu
dar as propostas existentes e apresentar projetos
legislativos que amenizem os efeitos da tributação
cumulativa sobre a economia nacional, usando
como compensação a tributação de importação"....

4 - ATOS DO PRESIDENTE

a) Exoneração: Gustavo Adolfo Medeiros
de Figueiredo, Ivan Barreto Rodrigues, Luis Fer
nando Lima Coimbra Tavares, Mariana Galante
de Carvalho, Sonila Borrelio Melo e Silva .

b) Dispensar: Abner Akiu de Abreu .
c) Tornar sem efeito nomeação: Jorge

Luiz Silva Rapozo .
d) Nomeação: Alexandre Lopes, Antônio Ri

cardo da Rocha Morais, Denilson Jorge Basílio de
Souza, Gean Meire Sousa, Seme Taleb Fares .

e) Designação: Cláudio Ribeiro Paes e Nilza
Maria Ferreira Alves, Clemente de Sousa Fortes,
Eliana Navarro Garcia, Elizabeth Christina da Costa
Lopes Barbosa e Suely Santos e Silva Martins, José
Martins Ferreira, Lêda Maria Louzada Melgaço, Ma
ria Auxiliadara Benevides Montenegro, Maria de Je
sus Matos Moreno, Myriam Gonçalves Teixeira de
Oliveira, Nádia Lúcia das Neves Raposo, Pedro
Francisco Pinheiro, Ricardo Lima de Aguiar, Thais
França Budó .

5-ERRATA

- Seção de Publicação no Diário da Câ
mara dos Deputados (OCO n° 91, de 13.06.01,
página 28343, coluna 02) .

COMISSÃO

6 - ATAS DA COMISSÃO

a) Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio, '37" Reunião (Extraordinária), em 7-11-01,
'38" Reunião(Ordinária), em 20-11-01, 39" Reu
nião (Ordinária), em 21-11-01, '40" Reunião (Ordi
nária), em 22-11-01, '41" Reunião (Ordinária), em
27-11-01, 42" Reunião (Ordinária), em 28-11-01 e
43" Reunião (Ordinária), em 5-12-01 .

* Atas com notas taquigráficas

7 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO

8- MESA

9 - LíDERES E VICE-LíDERES

10 - COMISSÕES

03806

03830

03830
03832

03833

03833

03836

03843

03843
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Ata da 128 Sessão, Solene, Matutina,
em 26 de fevereiro de 2002

Fevcn:iro de 2002

Presidência dos Srs. Efraim Morais, 1° Vice-Presidente; Paulo Rocha,
3° Secretário;lara Bernardi, Angela Guadagnin e Waldir Pires,

§ 2° do artigo 18 do Regimento Interno

I - ABERTURA DA SESSÃO
(Às 10 horas e 30 minutos)

o SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Declaro
aberta a sessão.

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

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

11 - LEITURA DA ATA

o SR. PEDRO CELSO, servindo como 2°
Secretário, procede à leitura da ata da sessão
antecedente, a qual é, sem observações, apro
vada.

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

O SR. SAULO PEDROSA, servindo como 1°
Secretário, procede à leitura do seguinte

11I - EXPEDIENTE

Do Poder Executivo, nos seguintes ter-
mos:

MENSAGEM N° 118

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para

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

1 - Portaria n° 745, de 6 de dezembro de 2001
- Centro Social, Educacional e Cultural de Rio Pre
to, na cidade de Rio Preto-MG;

2 - Portaria nO 746, de 6 de dezembro de
2001 - Associação de Comunicação Comunitária
do Bairro de Lages, na cidade de Paracambi-RJ;

3 - Portaria n° 748, de 6 de dezembro de 2001
- Associação Comunitária Itanhanduense de Radio
difusão, na cidade de Itanhandu-MG;

4 - Portaria n° 751, de 6 de dezembro de 2001
- Associação Comunitária de Radiodifusão Sintonia
Carmo de Minas-FM, na cidade de Carmo de Mi
nas-MG;

5 - Portaria n° 752, de 6 de dezembro de 2001
- ACCAP - Associação Cultural Comunitária de Alto
Paraná, na cidade de Alto Paraná-PR;

6 - Portaria n° 754, de 6 de dezembro de
2001 - Fundação Margareth Suassuna Laureano
- FUNAMSL, na cidade de Riacho dos Cava
los-PB;

7 - Portaria n° 755, de 6 de dezembro de 2001
- Associação Pró-Desenvolvimento Comunitário das
Vertentes, na cidade de Vertentes-PE;

8 - Portaria n° 756, de 6 de dezembro de
2001 - Associação Comunitária de Comunicação
de Alto Rio Doce, na cidade de Alto Rio
Doce-MG; e

9 - Portaria nO 771, de 6 de dezembro de 2001
- Associação Cultural e Educativa Rio Quente, na
cidade de Rio Quente-GO.

Brasília, 22 de fevereiro de 2002. - Marco
Antonio Maciel, Vice-Presidente no exercício da
Presidência.
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MENSAGEM N° 119

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

com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhadas de Exposições de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado das Comunicações, auto
rizações para executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviços de radiodi
fusão comunitária, conforme os seguintes atos e
entidades:

1 - Portaria n° 758, de 6 de dezembro de 2001 
Associação de Rádio Comunitária de Pocinhos, na ci
dade de Pocinhos-PB;

2 - Portaria n° 759, de 6 de dezembro de
2001 - Associação Comunitária de Radiodifusão
Educativa de Biquinhas, na cidade de Biqui
nhas-MG;

3 - Portaria n° 760, de 6 de dezembro de
2001 - Associação Cultural Educativa e Recreati
va Jacuipense - Rádio Comunitária Riachão FM
(ACERJ - RCR), na cidade de Riachão do Jacuí
pe-BA;

4 - Portaria n° 761, de 6 de dezembro de 2001 
Associação Comunitária Serrana de Radiodifusão, na
cidade de Serro-MG;

5 - Portaria n° 763, de 6 de dezembro de 2001 
Associação Comunitária Comunicação e Ação Social,
na cidade de Soledade-PB;

6 - Portaria n° 764, de 6 de dezembro de
2001 - Associação Comunitária do Bairro dos Fun
cionários - Fruta de Leite/MG, na cidade de Fruta
de Leite-MG;

7 - Portaria n° 765, de 6 de dezembro de 2001 
Associação Comunitária Família de Viradouro, na ci
dade de Viradouro-SP;

8 - Portaria n° 766, de 6 de dezembro de 2001 
Associação de Moradores Comunidade Cristalinen
se, na cidade de Cristalina-GO;

9 - Portaria nO 767, de 6 de dezembro de 2001 
Associação Comunitária Soledadense, na cidade de
Soledade de Minas-MG;

10 - Portarira n° 768, de 6 de dezembro de
2001 - Associação Comunitária Cultural e Artística
Folha do Boqueirão, na cidade de Curitiba-PR; e

11 - Portaria n° 769, de 6 de dezembro de 2001
- Associação Comunitária Mater Dei de Piraju, na ci
dade de Piraju-SP.

Brasília, 22 de fevereiro de 2002. - Marco Anto
nio Maciel, Vice-Presidente no exercício da Presi
dência.

MENSAGEM N° 120

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 Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato cons
tante da Portaria n° 71, de 29 de janeiro de 2002,
que renova a permissão outorgada à Rádio Vale do
Tietê de Salto Ltda., para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média local, na cidade de Salto, Estado de
São Paulo.

Brasília, 22 de fevereiro de 2002. - Marco
Antonio Maciel, Vice-Presidente no exercício da
Presidência.

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

Ofício n° 45(CN)

Brasília, 26 de fevereiro de 2002

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

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, nos termos
do § 8° do art. 62 da Constituição Federal, com a
redação dada pela Emenda Constitucional n° 32, o
processado da Medida Provisória nO 16, de 2001,
que "altera a legislação tributária federal e dá ou
tras providências".

Informo, por oportuno, que à Medida foi ofereci
da 1 (uma) emenda e que a Comissão Mista designa
da não se instalou.

Atenciosamente, - Senador Ramez Tebet, Pre
sidente do Senado Federal.
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CN MPV 00016/2001 de 28/12/2001

Identificação

Outros Números

Autor

Ementa

Encaminhado a

Última Ação

Tramitações

~úmero na origem: MSG 01442 2001 (em: 27/12/2001)
Orgão de origem: PRESIDENCIA DA REPUBUCA

CN MCN 789/2001

EXTERNO· Presidência da República

Altera a legislação tributária federal e dá outras providências.

SGM - SeCRETARIA GERAL DA MESA

OI MPV 00016/2001
Data: 20/0212002
Local: SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS
Situação: AGUARDANDO INSTALAÇÃO DA COMISSÃO
Texto: Encaminhada um via da emenda para publicação e confecção de avulsos.

Inverter ordenação de tramitações <Data ascendente)

eM MPV 00016/2001

26/02/2002 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Ofício nO 45 (CN) , 26.02.02, encaminhando o Processado da referida Medida ao
Presidente da Câmara dos Deputados, conforme o art. 62 da Constituição
Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 32.

26/02/2002 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
recebido neste orgio às 11:40 hs.

26102/2002 SSCLCN - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO
À Subsecretaria de Expediente com destino oi Câmara dos Deputados (§ ao, do
art. 62 da Constituição Federal) tendo em vista o término do prazo na Comissio
Mista.

26/02/2002 SSQ.CN - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO
Anexado Ofício do lidar do Bloco (PSDB/PPB) do Senado Federal, indicando em
substituição aos anteriormente designados, o Senador Ricardo Santos, como
membro titular e o Senador Pedro Piva, como membro suplente que integraram
a Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória. Anexo (fls. 22).

26/02/2002 SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS
Esgotado o prazo regimental, sem instalação da Comissão Mista, matéria
encaminhada à SSCLCN para as devidas providências. À SSCLCN.

20/02/2002 SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS
Anexo Ofício nO 00lS-L-PF112002, do Uder do PA. da Câmara dos Deputados,
indicando o Deputado JORGE KHOURY, como membro titular e o Deputado JOÃO
MENDES, como membro suplente. Anexo (fls. 21).

20/02/2002 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Nesta data foi encaminhada à seEP, a Emenda nO 1, para confecção dos
respectivos avulsos. Publicada no D5F, de 21/0212002 À SACM.

20/02/2002 SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕes MISTAS
Situação: AGUARDANDO INSTALAÇÃO DA COMISSÃO
Encaminhada um via da emenda para publicação e confecção de avulsos.

20/02/2002 SAeM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕes MISTAS
Situação: AGUARDANDO INSTALAÇÃO DA COMISSÃO
No prazo regimental foi apresentada à Medida Provi:;ória 1 (uma) emenda do
Deputado Delfim Netto (Fls. 18.20).

Publicação em 21/02/2002 no OSF páginas: 627 - 629 ( Ver dl6rio )

19/02/2002 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
A Presidincia comunica ao Plenário a adoçio da referida medida, em 27 de
dezembro de 2001, li publlcaçio no dia subseqüente. De acordo com as
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indicações das Lideranças, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de
emitir parecer sobre a matéria: Senadores Titulares: PMDB Nabor Júnior,
Juvêncio da Fonseca; PFL José Agripino, Francellno Pereira; Bloco (PSDB/PPB)
Geraldo Melo; Bloco Oposição (PT/PDT/PPS) José Eduardo Dutra; PSB Ademir
Andrade; PTB carlos Patrocínio. Senadores Suplentes: PMOB Gllvam Borges,
Fernando Ribeiro; PFL Romeu Tuma, Leomar Qulntanilha; Bloco (PSDB/PPB)
Freitas Neto; Bloco Oposição (PT/PDT/PPS) Sebastião Rocha; PSB Roberto
Saturnino; PTB Arlindo Porto. Deputados Titulares: PSDB Jutahy Junior; PFL
Jorge Khoury; PMDB Geddel Vieira lima; PT Walter Pinheiro; PPB Odelmo Leão;
PTB Roberto Jefferson; Bloco (PDT/PPS) Miro Teixeira; Bloco (PL/PSL) Valdemar
Costa Neto. Deputados Suplentes: PSDB canos Batata; PFL João Mendes; PMDB
Albérico Filho; PT Aloizio Mercadante; PPB Gerson Peres, PTB Fernando
Gonçalves; Bloco (PDT/PPS) Regls Cavalcante; Bloco (PL/PSL) Bispo Rodrigues.
Estabelecimento de calendário para tramitação da matéria, anexo ao
prOCtlssado. À SACM.

Publicação em 20/02/2002 no OSF páginas: 218 - 219 ( Ver diário)

19/02/2002 SSClCN - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO
Ao Plenário para designação da Comissão Mista e estabelecimento do calendário
para tramitação da matéria.

19/02/2002 SSCLCN - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO
Anexada folha nO 15, referente ao Ofído do Uder do PMDB do Senado Federal de
Indicação de membros para compor a Comissio Mista destinada a apreciar a
Medida Provisória.

04/02/2002 SSCLCN - SU8SEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA 00 CONGRESSO
Anexadas fls. nOs 4 li 14, referentes ia Mensagem nO 789/2001-CN.

28/12/2001 PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO
Situação: AGUARDANDO LEITURA
Este processo contém 03 (três) folhas numeradas. rubricadas. À SSCLCN.

Publicação em 27/12/2001 no DOU páginas: 1 - 2

Fonte: Secretaria-Geral da Mesa

Dúvidas, reclamações e informações: SSINE - SubseqetaÓa de Informações
(311-3325, 311-3572)



02914 Quarta-lCira 27 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2002

ldenlificaçáo da Ma/éria
Tipo Número AnoN.Bal

ooal

CSlÓrg

CN PLEG MPV ooa1S 2001

- Data da AçàO _
Dia _Més._ Ano--

28 12 2001

Destino ---.

CN SSCLCN I:
I

MARTAHElé

Funcionário

Este processo conténi~03 (rré.snoJhci3numeradas--e-rubr;cadQi'
.4SSCLCN

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

Anexadas fls. nOs 4 a 14. referentes aMensagem n" 78912001-<':/0/

._ Identlfleaç/io de Mllférill "
r N.BeI, ~- CsIOrg ~ ,. npo _ Número _ Ano -\

, , I \1 I

; 0003 !CN SSCLCN I MPV 00016 2001 I
' r ,'- . ...../\....___....._ .•.~_.l _.-/1

,.-De/ad9AçIJo -, 1
:. Dia. Mtis~ Ano -i ~- Destino --.. SON/ALlM

,~_i2~~_),CN SSCLCN,\; - - Funciontirio - -

I Anexadafolha n" 15. referente ao Oficio do Lider do P.\/DB do Se:ado Federal de indicação de membros PU111
"compor a Comissào Mista desrrnada a apreciar a .'v/edida Provisória.

I

1'--- ----------

" Idenl/floeçtJo da Ma/Ma

/ N.BaI "( CSlÓfg ~\f .~~ í Número I Ano ~
~!~ SSCLCN./~ ! 00016 2001 I

-OflladaAção _ 1- ----~
(,~O/IJMês Ano ~ ,r- DBStlno --- SONIALIM !
I 1·/ ~19 02 2002 CN ATA·PLEN ------ ---::----

\. _ FunciollllrlO

Ao Plenário para designaçdo da Comissdo Mista e estahelecimento do calendário para tramitação fÚI matéria.

L~ ----==~
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láentifícaçãa da Matéria
TIpo _ Número Ano 1, /V.BIII·.

0005

Cs/ÓffJ

CN ATA-PlEN MPV 00016 2001

.- Data da AçáO 
Dia /Ms- Ano

19 02 2002

- . Destino -_. I

,I
CN SACM~·,

MARNIA

Funcionáno

·~---·-XPresidéncia~o';;unica ao Plenário a adoção diJ r~ferida medida. em 27 de dezembro de2i)(iJ.~
publicação no dia subsequente. I

De acordo com as indicações das Lideranças.}ica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitin
parecer sobre a maléria: Senadores Tirulares: PAlDB Nabor Júnior, Juvêncio da Fonseca; PFL José Agripino.
FranceJmo Pereira; Bloco (PSDlJ,TPBi Geraldo Melo; Bloco Oposição (PTIPDTIPPS) José Eduardo Dutra; PSB
Ademir Andrade; PTB Carlos Patrocínio. Senadores Suplentes: PMDB Gilvam Borges, Fernando Ribeiro; PFL
~omeu Tuma. Leomar Quinlanilha; Bloco (PSDBlPPBj FreilaS Nela; Bloco Oposição (PTIPDTIPPSj Sebastião
f-ocha; PSB Roberto Salurnino; PTB Arlindo Poria. Depu/ados Ti/ulares: PSDB Jutahy Junior; PFr Jorgl!>
;Khoury; PMDB Gedde/ Vieira Lima: PT Walter Pinheiro; PPB Odelmo Leão; PTB Roberlo Jefferson; Bloca
!(PDTIPPSj Miro Teixeira: Bloco (PUPSL) Valdemar Costa Neto. Deputados Suplentes: PSDB Carlos Batata; PFI.!
Jo4o Mendes; PAlDB Albérico Filho; f'T .4loizio Mercadante: PPO Gerson Peres. PTB Fernando Gonçalves:
:Bloco (PDTIPPS) Regi.! Cavalcante; Bloco (PUPSLj Bispo Rodrigues.

Estabelecimento tÚ calendário para tramitaçdo da matél'la. anexo ao processado.
ÀSACM. I._--"= ...._-~-~_._._. __.-

, Identificação cJa Matéria
. N.BaI. C~ _ TIpo - Nútrl8fO --- Ano .,

•. '
()(/()(l CN SACM MPV' 00016 2001

.' .. ---._.' " --------

._ Data da Aç.lo _
, Dia _Mês_ Ano - .. Das/Ino-·

20 02 2002 . CN SAeM

CLEUDes ,
··F;';'~··~

No prazo regimentalfoi apresentada à Medida Provisória I (umal ~me"da do Depulado DelfIM Netto
'(fls. 18 a 20).

r ldenIIIIcaçIo cJa Matéria
. N.B8I . Cs/ÓIV ,Tipo _. Número Ano ~

\, .,'
0007 CN SACM :: MPV . 000lfl 2001 '

____o ••••••_. ._

_DaladaAçi/o , r----·--i
, Dia -tMs_ Ano -'-- Oestlno " CLf:UOeS

20 02 2002 CN ATA-PLEN,'··~.

El'IC411Iinhada IUPI via da emenda para publicação e confecção de avulsos.

________________ ..J

r ldentIIicat;AQ da~ .
,N.B8I. .r CsIOtg ~ " TIpo - NÚII'IMO . r Ano .>
("í '! I . I

OOOCI I CN ATA-PLEN ~ MF'\I: 00016 i 2001 ,
' .......--1 •....... l\_· .,1

.-DatadaAçllo -. ;------.\
: Dia y IIMs:- Ano ...:" ~ Destino .~', LCNOG

20 I 02 I 2002 \ CN SACM il ..... ..... ..
'- I ,', ,'I F~_.."

Ne3IO data foi encaminhada à SEEP. Q Emenda ,,0 1. fXUa co1ffecçlJQ dos respectivos avulsos.
Publicada 110 DSF, de 1//0211001

À&4CM.
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Identlficaçáo <Ia Malétia
TIpo ~ Mimem _ Ano

.- Da/a da Ação
- Dia. Més - Aoo -, - - Destino _. N.BaJ CslÓrg.

0009 ~ CN SACM MPV 00016 2001 20 02 2002
HGOMES

AIIUO OjiCio 11" OU15-L-PFU2002, do Líder do PFL da Câmara das Depurados, indicando o DepuWIÜJ JÔifaB
KHOURY, como membro Illu/IU" o Deputado JOÃO MENDES, çomQ membnJ .up/eme. Anero (f/s. 21). I

\

I
i
I
I

ldenllffcação da MaUlna
. N.Bal . CslÓrg· . Tipo. Número _. Ano \

: 0010 ' CN SACM MPV 00016 : 20Cll

._ Data da Ação _. ----.~

018 - Mês - Ano -~ _'0 Desllno- RILVANA I

26 02 2002, CN SSCLCN " .!
__~"'__~!l_Fu_nciotIátio__'_~

Esgotado o prazo regimental, sem ;nsta/açào da Comissão Mista, matéria encaminhada à SSCLCN para as!
devidas provIdências.

À SSCLCN...;:..;.------

~ ldfJntiIicação da Meténa
o NoBel. " CBIÓrg ~ ; Tipo _ Número _ Ano .J

i \1.' \1
0011 "CN SSCLCN MPV 00016 2001

"'--~/ \.~---

~ Dem de Ação ~ r,-------,

~ DI& _M'8_ Ano lO-- Destino - AU~CE

\ 26 i 02 ' 2002 ,: CN SSCLCN 'I --<-:.:':';';:':~--"
... : J\.__ .. /1L-_nM_........_'__~

I i
I Anexado Oficio do Líder do Bloco (PSDBIPPB) do Sllnado Federal. indicando em substituição aos I

lanteriormente designados, o Senador Ricardo Santos. como membro IÍlU/ar e o Senador Pedro Piva. como!
bmbro suplente que integraram a Comissão Mista destinada a aprecwr a Medida Provisória. Anexo (fls. 22).

~ ~...'-,, .. .... I

~ ldentillcllção d8 M8UN1. ,
, N,BaI ,,,- Cs/Órp ~, : Tipo ~ N,,"*,,--- Ano ~

{ , ( 'I I I I
i 0012 )(CN 5SCLCN '. MPV 00016 . 2001 I
'~ ~ j\", I "

~ À Subsecretaria de Expediente com dutmo à Cdmara dos Deputados (§ 8~ do art. 61 da ConstituiçãoI.w.JJ ....- '"m....... do - M e-ma._

I
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. H.SaI ,
".

0013 : ;CN

C8lÓ1l1

SSEXP

IrJBntiticaç&> da Matétia
Tipo .. - Número Ano

MPV 00016 2001

.' - Data da Aç40 _.
. Dia AMs·- Ano \,- OealJno

26 02 2002;, CN SSEXP

.r;;E0---O_~

- .. .

': I

..

"0 __• • • __•• .0_0 ------

~ Iden/1llCeçao de Metélie "'
/ N.B8I", .~- CS'ÓtV ,- rlpO T Ntimero -,... Ano ...:

\,,~) I\C_N SSEXPJ.~ lXXl18 I 2001)

f!jfcio nO 45 (CN) , :16.02.02. encaminhando o Processado da referidCI-Üedida ao Prr:sidente da CâmcJrcl do
rputados, conforme o art. 62 da Con.rtituição Federal. com a redação dada pela Emenda Constitucional nO 32.

11---_---
E'ÓE.NTlFICACÃOIlA .....TeR....~F"".aM_~1 IO [ORGAOJ TII'O~NUIotERO!ANO OtA~MI!S~I-AHO _

. . _ FUNCIONARIO
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TERMO DE AUTUAÇÃO

Aos vinte e oito dias do mês de dezembro de
2001, em cumprimento ao disposto no art. 2°, Caput,
da Resolução N° 1, de 1989-CN, autuei a Medida
Provisória n° 16, de 27 de dezembro de 2001 , publica-

da no Diário Oficial da União, Seção I, Edição Extra,
de 27 de dezembro de 2001, páginas 01 e 02. Eu,
Adhemar Cavalcante Mendes, Chefe do Serviço de
Protocolo Legislativo do Senado Federal, lavrei o pre
sente.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
EDIÇÃO EXTRA

.~' República Federativa do Brasil

..,

/SSN /676-113Y

J1
Sumário
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02 '.i2O <)uarta-lcira 27 mARIO DA CÂMARA DOS DEPlJTADOS

MEDIDA PROVISÓRIA
N° 16, DE 27 DE DEZEMBRO de 2001

Altera a legislação tributária federal
e dá outras providências.

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

Art. 1° Em relação ao estoque de ações existen
te em 31 de dezembro de 2001, fica facultado à pes
soa física e à pessoa jurídica isenta ou sujeita ao regi
me de tributação de que trata a Lei na 9.317, de 5 de
dezembro de 1996, efetuar o pagamento do imposto
de renda incidente sobre ganhos líquidos em opera
ções realizadas no mercado à vista de bolsa de vaia
res, sem alienar a ação, à alíquota de dez por cento.

§ 1° O imposto de que trata este artigo:
1- terá como base de cálculo a diferença positi

va entre o preço médio ponderado da ação verificado
na Bolsa de Valores de São Paulo, no mês de dezem
bro de 2001 , ou no mês anterior mais próximo, caso
não tenha havido negócios com a ação naquele mês,
e o seu custo médio de aquisição;

" - será pago pelo contribuinte de forma definiti
va, sem direito a qualquer restituição ou compensa
ção, até 31 de janeiro de 2002;

111 - abrangerá a totalidade de ações de uma
mesma companhia, pertencentes à optante, por es
pécie e classe.

§ 20 O preço médio ponderado de que trata o §

I - constituirá o novo custo de aquisição, para
efeito de apuração do imposto quando da efetiva alie
nação da ação;

li - será divulgado por meio de relação editada
pela Secretaria da Receita Federal

Art. 20 O disposto no art. 1°aplica-se também no
caso de ações negociadas à vista em mercado de
balcão organizado, mantido por entidade cujo objeto
social seja análogo ao das bolsas de valores e que
funcione sob a supervisão e fiscalização da Comis
são de Valores Mobiliários.

Parágrafo único. A Secretaria da Receita Fede
ral divulgará também relação contendo os preços das
ações negociadas na entidade de que trata este arti
go, que serão avaliadas pelo mesmo critério previsto
no inciso I do § 10 do art. 10

.

Art. 30 As aplicações existentes em 31. de de
zembro de 2001 nos fundos de investimento de que
trata o § 60 do art. 28 da Lei na 9.532, de 10 de dezem
bro de 1997, com as alterações introduzidas pelos

arts. e 20 da Medida Provisória na 2.189-49, de 23 de
agosto de 2001, terão os respectivos rendimentos
apropriados pro rata tempore até àquela data.

§ 1° No resgate de quotas referentes às aplica
ções de que trata este artigo serão observados os se
guintes procedimentos:

I - se o valor de aquisição, acrescido dos rendi
mentos apropriados até 31 de dezembro de 2001 , for in
ferior ao valor de resgate, o imposto de renda devido
será o resu~ado da soma das parcelas corresponden
tes a dez por cento dos rendimentos apropriados até
àquela data e a vinte por cento dos rendimentos apro
priados entre 12 de janeiro de 2002 e a data do resgate:

" - se o valor de aquisição, acrescido dos rendi
mentos apropriados até 31 de dezembro de 2001, for
superior ao valor de resgate, a base de cálculo do im
posto será a diferença positiva entre o valor de resga
te e o valor de aquisição, sendo aplicada alíquota de
dez por cento.

§ 20 O disposto neste artigo aplica-se também
aos clubes de investimento que mantenham em suas
carteiras percentual mínimo de sessenta e sete por
cento de ações negociadas no mercado à vista de
bolsa de valores ou de entidade referida no art. 2°.

Art. 40 Relativamente às entidades fechadas de
previdência complementar optantes por regime espe
cial de tributação, não serão consideradas, para fins
de determinação do limite do valor do imposto de ren
da a ser pago, as contribuições extraordinárias da
pessoa jurídica, relativas ao custeio de déficit de ser
viços passados, conforme dispuser o regulamento.

Art. 50 As entidades fechadas de previdência
complementar ficam isentas da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), relativamente aos fa
tos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de
2002.

Art. 60 As perdas apuradas no resgate de quotas
de fundo de investimento poderão ser compensadas
com rendimentos auferidos em resgates ou incidên
cias posteriores, no mesmo ou em outro fundo de in
vestimento administrado pela mesma pessoa jurídica,
desde que sujeitos à mesma alíquota do imposto de
renda, observados os procedimentos definidos pela
Secretaria da Receita Federal.

Art. ]O O sujeito passivo que deixar de apresen
tar Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ), Declaração de Débitos e Cré
ditos Tributános Federais (DCTF), Declaração Simpli
ficada da Pessoa Jurídica e Declaração de Imposto
de Renda Retido na Fonte (Dirf), nos prazos fixados,
ou que as apresentar com Incorreções ou omissões,
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será intimado a apresentar declaração original, no
caso de não-apresentação, ou a prestar esclareci
mentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela
Secretaria da Receita Federal, e sujeitar-se-á às se
guintes multas:

1- de dois por cento ao mês-calendário ou fra
ção' incidente sobre o montante do imposto de renda
da pessoa jurídica informado na DIPJ, ainda que inte
gralmente pago, no caso de falta de entrega desta De
claração ou entrega após o prazo, limitada a vinte por
cento, observado o disposto no § 3°;

11- de dois por cento ao mês-calendário ou fra
ção, incidente sobre o montante dos tributos e contri
buições informados na DCTF, na Declaração Simplifi
cada da Pessoa Jurídica ou na Dirf, ainda que inte
gralmente pago, no caso de falta de entrega destas
Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte
por cento, observado o disposto no § 3°;

111- de R$20,00 (vinte reais) para cada grupo de
dez informações incorretas ou omitidas.

§ 1° Para efeito de aplicação das multas previs
tas nos incisos I e II do caput, será considerado como
termo inicial o dia seguinte ao término do prazo origi
nalmente fixado para a entrega da declaração e como
termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de
não apresentar do auto de infração.

§ 2° Observado o disposto no § 3° as multas se
rão reduzidas:

I - à metade, quando a declaração for apresen
tada após o prazo, mas antes de qualquer procedi
mento de ofício:

11 - a setenta e cinco por cento, se houver a apre
sentação da declaração no prazo fixado em intimação.

§ 3° A multa mínima a ser aplicada será de:
I - R$200,00 (duzentos reais), tratando-se de

pessoa física, pessoa jurídica inativa e pessoa jurídi
ca optante pelo regime de tributação previsto na Lei
n° 9.317, de 1996;

11 - R$500,00 (quinhentos reais), nos demais
casos.

§ 4° Considerar-se-á não entregue a declaração
que não atender às especificações técnicas estabele
cidas pela Secretaria da Receita Federal.

§ 5° Na hipótese do § 4°, o sujeito passivo será
intimado a apresentar nova declaração, no prazo de
dez dias, contados da ciência à intimação, e sujei
tar-se-á à multa prevista no inciso I do caput, obser
vado o disposto nos §§ 1° a 3°.

Art. 8° Os serventuários da Justiça deverão in
formar as operações imobiliárias anotadas, averba
das, lavradas, matriculadas ou registradas nos Cartó-

rios de Notas ou de Registro de Imóveis, Títulos e
Documentos sob sua responsabilidade, mediante a
apresentação de Declaração sobre Operações Imobi
liárias (DOI), em meio magnético, nos termos estabe
lecidos pela Secretaria da Receita Federal.

§ 1° A cada operação imobiliária corresponderá
uma DOI, que deverá ser apresentada até o último dia
útil do mês subseqüente ao da anotação, averbação,
lavratura, matrícula ou registro da respectiva opera
ção, sujeitando-se o responsável, no caso de falta de
apresentação, ou apresentação da declaração após o
prazo fixado, à multa de 0,1% ao mês-calendário ou
fração, sobre o valor da operação, limitada a um por
cento, observado o disposto no inciso 111 do § 2°.

§ 2° A multa de que trata o § 1°:
I - terá como termo inicial o dia seguinte ao tér

mino do prazo originalmente fixado para a entrega da
declaração e como termo final a data da efetiva entre
ga ou, no caso de não-apresentação, da lavratura do
auto de infração;

11 - será reduzida:
a) à metade, caso a declaração seja apresenta

da antes de qualquer procedimento de ofício;
b) a setenta e cinco por cento, caso a declara

ção seja apresentada no prazo fixado em intimação;
III - será de, no mínimo, R$500,00 (quinhentos

reais).
§ 3° O responsável que apresentar DOI com incor

reções ou omissões será intimado a apresentar declara
ção retificadora, no prazo estabelecido pela Secretaria
da Receita Federal, e sujeitar-se-á à multa de R$50,OO
(cinqüenta reais) por informação inexata, incompleta ou
omitida, que será reduzida em cinqüenta por cento, caso
a retificadora seja apresentada no prazo fixado.

Art. 9° Sujeita-se às multas de que tratam os in
cisos I e 11 do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezem
bro de 1996, a fonte pagadora obrigada a reter tributo
ou contribuição, no caso de falta de retenção ou reco
lhimento, ou recolhimento após o prazo fixado, sem o
acréscimo de multa moratória, independentemente
de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.

Parágrafo único. As multas de que trata este arti
go serão calculadas sobre a totalidade ou diferença
de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou
recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado.

Art. 10. Esta Medida Provisória entra em vigor
na data de sua publicação.

Brasília, 27 de dezembro de 2001; 180° da
Independência e 113° da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO.
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MENSAGEM W 1.442

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

submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências
o texto da Medida Provisória n° 16 , de 27 de dezem
bro de 2001, que "Altera a legislação tributária federal
e dá outras providências".

Brasília, 27 de dezembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

MF 00268 EMI MPV ALTER LEG TRIBUT FEDERAL

Brasília, 27 de dezembro de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República
Tenho a honra de submeter à elevada aprecia

ção de Vossa Excelência a anexa proposta de edição
de Medida Provisória, que "Altera a legislação tributá
ria federal e dá outras providências".

2. Os arts. 1° a 3° objetivam estabelecer meca
nismos que atenuem os impactos, sobre o mercado
de capitais brasileiro, decorrentes da elevação da alí
quota do imposto de renda incidente sobre os ganhos
líquidos auferidos em operações de renda variável,
evitando-se, com isso, que haja uma forte pressão
vendedora sobre aquele mercado, o que poderia tra
zer danosos efeitos para a economia.

3. Os arts. 4° e 5° buscam compatibilizar o trata
mento tributário aplicável às entidades fechadas de
previdência complementar, de fundamental importân
cia para a economia do País, ao regime especial de
tributação instituído pela Medida Provisória n° 2.222,
de 4 de setembro de 2001, mediante o qual as referi
das entidades encontram as condições adequadas
para a solução do passivo fiscal acumulado em de
corrência de demandas judiciais contra a incidência
do imposto de renda sobre suas aplicações.

4. Entretanto, cabe reconhecer a necessidade de
se promover ajustes no mecanismo de tributação insti
tuído pela referida Medida Provisória, para perm~ir que
os aportes das patrocinadoras dos valores devidos a tí
tulo de obrigações decorrentes de déficit de serviços
passados, sejam excluídas para fins de determinação
do limite de tributação estabelecido para os optantes
pelo referido regime especial de tributação.

5. Por outro lado, faz-se necessário, assim como
ocorre em relação ao imposto de renda das pessoas
jurídicas, conceder isenção da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido para os resultados daquelas
entidades, haja vista, inclusive, o fato de lhe ser veda
da a intenção lucrativa.

6. O disposto no art. 6° objetiva, tão-somente,
atribuir maior flexibilidade às aplicações em fundos de
investimento, sem que disso decorra qualquer prejuí
zo para a Administração Tributária, seja em relação à
arrecadação, seja quanto aos controles fiscais.

7. Os arts. 7° a 9° ajustam as penalidades apli
cáveis a diversas hipóteses de descumprimento de
obrigações acessórias relativas a tributos e contribui
ções administrados pela Secretaria da Receita Federal,
reduzindo-as ou, no caso do art. 9°, instituindo nova
hipótese de incidência, preenchendo lacuna da legis
lação em vigor.

8. Por último, justifica-se a adoção de Medida
Provisória por ser urgente a edição de normas que
previnam pressões economicamente indesejáveis so
bre o mercado de capitais brasileiro; os ajustes na le
gislação tributâria aplicável às entidades fechadas de
previdência complementar, tendo em vista a premên
cia em se instituir solução adequada ao regime insti
tuído pela Medida Provisória n° 2.222, de 2001; é
sempre urgente a retirada de restrições de caráter tri
butário que retirem flexibilidade do mercado; a redu
ção das penalidades aplicáveis ao descumprimento
de obrigações acessórias, adequando-as aos dados
efetivos causados, devem merecer atenção e solução
imediatas.

Respeitosamente, - Amaury Guilherme Bier,
Ministro de Estado da Fazenda, Interino

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N° 9.317, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996

Dispõe sobre o regime tributário
das microempresas e das empresas de
pequeno porte, institui o Sistema Integra
do de Pagamento de Impostos e Contri
buições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES
e dá outras providências.

LEI N° 9.532, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997

Altera a legislação tributária federal
e dá outras providências.

Art. 28. A partir de 1° de janeiro de 1998, a incidên
cia do imposto de renda sobre os rendimentos auferidos
por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica imu
ne ou isenta, nas aplicações em fundos de investimen
to, const~uídos sob qualquer forma, ocorrerá:
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I - diariamente, sobre os rendimentos produzi
dos pelos títulos, aplicações financeiras e valores mo
biliários de renda lixa integrantes das carteiras dos
fundos;

11 - por ocasião do resgate das quotas, em rela
ção à parcela dos valores mobiliários de renda variá
vel integrante das carteiras dos fundos.

§ 1° Na hipótese de que trata o inciso 11, a base
de cálculo do imposto será constituída pelo ganho
apurado pela soma algébrica dos resultados apropri
ados diariamente ao quotista.

§ 2° Para efeitos do disposto neste artigo o
administrador do fundo de investimento deverá apro
priar, diariamente, para cada quotista:

a) os rendimentos de que trata o inciso I, deduzi
do o imposto de renda;

b) os resultados positivos ou negativos decor
rentes da avaliação dos ativos previstos no inciso 11.

§ 3° As aplicações, os resgates e a apropriação
dos valores de que trata o parágrafo anterior serão fei
tos conforme a proporção dos ativos de renda fixa e
de renda variável no total da carteira do fundo de in
vestimenta.

§ 4° As perdas apuradas no resgate de quotas
poderão ser compensadas com ganhos auferidos em
resgates posteriores, no mesmo fundo de investimen
to, de acordo com sistemática a ser definida pela Se
cretaria da Receita Federal.

§ 5° Os fundos de investimento cujas carteiras
sejam constituídas, no mínimo, por 95% de ativos de
renda fixa, ao calcular o imposto pela apropriação
diária de que trata o inciso I, poderão computar, na
base de cálculo, os rendimentos e ganhos totais do
patrimônio do fundo.

§ 6° Os fundos de investimento cujas carteiras
sejam constituídas, no mínimo, por 80% de ações ne
gociadas no mercado à vista de bolsa de valores ou
entidade assemelhada, poderão calcular o imposto
no resgate de quotas, abrangendo os rendimentos e
ganhos totais do patrimônio do fundo. (Vide artigos 1°
e 2° da Mpv n° 2.189-49/200 1».

§ 7° A base de cálculo do imposto de que trata o
parágrafo anterior será constituída pela diferença po
sitiva entre o valor de resgate e o valor de aquisição
da quota.

§ 8° A Secretaria da Receita Federal definirá os
requisitos e condições para que os fundos de que tra
ta o § 6° atendam ao limite ali estabelecido.

§ 9° O imposto de que trata este artigo incidirá à
aliquota de vinte por cento, vedada a dedução de qua-

isquer custos ou despesas incorridos na administra
ção do fundo.

§ 10. Ficam isentos do imposto de renda:
a) os rendimentos e ganhos líquidos auferidos

na alienação, liquidação, resgate, cessão ou repactu
ação dos títulos, aplicações financeiras e valores mo
biliários integrantes das carteiras dos fundos de in
vestimento;

b) os juros de que trata o art. 9° da Lei n° 9.249,
de 1995, recebidos pelos fundos de investimento.

§ 11 . Fica dispensada a retenção do imposto de
renda sobre os rendimentos auferidos pelos quotistas
dos fundos de investimento:

a) cujos recursos sejam aplicados na aquisição
de quotas de outros fundos de investimento.

b) constituídos, exclusivamente, pelas pessoas
jurídicas de que trata o art. 77, inciso I, da Lei n° 8.981,
de 20 de janeiro de 1995.

§ 12. Os fundos de investimento de que trata a
alínea a do parágrafo anterior serão tributados:

a) como qualquer quotista, quanto a aplicações
em quotas de outros fundos de investimento;

b) como os demais fundos, quanto a aplicações
em outros ativos.

§ 13. O disposto neste artigo aplica-se, também,
à parcela dos ativos de renda fixa dos fundos de in
vestimento imobiliário tributados nos termos da Lei
n° 8.668, de 1993, e dos demais fundos de investi
mentos que não tenham resgate de quotas.

MEDIDA PROVISÓRIA
N° 2.189-49, DE 23 DE AGOSTO DE 2001

Altera a legislação do imposto de
renda relativamente à incidência na fonte
sobre rendimentos de aplicações finan
ceiras, inclusive de beneficiários residen
tes ou domiciliados no exterior, à conver
são, em capital social, de obrigações no
exterior de pessoas jurídicas domicilia
das no País, amplia as hipóteses de op
ção, pelas pessoas físicas, pelo desconto
simplificado, regula a informação, na de
claração de rendimentos, de depósitos
mantidos em bancos no exterior, e dá ou
tras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se
guinte Medida Provisória, com força de lei:
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Art. 1° A alíquota do imposto de renda na fonte
incidente sobre os rendimentos auferidos no resgate
de quotas dos fundos de investimento de que trata o §
6° do art. 28 da Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de
1997, com a alteração introduzida pelo art. 2°, fica re
duzida para dez por cento.

Art. 2° O percentual de oitenta por cento a que
se refere o § 6° do art. 28 da Lei n° 9.532, de 1997, fica
reduzido para sessenta e sete por cento.

LEI N° 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996

Dispõe sobre a legislação tributária
federal, as contribuições para a segurida
de social, o processo administrativo de
consulta e dá outras providências.

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, se
rãoaplicadas as seguintes multas, calculadas sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:

I - de setenta e cinco por cento, nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, pagamento ou
recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração
e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;

11 - cento e cinqüenta por cento, nos casos de
evidente intuito de fraude, definido nos arts. 71, 72 e
73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, inde
pendentemente de outras penalidades administrati
vas ou criminais cabíveis.

§ 1° As multas de que trata este artigo serão exi
gidas:

I - juntamente com o tributo ou a contribuição,
quando não houverem sido anteriormente pagos;

11 - isoladamente, quando o tributo ou a contri
buição houver sido pago após o vencimento do prazo
previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;

111- isoladamente, no caso de pessoa física sujei
ta ao pagamento mensal do imposto (carnê-Ieão) na
forma do art. 8° da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de
1988, que deixar de fazê-lo, ainda que não tenha apura
do imposto a pagar na declaração de ajuste;

IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica
sujeita ao pagamento do imposto de renda e da con
tribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art.
2°, que deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a con
tribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendá
rio correspondente;

V - isoladamente, no caso de tributo ou contri
buição social lançado, que não houver sido pago ou
recolhido. (Inciso revogado pela Lei n° 9.716, de
26-11-98)

§ 2° Se o contribuinte não atender, no prazo
marcado, à intimação para prestar esclarecimentos,
as multas a que se referem os incisos I e 11 do caput
passarão a ser de cento e doze inteiros e cinco déci
mos por cento e de duzentos e vinte e cinco por cento,
respectivamente. (Alterado pela Lei n° 9.532, de
10-12-97)

§ 3° Aplicam-se às multas de que trata este arti
go as reduções previstas no art. 6° da Lei n° 8.218, de
29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei n° 8.383, de
30 de dezembro de 1991 .

§ 4° As disposições deste artigo aplicam-se, in
clusive, aos contribuintes que derem causa a ressar
cimento indevido de tributo ou contribuição decorren
te de qualquer incentivo ou benefício fiscal.

Aviso n° 1.571-C. Civil

Brasília, 27 de dezembro de 2001

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria, Mensagem na

qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli
ca submete à deliberação do Congresso Nacional o
texto da Medida Provisória n° 16, de 27 de dezembro
de 2001.

Atenciosamente, - Silvano Gianni, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República, Interino.

OF.GLPMDB N° 0012/2002

Brasília, 15 de fevereiro de 2002

A Sua Excelência o Senhor
Senador Ramez Tebet
Primeiro Secretário do Senado Federal
Brasília - DF

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa

Excelência a indicação dos membros do PMDB que
integrarão a Comissão Mista incumbida de examinar
e emitir parecer sobre a Medida Provisória n° 16, de
27 de dezembro de 2001 , que "altera a legislação tri-
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butária federal e dá outras providências", ficando a
mesma assim constituída: Jutahy Junior 1. Carlos Batata

TITULARES

Senador

Nabor Junior

Senador

Juvêncio da Fonseca

SUPLENTES

Senador

Gilvam Borges

Senador

Fernando Ribeiro

Jorge Khoury

Geddel Vieira Lima

Walter Pinheiro

1. João Mendes

1. Albérico Filho

1. Aloizio Mercadante

De acordo com as normas estabelecidas por
esta Presidência, na sessão conjunta realizada no dia
2 de outubro do corrente, fica o seguinte calendário
para a tramitação da matéria:

.PIS
Roberto Jefferson 1. Fernando Gonçalves

Bloco(PDT/PPS)
Miro Teixeira 1. Regis Cavalcante

Bloco(PUPSL)
Valdemar Costa Neto 1. Bispo Rodrigues

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. - Senador Renan
Calheiros, Líder do PMOB.

O Senhor Presidente da República adotou, em
27 de dezembro de 2001 e publicou no dia 27 do
mesmo mês e ano, a Medida Provisória n° 16 que
"altera a legislação tributária federal e dá outras
providências"

De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução no
1/89-CN, e da Resolução n° 2/2000-CN, fica assim
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir pa
recer sobre a matéria:

Odelmo Leão 1. Gerson Peres

SENADORES

Bloco Oposicão (PTlPDT/PPS)

José Eduardo Dutra 1. Sebastião Rocha

Bloco (PSDB/PPB)

Geraldo Melo 1. Freitas Neto

DEPUTADOS

Titulares Suplentes

~

Carlos Patrocínio 1. Arlindo Porto

Titulares

Nabor Júnior
Juvêncio da Fonseca

José Agripino
Francelino Pereira

"Ademir Andrade

PSB

Suplentes

1. Gilvam Borges
2. Fernando Ribeiro

1. Romeu Tuma
2. Leomar Quintanilha

1. Roberto Saturnino

- Publicação no DO: 27-12-2001 (Ed. Extra)
- Designação Comissão: 19-2-2002(SF)
- Instalação da Comissão: 20-2-2002
- Emendas: até 18-2-2002 (6° dia da publica-

ção)
- Prazo final na Comissão: 27-12-2001 a

26-2-2002(14° dia)
- Remessa do processo à CO: 26-2-2002
- Prazo na CO: de 27-2 a 12-3-2002 (15° ao 28°

dia)
- Recebimento previsto no SF: 124-2002
- Prazo no SF: de 13-3 a 26-3-2002 (42° dia)
- Se modificado, devolução à CO: 26-3-2002
- Prazo para apreciação das modificações do SF,

pela CO: de 27-3-2002 a 29-3-2002 (43° ao 45° dia)
- Regime de urgência, obstruindo a pauta a par

tir de:
30-3-2002 (46° dia)
- Prazo final no Congresso: 13-4-2002** (60

dias)

'Designações feitas nos tennos da Resolução 2, de 2000-CN.

"§ 7° do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada
pelo art. 1° da Emenda Constitucional nO 32, de 2001: "Prorro
gar-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida
provisória que, no prazo de sessenta dias, contado de sua publi
cação, não tiver a sua votação encerrada nas duas Casas do
Congresso Nacional".
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SECRETARIA-GERAL DA MESA
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES

Serviço de Apoio às Comissões Mistas

Fcverciro dc 2002

EMENDA APRESENTADA PERANTE A COMISSÃO MISTA,
DESTINADA A EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE A MEDIDA
PROVISÓRIA N.o 016, ADOTADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2001
E PUBLICADA NO MESMO DIA, MÊS E ANO (EDIÇAO EXTRA),
QUE "ALTERA A LEGISLAÇAO TRIBUTÁRIA FEDERAL E DÁ
OUTRAS PROVID~NCIAS":

CONGRESSISTA EMENDA N.O

Deputada DELFIM NETTO." 001

SAeM
EMENDAS APRESENTADAS: 001

APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

I'-1BIO'~002'-~ IMEDIDA PROVISÓRiA N" 16

• CONGRESSO NACIONAL [ MP 016

000001

[DEPU'TADO DELFIM NETTO
XOfóA i'fli PMóNT OJAkló

'i
I'

.J

ri P ......ÁÓFtAFO

5'

EMENDA ADITIV A

Acrescente-se. onde couber, novo artigo a !'\.-1"edida Provisória n'" 16, dt:: 27.12.2001, cOln a seguinte
.-edação:

J" .'-'-.Tt. - Os ganhas líquidos auferidos. a partir da publicação de::sta lei, por quaJquer beneficiário, inciusive.:
'pessç)a juridica isenta, eln operaçães I-ealizadas em bolsa de vulores~ de lUe! cadorias.. de futuro e
assetnclhadas. serão tributados pelo itnposto de renda na forma da legislação en-. vigor. à ali quota de ] OO/O~
aplicável sobre os ganhos liquidos apurados rnensalnl.ent.e'· .

.JUS'.-IFICACÃO

Considerando que a partir deste c:::xercicio os ganhos líquidos apurados em operações realizadas canl
títulos de renda variável negociados em Bolsas de Valores passaraITl a ser trIbutados à alíquota de 20o/u~

com lTlajoração de 1000/0 enl relação à alíquoTa de 100/0 que vigol-ou até 2001.

C'onsidcrando que os rneslTlos ganhos, quando realizados ern operações privadas fora dc= bolsas~

cOI1h~cidas corno "'operações de balcão"> soir-ern tributação a urna alíquota rl1ai~ baixa.., de 15%~ o que
resulta eln desistírnulo aos investimentos em Bolsa de Valores porquanto o contribuinte poderá~ com
fa.cilidade~ fazer seu planejamento fiscal de n"1.odú a ter seus ganhos 'tTibu.tados~ legalrnent:e~ à aJiquot:a
int-erior àquela incidente sobre as operações em Bolsa.s de ValoTes~

C':onsidcr'ando que o rrtercado de capitais e as Bolsa.s de Valores são inst:it.ui,-:ães íi.Jndarncntais para u
desenvolvhnento econônlico do país~ pois contribuem pal"a a capitalização das ernpresas~ para a
ampliação dos investiITlentos produt.ivos e para a expansão do nivel de eJUprego~ e portanto são
instituições que develn ser preservadas e defendidas pela sociedade~

I"~
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D,Ilt,'T"

18/02/2002 IMEDIDA PROVISÓRIA N° 16
PROPOSíÇAÕ

\L-D_E_P_U_T_A_D_O_D_E_L_F_IM_N_ETT_O ""_-_·oR ! IL' "'_PRO_tffiJ_A_i\lO__--,

I'

1~...J liuPRESSrvA

PI(GiNA

1/2

2 .~ S:"8STfTUTI\.'A

AAl,GO

7;PO

3 X.......J OOCIDIF'ICATlVA

PA"\AGtlAFO

TeJ( o

INCISO

50 6J8smuTIVO GLOBAl.

Urge que tal notória injustiça tributária seja prontamente corrigida, possibilitando que os ganhos apurados
pelos contribuintes em mercados organizados e transparentes, regulados pelas Bolsas de Valores, recebam
tratamento fiscal compatível com a necessidade de se preservar o mercado de capitais do país_ Para tanto,
é necessário que a incidência tributária sobre ganhos em operações de bolsas de valores seja inferior
àquela aplicada nos mercados de balcão.

Neste sentido, propõe-se que a alíquota a ser aplicada aos ganhos auferidos nos mercados organizados e
transparentes, como os das bolsas de valores, seja mantida no nível anterior, de 10%. Para a efetivação
desta mudança, cumpre emendar a Medida Provisória n" 16, de 27 de dezembro de 2001, acrescentando
lhe novo artigo, com a redação ora proposta.

1

10 k;:;:zt2F
I b .....,
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Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL.

ASSUNTO: Altera a legislação tributária fede
ral e dá outras providências.

SENADO FEDERAL
GABINETE DA LIDERANÇA DO BLOCO

PSDBIPPB

Sr. Presidente do Congresso Nacional
Indico, em substituição à designação desta pre

sidência, os senadores do Bloco PSDB/PPB que
comporão a comissão especial mista destinada a
apreciar a seguinte Medida Provisória n° 16.

PUBLICAÇÃO DOU: 27-12-01

Brasília, 26 de fevereiro de 2002

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

Ofício nO 9/Plen

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

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

a fim de indicar, como titulares, os Deputados
ALOIZIO MERCADANTE, PT/SP, CARLlTO MERSS,
PT/SC, JOSÉ PIMENTEL, PT/CE, e RICARDO
BERZOINI, PT/Sp, na Comissão Especial destinada a
"estudar as propostas existentes e apresentar proje
tos legislativos que amenizem os efeitos da tributação
cumulativa sobre a economia nacional, usando como
compensação a tributação de importação".

Atenciosamente, - Deputado João Paulo, Líder
do PT.

Brasília, 11 de dezembro de 2001

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

Publique-se.
Em 26-2-02. - Aécio Neves, Presidente.

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

OF. N° 1.527-P/2001 - CCJR

Jorge Khoury

João Mendes

EFETIVO

SUPLENTE

Ofício n° 15-L-PFU2002

Brasília, 19 de fevereiro de 2002

Excelentíssimo Senhor
Senador Ramez Tebet
Presidente do Congresso Nacional
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os nomes dos Deputados do Partido da Frente
Liberal que farão parte da Comissão Mista destinada
a emitir parecer à Medida Provisória n° 16, de 27 de
dezembro de 2001 , que "Altera a legislação tributária
federal e dá outras providências".

Deputado

Deputado

Brasília, 19-2-2002. - Senador Geraldo Melo,
Líder do Bloco PSDB/PPB.

Senador

Senador

TITULAR

SUPLENTE

Ricardo Santos

Pedro Piva

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, para as pro
vidências regimentais cabíveis, a Proposta de
Emenda à Constituição n° 40/99, apreciada por
este Órgão Técnico, em 6 de dezembro do cor
rente.

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

Publique-se.
Em 26-2-02. - Aécio Neves, Presidente
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COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

OF. N° 1.528-P/2001 - CCJR

Brasília, 11 de dezembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, a Proposta de Emenda
à Constituição n° 297/00, apreciada por este Órgão
Técnico, em 6 de dezembro 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 26-2-02. - Aécio Neves, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

OF. N° 1.530-P/2001 - CCJR

Brasília, 12 de dezembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este Órgão Técnico, em 6 de dezembro do corrente,
do Projeto de Lei n° 1.593-A/99.

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

Cordialmente, - Deputado lnaldo Leitão, Presidente.

Publique-se.
Em 26-2-02. - Aécio Neves, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

OF W 1.598-P/2001 - CCJR

Brasília, 18 de dezembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei n°
2.044/99, apreciado por este Órgão Técnico, em 11
de dezembro 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 26-2-02. - Aécio Neves, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

OF. N° 1.599-P/2001 - CCJR

Brasília, 18 de dezembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este Órgão Técnico, em 11 de dezembro do corrente,
do Projeto de Lei n° 1.936-B/99.

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

Cordialmente, - Deputado Inaldo Leitão, Presi
dente.

Publique-se.
Em 26-2-02. - Aécio Neves, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

OF. N° 1.604-P/2001 - CCJR

Brasília, 18 de dezembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este Órgão Técnico, em 11 de dezembro do corrente,
do Projeto de Lei n° 1.432-B/99.

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

Cordialmente, - Deputado Inaldo Leitão, Presi
dente.
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Publique-se.
Em 26-2-02. - Aécio Neves, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

OF. N° 1.605-P/2001 - CCJR

Brasília, 18 de dezembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este Órgão Técnico, em 11 de dezembro do corrente,
do Projeto de Lei n° 1.636-A/99.

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

Cordialmente, - Deputado Inaldo Leitão, Presi
dente.

Publique-se.
Em 26-2-02. - Aécio Neves, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

OF N° 1.606-P/2001 - CCJR

Brasília, 18 de dezembro de 2001

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

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen
to ao art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este Órgào Técnico, em 11 de dezembro do corrente,
do Projeto de Lei n° 1.869-A/99.

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

Cordialmente, - Deputado Inaldo Leitão, Presi
dente.

Publique-se.
Em 26-2-02. - Aécio Neves, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

OF N° 1.607-P/2001 - CCJR

Brasília, 26 de fevereiro de 2001

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este Órgão Técnico, em 11 de dezembro do corrente,
do Projeto de Lei n° 2.219-B/99.

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

Cordialmente, - Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

Publique-se.
Em 26-2-02. - Aécio Neves, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

OF N° 1.61 0-P/2001 - CCJR

Brasília, 26 de fevereiro de 2001

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, a Proposta de Emenda
à Constituição nO 226/00, apreciada por este Órgão
Técnico, em 11 de dezembro 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 26-2-02. - Aécio Neves, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

OF. N° 1.616-P/2001 - CCJR

Brasília, 26 de fevereiro de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta
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Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, a Proposta de Emenda
à Constituição n° 261/00, apreciada por este Órgão
Técnico, em 12 de dezembro 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 26-2-02. - Aécio Neves, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

OF. ND 1.625-P/2001 - CCJR

Brasília, 26 de fevereiro de 2001

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este Órgão Técnico, em 13 de dezembro do corrente,
do Projeto de Lei n° 1.043-A/99.

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

Cordialmente, - Deputado lnaldo Leitão, Presi
dente.

Publique-se.
Em 26-2-02. - Aécio Neves, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

OF. N° 1.629-P/2001 - CCJR

Brasília, 26 de fevereiro de 2001

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

Senhor Presidente
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nO
1.268-A/95, apreciado por este Órgão Técnico, em 13
de dezembro 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 26-2-02. - Aécio Neves, Presidente.

Da Sr8 Deputada Ana Catarina, Presidente da
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambi
ente e Minorias, nos seguintes termos:

OFTP N° 187/2001

Brasília, 29 de outubro de 2001

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58, do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
n° 1.407/99.

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

Respeitosamente, - Deputada Ana Catarina,
Presidente.

Publique-se.
Em 26-2-02. - Aécio Neves, Presidente.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

OFTP N° 195/2001

Brasília, 31 de outubro de 2001

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58, do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
n° 3.724/00.

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

Respeitosamente, - Deputada Ana Catarina,
Presidente.

Publique-se.
Em 26-2-02. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Walfrido Mares Guia, Presi
dente da Comissão de Educação, Cultura e Des
porto, nos seguintes termos:
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Brasília, 26 de fevereiro de 2001

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento

ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a rejeição
do Projeto de Lei na 4.962/01, do Sr. Wigberto Tartuce,
que "dispõe sobre a proibição de venda de refrigerantes
em escolas de ensino fundamental", para publicação da
referida proposição e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, - Deputado Walfrido Mares
Guia.

Publique-se.
Em 26-2-02. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Hélio Costa, Presidente da
Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional, nos seguintes termos:

Ofício na CREDN/P-221/01

Brasília, 5 de dezembro de 2001

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados

Referência: Para publicação

Senhor Presidente,
Comunico a V. Exa

, em cumprimento ao dispos
to no art. 58 do Regimento Interno, a apreciação, por
este Órgão Técnico, do Projeto de Lei na 4.363/01.

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

Atenciosamente, - Deputado Federal Hélio
Costa, Presidente.

Publique-se.
Em 26-2-02. - Aécio Neves, Presidente.

Da SI"" Deputada Laura Carneiro, Presidenta
da Comissão de Seguridade Social e Família, nos
seguintes termos:

Ofício na 934/2001-P

Brasília, 13 de dezembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao do Regimento Interno, a apreciação, por este
Projeto de Lei na 2.279/1999 e do de na 2.901/2000,
apensado.

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

Respeitosamente, - Deputada Laura Carneiro,
Presidente.

Publique-se.
Em 26-2-02. - Aécio Neves, Presidente.

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Ofício na 948/2001-P

Brasília, 13 de dezembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimento

ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a aprecia
ção, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei na
3.842/97 e dos de nas 2.381/00 e 4.873/01 ,apensados.

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

Respeitosamente, - Deputada Laura Caneiro,
Presidente.

Publique-se.
Em 26-2-02. - Aécio Neves, Presidente.

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Ofício na 958/2001-P

Brasília, 13 de dezembro de 2001

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

Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao do disposto no art. 58 Regimento Interno, a
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apreciação, por este Órgão Técnico, Projeto de Lei
n° 2.073, de 1999 e o de nO 2.488/00, apensado.

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

Respeitosamente, - Deputada Laura Carneiro,
Presidente.

Publique-se.
Em 26-2-02. - Aécio Neves, Presidente.

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

Ofício n° 10/02

Brasília - DF, 13 de fevereiro de 2002

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

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

Vossa Excelência com o objetivo de indicar, de acordo
com o princípio da proporcionalidade partidária, como
membro titular da Comissão Mista Temporária, desti
nada a "levantar e diagnosticar as causas e efeitos da
violência que assola o País, ouvindo-se para tanto, Go
vernadores de Estado, Secretários de Segurança PÚ
blica, Comandantes das Polícias Civis e Militares, Dire
tores de Presídios e outros especialistas ligados à área
e requisitando-se cópia de todas as proposições em
tramitação em ambas as Casas, para consolidá-Ias em
uma única Proposta de Emenda à Constituição ou em
um único projeto de lei, conforme o caso, com vista a
uma tramitação em ritmo acelerado tanto na Câmara
como no Senado", meu próprio nome.

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

Respeitosamente, - Roberto Argenta, Deputa
do Federal.

Publique-se.
Em 26-2-02. - Aécio Neves, Presidente.

Ofício n° 11/02

Brasília - DF, 13 de fevereiro de 2002

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

Excelentíssimo Senhor,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, dirijo-me a Vos
sa Excelência com o objetivo de indicar, de acordo com
o princípio da proporcionalidade partidária, como mem
bro suplente da Comissão Mista Temporária, destinada
a "levantar e diagnosticar as causas e efeitos da violên
cia que assola o País, ouvindo-se para tanto, Governa
dores de Estado, Secretários de Segurança Pública,
Comandantes das Polícias Civis e Militares, Diretores
de Presídios e outros especialistas ligados à área e re
quisitando-se cópia de todas as proposições em trami
tação em ambas as Casas, para consolidá-Ias em uma
única Proposta de Emenda à Constituição ou em um
único projeto de lei, conforme o caso, com vista a uma
tramitação em ritmo acelerado tanto na Câmara como
no Senado", o Senhor Deputado Augusto Nardes.

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

Respeitosamente, - Roberto Argenta, Deputa
do Federal.

Publique-se.
Em 26-4-02. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Wilson Cignachi, nos se
guintes termos:

Brasília, 26 de fevereiro de 2002

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

Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência,

comunico-lhe que aceito assumir o mandato de
Deputado Federal, na qualidade de Titular, pelo Esta
do do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 241, inci
so I, do RICO.

Aproveito a oportunidade para apresentar pro
testos de consideração e apreço. - Wilson João Cig
nachi, (PMDB - RS).

Publique-se, nos termos do art. 241,
inciso I do RICO. Ao Senhor Diretor-Geral.

Em 26-2-02. - Aécio Neves, Presidente.

MENSAGEM N°95, DE 2002
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 1° de fevereiro de 2002, que renova
concessão e autorização das entidades



02~34 Quarla-Ieira 27 DIÁRIO DA ('ÁMARA DOS DEPUTADOS Fevereim de 2002

que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.
As entidades mencionadas são as se
guintes:

- TVR n° 1.633/02 - A Gazeta do
Espírito Santo Rádio e TV Ltda., na cidade
de Serra - ES (onda média);

- TVR n° 1.634/02 - Rádio Voz do São
Francisco Ltda., na cidade de Januária 
MG (onda média);

- TVR n° 1.635/02 - Radiodifusão
Sul-matogrossense Ltda., na cidade de Po
xoréo - MT (onda média);

- TVR n° 1.636/02 - Rádio Vale do Ta
quari Ltda., na cidade de Coxim - MS (onda
média);

- TVR n° 1.637/02 - Rede Guaicurus
de Rádio e Televisão Ltda., na cidade de
Fátima do Sul- MS (onda média);

- TVR n° 1.638/02 - Fundação Aldo
Carvalho de Comunicação Social, originari
amente Rádio Maguary Ltda., na cidade de
Belém - PA (onda média);

- TVR n° 1.639/02 - Rádio Rural de
Guarabira Ltda., na cidade de Guarabira 
PB (onda média);

- TVR 1.640/02 - Rádio Difusora Col
méia de Campo Mourão Ltda., na cidade de
Campo Mourão - PR (onda média);

- TVR n° 1.641/02 - Sociedade Pitan
gui de Comunicação Ltda., originariamente
Rádio Vila Velha Ltda., na cidade de Ponta
Grossa - PR (onda média);

- TVR n° 1.642/02 - Rádio do Comér
cio Ltda., na cidade de Barra Mansa - RJ
(onda média);

- TVR n° 1.643/02 - Rádio Jornal do
Brasil Ltda., na cidade de Rio de Janeiro 
RJ (onda média);

- TVR n° 1.644/02 - Empresa Capo
nense de Radiodifusão AM Ltda., na cidade
de Capão da Canoa - RS (onda média);

- TVR nO 1.645/02 - Grupo Editorial
Sinos S/A., originariamente Rádio Cinderela
S/A, na cidade de Campo Bom - RS (onda
média);

- TVR n° 1.646/02 - Rádio Querência
de Santo Augusto Ltda., na cidade de Santo
Augusto - RS (onda média);

- TVR n° 1.647/02 - Rádio Repórter
Ltda., na cidade de Ijuí - RS (onda média);

- TVR n° 1.648/02 - Rádio Sananduva
Ltda., na cidade de Sananduva - RS (onda
média);

- TVR nO 1.649/02 - Rádio Venâncio
Aires Ltda., na cidade de Venâncio Aires 
RS (onda média);

- TVR n° 1.650/02 - Rádio Chamonix
Ltda., na cidade de Mogi Mirim - SP (onda
média);

- TVR n° 1.651/02 - Rádio Cultura de
Leme Ltda., na cidade de Leme - SP (onda
média);

- TVR n° 1.652/02 - Rádio Hertz de
Franca Ltda., na cidade de Franca - SP
(onda média);

- TVR n° 1.653/02 - Rádio Notícias
Brasileiras Ltda., na cidade de Matão - SP
(onda média);

- TVR n° 1.654/02 - Rádio Difusora de
Cáceres Ltda., na cidade de Cáceres - MT
(onda tropical);

- TVR nO 1.655/02 - Prefeitura Munici
pal de São Pedro do Sul - Rádio Municipal
São-Pedrense, na cidade de São Pedro do
Sul - RS (onda média);

- TVR n° 1.656/02 - Fundação de Te
lecomunicações do Pará - FUNTELPA, na
cidade de Belém - PA (onda tropical);

- TVR n° 1.657/02 - Televisão Goyá
Ltda., na cidade de Goiânia - GO (sons e
imagens); e

- TVR n° 1.658/02 - Televisão Cidade
Branca Ltda., na cidade de Corumbá - MS
(sons e imagens).

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54)).

MENSAGEM N° 95

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 Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, o ato constante do Decreto de 1°
de fevereiro de 2002, que "Renova concessão e autori
zação das entidades que menciona, para explorar ser
viços de radiodifusão, e dá outras providências". As en
tidades mencionadas são as seguintes:

1 - A Gazeta do Espírito Santo Rádio e TV
Ltda., na cidade de Serra - ES (onda média);
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2 - Rádio Voz do São Francisco Ltda., na cidade 25 - Televisão Goyá Ltda., na cidade de Goiânia
de Januária - MG (onda média); - GO (sons e imagens); e

3 - Radiodifusão Sul-matogrossense Ltda., na 26 - Televisão Cidade Branca Ltda., na cidade
cidade de Poxoréo - MT (onda média); de Corumbá - MS (sons e imagens).

4 - Rádio Vale do Taquari Ltda., na cidade de Brasília, 14 de fevereiro de 2002. - Fernando
Coxim - MS (onda média); Henrique Cardoso.

5 - Rede Guaicurus de Rádio e Televisão Ltda., MC N° 00825 EM
na cidade de Fátima do Sul - MS (onda média); Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

6 - Fundação Aldo Carvalho de Comunicação Submeto á consideração de Vossa Excelência o in-
Social, originariamente Rádio Maguary Ltda., na ci - duso projeto de decreto que trata da renovação de con-
dade de Belém - PA (onda média); cessões e autorizações, outorgadas às entidades abaixo

7 - Rádio Rural de Guarabira Ltda., na cidade relacionadas, para explorar serviço de radiodifusão, nas
de Guarabira - PB (onda média); localidades e unidades da federação indicadas:

8 - Rádio Difusora Colméia de Campo Mourão • A Gazeta do Espírito Santo Rádio e
Ltda., na cidade de Campo Mourão - PR (onda média); TV Ltda., concessionária de serviço de radi-

9 - Sociedade Pitangui de Comunicação Ltda., odifusão sonora em onda média, na cidade
originariamente Rádio Vila Velha Ltda., na cidade de de Serra, Estado do Espírito Santo (Proces-
Ponta Grossa - PR (onda média); so n0 53660.0003 15/99);

10 - Rádio do Comércio Ltda., na cidade de • Rádio Voz do São Francisco Ltda.,
Bana Mansa - RJ (onda média); concessionária de serviço de radiodifusão

11 - Rádio Jornal do Brasil Ltda., na cidade do sonora em onda média, na cidade de Ja-
Rio de Janeiro - RJ (onda média); nuária, Estado de Minas Gerais (Processo

12 - Empresa Caponense de Radiodifusão Am nO 53710.000008/96);
Ltda., na cidade de Capão da Canoa- RS (onda média); • Radiodifusão Sulmatogrossense

13 - Grupo Editorial Sinos S/A., originariamente Ltda., concessionária de serviço de radiodi-
Rádio Cinderela S/A, na cidade de Campo Bom - RS fusão sonora em onda média, na cidade de
(onda média); Poxoréo, Estado de Mato Grosso (Processo

14 - Rádio Querência de Santo Augusto Ltda., na 53690.000073/96):
na cidade de Santo Augusto - RS (onda média); • Rádio Vale do Taquari Ltda., conces-

15 - Rádio Repórter Ltda., na cidade de Ijuí - sionária de serviço de radiodifusão sonora
RS (onda média); em onda média, na cidade de Coxim, Esta-

16 - Rádio Sananduva Ltda., na cidade de Sa- do de Mato Grosso do Sul (Processo n°
nanduva - RS (onda média); 53700.000859/97:

17 - Rádio Venâncio Aires Ltda., na cidade de • Rede Guaicurus de Rádio e Televi-
Venâncio Aires - RS (onda média); são Ltda., concessionária de serviço de ra-

18 - Rádio Chamonix Ltda., na cidade de Mogi diodifusão sonora em onda média, na cida-
Mirim - SP (onda média); de de Fátima do Sul, Estado de Mato Gros-

19 - Rádio Cultura de Leme Ltda., na cidade de so do Sul (Processo n° 53700.000082198):

Leme - SP (onda média); • Fundação Aldo Carvalho de Comuni-
20 - Rádio Hertz de Franca Ltda., na cidade de cação Social, concessionária de serviço de

Franca - SP (onda média); radiodifusão sonora em onda média, na ci-
21 - Rádio Notícias Brasileiras Ltda., na cidade dade de Belém, Estado do Pará (Processo

de Matão - SP (onda média); n° 53720.000084/96):
22 - Rádio Difusora de Cáceres Ltda., na cidade • Rádio Rural de Guarabira Ltda.,

de Cáceres - MT (onda tropical); concessionária de serviço de radiodifusão
23 - Prefeitura Municipal de São Pedro do Sul - sonora em onda média, na cidade de Gua-

Rádio Municipal São-Pedrense, na cidade de São Pe- rabira, Estado da Paraíba (Processo nO
dro do Sul- RS (onda média); 53730.000519/94):

24 - Fundação de Telecomunicações do Pará - • Rádio Difusora Colméia de Campo
FUNTELPA, na cidade de Belém - PA (onda tropical); Mourão Ltda., concessionária de serviço de
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radiodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Campo Mourão, Estado do Paraná
(Processo n° 53740.000062/94)

• Sociedade Pitangui de Comunicação
Ltda., concessionária de serviço de radiodi
fusão sonora em onda média. na cidade de
Ponta Grossa, Estado do Paraná (Processo
n° 53740.000291/96);

• Rádio do Comércio Ltda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Barra Mansa,
Estado do Rio de Janeiro (Processo n°
53770.003484/97);

• Rádio Jornal do Brasil Ltda., conces
sionária de serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade do Rio de Janei
ro, Estado do Rio de Janeiro (Processo n°
53770.000085/93);

• Empresa Caponense de Radiodifusão
Am Ltda., concessionária de serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade de
Capão da Canoa, Estado do Rio Grande do
Sul (Processo n° 53790.001565/97):

• Grupo Editorial Sinos S/A., concessi
onária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Campo Bom,
Estado do Rio Grande do Sul (Processo n°
53790.000968/97) ;

• Prefeitura Municipal de São Pedro do
Sul - Rádio Municipal São Pedrense, autori
zada de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de São Pedro do
Sul, Estado do Rio Grande do Sul (Processo
n° 53790.000592/97);

• Rádio Querência de Santo Augusto
Ltda., concessionária de serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de
Santo Augusto, Estado do) Rio Grande do
Sul (Processo nO 53790.001652/97):

• Rádio Repórter Ltda., concessioná
ria de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Ijuí Estado do
Rio Grande do Sul (Processo n°
53790.000161/94);

• Rádio Sananduva Ltda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Sananduva. Esta
do do Rio Grande do Sul (Processo nO
53790.000672/97);

• Rádio Venâncio Aires Ltda., conces
sionária de serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Venâncio Aires,
Estado do Rio Grande do Sul (Processo
n° 53790.000156/94);

• Rádio Chamonix Uda., concessionária
de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Mogi Mirim, Estado de
São Paulo (Processo n° 53830.000794/97);

• Rádio Cultura de Leme Ltda., con
cessionária de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade Leme, Estado de São
Paulo (Processo n° 53830.000060/97);

• Rádio Hertz de Franca Ltda., con
cessionária de serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Fran
ca, Estado de São Paulo (Processo n°
53830.001169/95);

• Rádio Notícias Brasileiras Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Ma
tão, Estado de São Paulo (Processo n°
53830.000206/97) ;

• Rádio Difusora de Cáceres Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão
sonora em onda tropical, na cidade de Cá
ceres, Estado de Mato Grosso (Processo
n° 53690.000177/96):

• Fundação de Telecomunicações do
Pará - FUNTELPA, autorizada de serviço de
radiodifusão sonora em onda tropical, na ci
dade de Belém, Estado do Pará (Processo
n° 53720.000311/96);

• Televisão Goyá Ltda., concessionária
de serviço de radiodifusão de sons e ima
gens, na cidade de Goiânia, Estado de Go
iás (Processo n° 29109.000119/91);

• Televisão Cidade Branca Ltda., con
cessionária de serviço de radiodifusão de
sons e imagens, na cidade de Corumbá,
Estado de Mato Grosso do Sul (Processo
nO 53700.002728196);

2. Observo que a renovação do prazo de vigência
das outorgas para explorar serviços de radiodifusão é
regida pelas disposições contidas na Lei n° 5.785, de
23 de junho de 1972, e no Decreto nO 88.066. de 26 de
janeiro de 1983, que a regulamentou.

3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram anali
sados pelos órgãos técnicos deste Ministério e consi
derados de acordo com os dispositivos legais aplicáve-
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is, demonstrando possuir as entidades as qualifica
ções necessárias à renovação da concessão.

4. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nO 5.785, de 1972, e seu Regula
mento, Decreto n° 88.066, de 1983, submeto o as
sunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 3° do art. 223 da
Constituição.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

~

DECRETO DE 1° DE FEVEREIRO DE 2002

Renova concessão e autorização
das entidades que menciona, para explo
rar serviços de radiodifusão, e dá outras
providências.

o Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223,
caput, da Constituição, 33, § 3°, da Lei n° 4.117, de 27
de agosto de 1962, e 62 da Lei n° 5.785, de 23 de junho
de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6°, inciso 1°,
do Decreto n° 88.066, de 26 de janeiro de 1983,

Decreta:
Art. 1° Ficam renovadas as outorgas das entida

des abaixo mencionadas para explorar, sem direito de
exclusividade, pelo prazo de dez anos, os seguintes
serviços de radiodifusão sonora:

1- concessão, em onda média:

a) A Gazeta do Espírito Santo Rádio e TV Ltda.,
a partir de 22 de janeiro de 1999, na cidade de Serra,
Estado do Espírito Santo, outorgada pelo Decreto
n° 82.770, de 30 de novembro de 1978, e renovada
pelo Decreto de 30 de julho de 1992, aprovado pelo
Decreto Legislativo n° 174, de 1999, publicado no
Diário Oficial da União em 9 de dezembro de 1999
(Processo n° 53660.000315/99);

b) Rádio Voz do São Francisco Ltda., a partir
de 24 de março de 1996, na cidade de Januária,
Estado de Minas Gerais, outorgada pelo Decreto
n° 92.291, de 13 de janeiro de 1986 (Processo n°
53710.000008/96);

c) Radiodifusão Sulmatogrossense Ltda., a
partir de 8 de abril de 1996, na cidade de Poxoréo,
Estado de Mato Grosso, outorgada pelo Decreto
n° 92.441, de 6 de março de 1986, à Rádio Cultura
de Poxoréo Ltda., autorizada a mudar a sua deno
minação social para a atual, conforme Portaria n°

12, de 7 de maio de 1992 (Processo nO
53690.000073/96) ;

d) Rádio Vale do Taquari Ltda., a partir de 25 de
agosto de 1997, na cidade de Coxim, Estado de
Mato Grosso do Sul, outorgada pelo Decreto n°
79.847, de 22 de junho de 1977, e renovada pelo De
creto de 4 de agosto de 1992 (Processo n°
53700.000859/97);

e) Rede Guaicurus de Rádio e Televisão Ltda., a
partir de 13 de julho de 1998, na cidade de Fátima do
Sul, Estado de Mato Grosso do Sul, outorgada pelo
Decreto na 96.054, de 18 de maio de 1988 (Processo
n° 53700.000082198);

f) Fundação Aldo Carvalho de Comunicação
Social, a partir de 17 de junho de 1996, na cidade
de Belém, Estado do Pará, outorgada originaria
mente à Rádio Maguary Ltda., conforme Decreto n°
92.673, de 16 de maio de 1986, e transferida pelo
Decreto de 25 de setembro de 2000, para a conces
sionária de que trata este inciso (Processo n°
53720.000084/96) ;

g) Rádio Rural de Guarabira Ltda., a partir de 15
de março de 1995. na cidade de Guarabira, Estado da
Paraíba, outorgada pelo Decreto n° 91 .090, de 12 de
março de 1985 (Processo n° 53730.000519/94);

h) Rádio Difusora Colméia de Campo Mourão
Ltda., a partir de 1° de maio de 1994, na cidade de
Campo Mourão, Estado do Paraná, outorgada pela
Portaria MVOP n° 858, de 14 de novembro de 1957, e
renovada pelo Decreto n° 90.424, de 8 de novembro de
1984 (Processo n° 53740.000062194);

i) Sociedade Pitangui de Comunicação Ltda.,
a partir de 13 julho de 1996, na cidade de Ponta
Grossa, Estado do Paraná, outorgada originaria
mente à Rádio Vila Velha Ltda., pela Portaria n°
442, de 4 de julho de 1966, renovada pelo Decreto
nO 92.669, de 16 de maio de 1986, e transferida
pelo Decreto de 12 de janeiro de 1996, para a con
cessionária de que trata este inciso (Processo n°
53740.000291/96);

j) Rádio do Comércio Ltda., a partir de 3 de outu
bro de 1997, na cidade de Barra Mansa, Estado do
Rio de Janeiro, outorgada pela Portaria Contei nO 675,
de 9 de setembro de 1966, e renovada pelo Decreto
n° 96.871, de 29 de setembro de 1988 (Processo n°
53770.003484197);

I) Rádio Jornal do Brasil Ltda., a partir de 1° de
maio de 1993, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do
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Rio de Janeiro, outorgada pelo Decreto n° 38.720, de
30 de janeiro de 1956, e renovada pelo Decreto n°
88.263, de 27 de abril de 1983 (Processo n°
53770.000085/93);

m) Empresa Caponense de Radiodifusão Am
Ltda., a partir de 25 de fevereiro de 1998, na cidade
de Capão da Canoa, Estado do Rio Grande do Sul,
outorgada pelo Decreto n° 95.633, de 13 de janeiro de
1988 (Processo n° 53790.001565/97);

n) Grupo Editorial Sinos S/A., a partir de 2 de
junho de 1997, na cidade de Campo Bom, Estado
do Rio Grande do Sul, outorgada originariamente à
Rádio Cinderela SIA., conforme Portaria n° 477, de
27 de maio de 1977, renovada pelo Decreto nO
95.998, de 2 de maio de 1988, e transferida pelo
Decreto de 20 de junho de 1996, para a concessio
nária de que trata este inciso (Processo n°
53790.000968/97) ;

o) Rádio Querência de Santo Augusto Ltda., a
partir de 23 de fevereiro de 1998, na cidade de Santo
Augusto, Estado do Rio Grande do Sul, outorgada
pelo Decreto n° 95.584, de 5 de janeiro de 1988 (Pro
cesso n° 53790.001652/97);

p) Rádio Repórter Ltda., a partir de 1° de
maio de 1994, na cidade de Ijuí, Estado do Rio
Grande do Sul, outorgada pela Portaria MVOP n°
388, de 16 de julho de 1956, e renovada pelo De
ereto n° 89.629, de 8 de maio de 1984 (Processo n°
53790.000161/94);

q) Rádio Sananduva Ltda., a partir de 26 de se
tembro de 1997, na cidade de Sananduva, Estado do
Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria n° 995, de
20 de setembro de 1977, e renovada pelo Decreto n°
95.852, de 21 de março de 1988 (Processo n°
53790.000672197);

r) Rádio Venâncio Aires Ltda., a partir de 1° de
maio de 1994, na cidade de Venâncio Aires, Estado
do Rio Grande do Sul, outorgada pela Portaria MVOP
n° 496, de 30 de outubro de 1959, e renovada pelo
Decreto n° 89.590, de 27 de abril de 1984 (Processo
n° 53790.000156/94);

5) Rádio Chamonix Ltda., a partir de 17 de
agosto de 1997, na cidade de Mogi Mirim, Estado de
São Paulo, outorgada pela Portaria n° 508, de 16 de
agosto de 1967, e renovada pelo Decreto de 14 de
dezembro de 1994, aprovado pelo Decreto Legislati
vo n° 79, de 1996, publicado no Diário Oficial da
União em 29 de agosto de 1996 (Processo nO
53830.000794/97);

t) Rádio Cultura de Leme Ltda., a partir de 23
de abril de 1995, na cidade de Leme, Estado de
São Paulo, outorgada pela Portaria nO 85, de 1° de

abril de 1965, e renovada pelo Decreto na 96.870,
de 29 de setembro de 1988 (processo n°
53830.000060/97);

u) Rádio Hertz de Franca Ltda., a partir de 19 de
dezembro de 1995, na cidade de Franca, Estado de
São Paulo, outorgada pelo Decreto na 76.503, de 23
de outubro de 1975, e renovada pelo Decreto n°
92.243, de 30 de dezembro de 1985 (Processo n°
53830.001169/95);

v) Rádio Notícias Brasileiras Ltda., a partir de 6
de julho de 1997, na cidade de Matão, Estado de São
Paulo, outorgada pela Portaria n° 600, de 4 de julho
de 1987, renovada pela Portaria n° 284, de 25 de no
vembro de 1987, e autorizada a passar à condição de
concessionária em virtude de aumento de potência
de sua estação transmissora, pela Exposição de Mo
tivos n° 139, de 21 de julho de 1987, publicada no Diá
rio Oficial da União em 29 subseqüente (Processo n°
53830.000206/97) ;

11- concessão, em onda tropical:

Rádio Difusora de Cáceres Ltda., a partir de 28
de agosto de 1996, na cidade de Cáceres, Estado de
Mato Grosso, outorgada pelo Decreto n° 78.201 , de 4
de agosto de 1976, e renovada pelo Decreto n°
93.640, de 2 de dezembro de 1986 (Processo nO
53690.00017196);

111 - autorização, em onda média:
Prefeitura Municipal de São Pedro do Sul - Rá

dio Municipal São Pedrense, a partir de 8 de setem
bro de 1997, na cidade de São Pedro do Sul, Estado
do Rio Grande do Sul, outorgada pelo Decreto n°
94.566, de 8 de julho de 1987 (Processo nO
53790.000592197);

IV - autorização, em onda tropical:
Fundação de Telecomunicações do Para :

FUNTELPA, a partir de 20 de agosto de 1996, na CI

dade de Belém, Estado do Pará, outorgada pelo De
creto n° 92.774, de 12 de junho de 1986 (Processo n°
53720.000311/96).

Art. 2° Fica renovada a concessão das entida
des abaixo mencionadas para explorar, sem direito de
exclusividade, pelo prazo de quinze anos, serviço de
radiodifusão de sons e imagens:

I - Televisão Goyá Ltda., a partir de 30 de julho
de 1991, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, ou
torgada pelo Decreto n° 77.882, de 22 de junho de
1976 (Processo n° 29109.000119/91);

11 - Televisão Cidade Branca Ltda., a partir de 15
de março de 1997, na cidade de Corumbá, Estado de
Mato Grosso do Sul, outorgada pelo Decreto nO
59.973 de 10 de janeiro de 1967, e renovada pelo De-
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creto n° 87.156 de 5 de maio de 1982 (Processo
53700.002728,'96).

Art. 3° A exploração do serviço de radiodifusão,
cujas concessões e autorizações são renovadas por
este Decreto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Tele
comunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 4° A renovação das concessões e autoriza
ções de que trata este Decreto somente produz~rá

efeitos legais após deliberação do Congresso NaCIO
nal, nos termos do § 3° do art. 223 da Constituição.

Art. 5° Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 19 de fevereiro de 2002; 181° da inde
pendência e 114° da República. - Fernando Henrique
Cardoso.

Aviso n° 109 - C. Civil

Brasília, 14 de fevereiro de 2002

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 1° de fevereiro de 2002,
que "Renova concessão e autorização das entidades
que menciona, para explorar serviços de radiodifu
são, e dá outras providências".

Atenciosamente, - Silvano Gianni, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República, Interino.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 458, DE 2001

(Do Sr. Paulo Lima e outros)

Dispõe sobre desoneração tributária
relativas aos gêneros alimentícios de pri
meira necessidade.

(Apense-se à PEC n° 259,de 2000).

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emen
da ao texto constitucional:

Artigo único. O art. 155, § 2°, X, da Constituição
Federal, passa a vigorar acrescido da seguinte alínea:

"Art. 155 .
§ 2° .
X- ..

d) sobre gêneros alimentícios de pri
meira necessidade, listados em lei comple
mentar;"

Justificação

Entende-se que a simples isenção dos alimen
tos que compõem a cesta básica tiraria da condição
de pobreza e indigência um vasto contingente popu
lacional.

A carga tributária incidente sobre alimentos,
com grande peso no orçamento das famílias po
bres, afeta assim, a distribuição de renda e a popu
lação situada abaixo da linha de pobreza. Esti
ma-se que a carga fiscal que incide sobre os ali
mentos encontra-se atualmente na faixa de 14,1 %,
em média, nas grandes regiões urbanas. Na medi
da em que o dispêndio alimentar no orçamento das
famílias de menor renda é responsável por uma par
cela ainda relevante do gasto total, as evidências
apontam para uma tributação excessiva dos ali
mentos, com efeitos negativos na distribuição da
renda pessoal e na manutenção do contingente de
população pobre nos elevados patamares atuais.
Uma carga tributária calcada na tributação indireta,
como no caso brasileiro, pode dificultar a melhoria
do perfil distributivo do país.

Portanto, a isenção tributária sobre alimentos
mostra-se uma política pública de auxílio à pobreza,
com alto grau de focalização. O nível de conhecimen
to, hoje acumulado sobre os fenômenos da pobreza e
da desigualdade de renda no Brasil, sugere que o
combate desses problemas deva ser feito por meio de
um conjunto de medidas com resultados no curto,
médio e longo prazos. Uma tributação mais justa so
bre produtos com alta participação no orçamento das
famílias mais pobres é um desses instrumentos.

A proposta por nós apresentada permite que os
gêneros alimentícios de primeira necessidade sejam de
sonerados do ICMS. Esse imposto, juntamente com a
Cofins e a contribuição para o PIS, representam urna
carga tributária insuportável sobre os produtos da cesta
básica, com características perversas de regressividade,
pois atingem mais fortemente os mais desafortunados.

A desoneração da Cofins e da contribuição para o
PIS, nas mesmas hipóteses, pode ser efetuada por lei, e
já estamos entrando com o necessário projeto.

Tendo em vista a importância da proposta de
emenda à Constituição aqui apresentada, estamos
certos de que merecerá o integral apoio de nossos
ilustres Pares.

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 2001. 
Deputado Paulo Lima.
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Conferência de Assinaturas i
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Tipo da Proposição:

Autor da Proposição:

PEC

PAULO LIMA E OUTROS

Ementa:

Data de Apresentação: 05112/01

Dispõe sobre desoneração tributária relativa aos gêneros
alimentícios de primeira necessidade.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas: :Confirmadas

INão Conferem
lFora do Exercício:

Repetidas 019

~Iegivei~____ . ...... 000
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Assinaturas Confirmadas
1 AIRTON ROVEDA PTB PR

2 ALBÉRICO FILHO PMOB MA

3 ALBERTO FRAGA PMDB DF

4 ALDIR CABRAL PFL RJ

5 ALEX CANZIANI PSDB PR

6 ANGELA GUADAGNIN PT SP

7 ANiBAL GOMES PMDB CE

8 ANTÓNIO DO VALLE PMOB MG

9 ANTONIO FEIJÃO PSDB AP

10 ANTONIO JOAQUIM ARAÚJO PPB MA

11 ARACELY DE PAULA PFL MG

12 ARNON BEZERRA PSDB CE

13 ASDRUBAL BENTES PMDB PA

14 ÁTILA UNS PFL AM

15 B.SÁ PSOB PI

16 BABÁ PT PA

17 BISPO RODRIGUES PL RJ

18 CANDINHO MATTOS PSOB RJ

19 CARLOS AlBERTO ROSADO PFL RN

20 CELCITA PINHEIRO PFL MT

21 CELSO RUSSOMANNO PPB SP

22 CESAR BANDEIRA PFL MA

23 CEZAR SCHIRMER PMOB RS

24 CLOVIS VOLPI PV SP

25 CORIOLANO SALES PMDB BA

2S CORNÉLlO RIBEIRO PL RJ

27 COSTA FERREIRA PFl MA
28 CUSTÓDIO MATTOS PSOS MG
29 DAMIÃO FELlCIANO PMDB PB

30 DANILO DE CASTRO PSOB MG

31 DE VELASCO PSL SP

32 DILCEU SPERAFICO PPB PR

33 EBER SILVA PST RJ

34 EDINHO BEZ PMDB SC

35 EDIR OLIVEIRA PTS RS
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36 EDMUNDO GALDINO PSDB TO
37 ÉDUARDO BARBOSA PSDB MG
38 ENIOBACCI PDT RS
39 ESTHER GROSSI PT RS
40 EULER MORAIS PMDB GO
41 EULER RIBEIRO PFL AM
42 EURICO MIRANDA PPB RJ
43 EURlpEDES MIRANDA PDT RO
44 EXPEDITO JÚNIOR PSDB RO
45 EZIDIO PINHEIRO PSB R5
46 FÉLIX MENDONÇA PTB BA
47 FETTER JUNIOR PPB RS
48 FIORAVANTE PT RS
49 FRANCISCO GARCIA PFL AM
50 FRANCISCO RODRIGUES PFL RR
51 GASTÃO VIEIRA PMDB MA
52 GEOVAN FREITAS PMDB GO
53 GERALDO MAGELA PT DF
54 GERVASIO SILVA PFL SC
55 GIVALDO CARIMBÃO PSB AL
56 GLYCON TERRA PINTO PMDB MG
57 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
58 GUSTAVO FRUET PMDB PR
59 HAROLDO LIMA PCdoB BA
60 HELENILDO RIBEIRO PSDB AL
61 HERCULANO ANGHINETTI PPB MG
62 IBERÊ FERREIRA PTB RN
63 IBRAHIM ABI-ACKEL PPB MG
64 IGOR AVELlNO PMDB TO
65 IVANIO GUERRA PFL PR
66 JAIME MARTINS PFL MG
67 JAIR BOLSONARO PPB RJ
68 JAIR MENEGUELLI PT SP
69 JOÃO CALDAS PL AL
70 JOÃO COSER PT ES
71 JOÃO LEÃO PPB BA
72 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG
73 JOÃO MAGNO PT MG
74 JOÃO MENDES PFL RJ

75 JOÃO PAULO PT SP
76 JOÃO PIZZOLATTI PPB SC
77 JONIVAL LUCAS JUNIOR PMDB BA
78 JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PSB MA
79 JOSÉ CHAVES PMDB PE
80 JOSÉ EGYDIO PFL RJ
81 JOSÉJANENE PPB PR
82 JOSÉ MILlTÃO PTB MG
83 JOSÉ THOMAZ NONO PFL AL
84 JOVAIR ARANTES PSDB GO
85 KINCAS MATTOS PSB SP
86 LAMARTINE POSELLA PMDB SP
87 LEUR LOMANTO PMDB BA
88 L1NCOLN PORTELA PSL MG
89 LUCIANO ZICA PT SP
90 LUIS BARBOSA PFL RR
91 LUIS CARLOS HEINZE PPB RS
92 LUIZ ANTONIO FLEURY PTB SP
93 LUIZ FERNANDO PPB AM
94 LUIZ RIBEIRO PSDB RJ
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95 LUIZ SÉRGIO PT RJ
96 MARCELO CASTRO PMDB PI
97 MÁRCIO MATOS PTB PR
98 MARCOS LIMA PMDB MG
99 MARCOS ROLlM PT RS
100 MARINHA RAUPP PMDB RO
101 MÁRIO ASSAD JÚNIOR Pl MG
102 MARISA SERRANO PSDB MS
103 MAURtLlO FERREIRA LIMA PMOB PE
104 MENDES RIBEIRO FILHO PMDB RS
105 MILTON BARBOSA PFl BA
106 MURILO DOMINGOS PTB MT
107 MUSSADEMES PFL PI
108 NELSON MARQUEZELlI PTB SP
109 NELSON MEURER PPB PR
110 NELSON PElLEGRINO PT BA
111 NELSON PROENÇA PPS RS
112 NElSONTRAD PTB MS
113 NICElOBÃO PFl MA
114 NILO COELHO PSDB BA
115 NllTON CAPIXABA PTB RO
116 NORBERTO TEIXEIRA PMDB GO

117 ODíLlO BAlBINonl PSOB PR
118 OLAVO CALHEIROS PMDB Al
119 OLIVEIRA FilHO Pl PR
120 OSCAR ANDRADE Pl RO

121 osMANIO PEREIRA PSDB MG
122 OSÓRIO ADRIANO PFL DF

123 OSVALDO BIOlCHI PMDB RS
124 OSVALDO COELHO PFL PE
125 OSVALDO REIS PMOB TO
126 PAULO BAlTAZAR PSB RJ
127 PAULO BRAGA PFL BA
128 PAULO FEIJÓ PSDB RJ
129 PAULO JOSÉ GOUVÉA Pl RS
130 PAULO KOBAYASHI PSDB SP
131 PAULO LIMA PMOB SP
132 PAULO MAGALHÃES PFL BA
133 PAULO MARINHO PFL MA
134 PAULO ROCHA PT PA
135 PEDRO BIITENCOURT PFl SC
136 PEDRO CANEDO PSDB GO
137 PEDRO CHAVES PMDB GO
138 PEDRO CORR~A PPB PE
139 PEDRO FERNANDES PFl MA

140 PEDRO NOVAIS PMDB MA

141 POMPEO DE MAnOS POT RS
142 PROFESSOR LUIZINHO PT SP

143 RAIMUNDO SANTOS PL PA
144 REGIS CAVALCANTE PPS AL
145 REINALDO GRIPP PL RJ

146 RENATO VIANNA PMDB SC

147 ROBERTO JEFFERSON PTB RJ
148 ROBERTO PESSOA PFL CE

149 ROBERTO ROCHA PSDB MA

150 RODRIGO MAIA PFL RJ

151 ROLAND LAVIGNE PMOB BA
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152 ROMEL ANIZIO PPB MG
153 RONALDO CAIADO PFL GO
154 RONALDO SANTOS PSDB RJ
155 RUBEM MEDINA PFL RJ
156 RUBENS FURLAN PPS SP
157 SALoMÃo CRUZ PFL RR
158 SAULO COELHO PSDB MG
159 SEBASTIÃO MADEIRA PSDB MA
160 SERAFIM VENZON PDT se
161 SÉRGIO BARCELLOS PFL AP
162 SÉRGIO CARVAlHO PSDB RO
163 SÉRGIO REIS PTB SE
164 SILAS BRASILEIRO PMDB MG
165 SILVIO TORRES PSDB SP
166 TELMA DE SOUZA PT SP
167 TELMO KIRST PPB RS
168 URSICINO QUEIROZ PFL BA
169 VALDECI PAIVA PSL RJ
170 VICENTE ARRUDA PSDB CE
171 VIVALDO BARBOSA POT RJ
172 WALOEMIR MOKA PMOB MS
173 WELLlNGTON DIAS PT PI
174 WERNER WANDERER PFL PR
175 WIGBERTO TARTUCE PPB DF
176 WOLNEY QUEIROZ POT PE
177 ZÉ GOMES DA ROCHA PMDB GO
178 ZEZÉ PERRELlA PFL MG
179 ZILA BEZERRA PTB AC

Assinaturas que Não Conferem
1 ANTONIO JORGE PTB TO
2 BENITO GAMA PMOB BA
3 CARLOS BATATA PSOB PE
4 CARLOS DUNGA PTB PB
5 DELFIM NETTO PPB SP
6 ELIAS MURAD PSDB MG
7 PAULO PAIM PT RS
8 REMI TRINTA PL MA

Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercído
SALoMÃo GURGEL POT RN

Assinaturas Repetidas
1 ARNON BEZERRA PSDB CE
2 CANDINHO MAnos PSDB RJ
3 CORIOLANO SALES PMDB BA
4 EDIR OLIVEIRA PTB RS
5 EDMUNDO GALOINO PSOB TO
6 ELIAS MURA0 PSDB MG
7 EXPEDITO JÚNIOR PSDB RO
8 HAROLDO LIMA PCdoB BA
9 HERCULANO ANGHINETTI PPB MG
10 \VANIO GUERRA PFL PR
11 JOAOLEAO PPB BA
12 LUIZ SÉRGIO PT RJ
13 MARCOS ROLlM PT RS
14 NORBERTO TEIXEIRA PMOB GO
15 OSMÂNIO PEREIRA PSOB MG
16 OSóRIO ADRIANO PFL DF
17 PEDRO NOVAIS PMDB MA
18 ROBERTO PESSOA PFl CE
19 WERNER WANOERER PFL PR



02944 Quarta-kira 27 DIA.RIO IH CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2(j02

Ofício n° 236/2001

Brasília, 11 de dezembro de 2001

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna De Paiva
Secretário-geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-geral,
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição do Sr. Deputado Paulo lima e
Outros, que "Dispõe sobre desoneração tributária relati
va aos gêneros alimentícios de primeira necessidade",
contém número suficiente de signatários, constando a
referida proposição de:

179 assinaturas confirmadas;
8 assinaturas não confirmadas;
1 deputado licenciado;
19 assinaturas repetidas.
Atenciosamente, - Cláudia Neves C. Souza,

Chefe.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASil 1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO"
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

1- de um terço, no mínimo, dos membros da Câ
mara dos Deputados ou do Senado Federal;

11 - do Presidente da República;
111 - de mais da metade das Assembléias Legislati

vas das unidades da Federação, manifestando-se, cada
uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

1° A Constituição não poderá ser emendada na
vigência de intervenção federal, de estado de defesa
ou de estado dc sítio.

§ 2° A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, consi
derando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quin
tos dos votos dos respectivos membros.

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;
11 - o voto direto, secreto, universal e periódico;
111 - a separação dos Poderes;

IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5° A matéria constante de proposta de emen

da rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser
objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

TíTULO VI
Da Tributação e do Orçamento

CAPíTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

SEÇÃO IV
Dos Impostos dos Estados e do Distrito Federal

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Fe
deral instituir impostos sobre:

I - transmissão causa mortis e doação, de quais
quer bens ou direitos;

11 - operações relativas à circulação de merca
dorias e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ain
da que as operações e as prestações se iniciem no
exterior;

111- propriedade de veículos automotores.
* Art. 155. com redação dada pela Emenda Cons

titucional n° 3, de 17-3-1993.
§ 1° O imposto previsto no inciso I:
*§ 1°, caput, com redação dada pela Emenda

Constitucional n°3, de 17-3-1993.
1- relativamente a bens imóveis e respectivos di

reitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao
Distrito Federal;

11 - relativamente a bens móveis, títulos e crédi
tos, compete ao Estado onde se processar o inventá
rio ou arrolamento, ou tiver domicílio o doador, ou ao
Distrito Federal;

111- terá a competência para sua instituição regu
lada por lei complementar:

a) se o doador tiver domicilio ou residência no
exterior;
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b) se o de cujus possuía bens, era residente ou
domiciliado ou teve o seu inventário processado no
exterior;

IV - terá suas alíquotas máximas fixadas pelo
Senado Federal.

§ 2° O imposto previsto no inciso 11 atenderá ao
seguinte:

*§ 2 0
, caput, com redação dada pela Emenda

Constitucional n° 3, de 17-3-1993.
I - será não-cumulativo, compensando-se o que

for devido em cada operação relativa à circulação de
mercadorias ou prestação de serviços com o montante
cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou
pelo Distrito Federal;

11- a isenção ou não-incidência, salvo determina
ção em contrário da legislação:

a) não implicará crédito para compensação com o
montante devido nas operações ou prestações seguintes;

b) acarretará a anulação do crédito relativo às
operações anteriores;

111- poderá ser seletivo, em função da essenciali
dade das mercadorias e dos serviços;

IV - resolução do Senado Federal, de iniciativa do
Presidente da República ou de um terço dos Senado
res, aprovada pela maioria absoluta de seus membros,
estabelecerá as alíquotas aplicáveis as operações e
prestações, interestaduais e de exportação;

V - é facultado ao Senado Federal:
a) estabelecer alíquotas mínimas nas operações

internas, mediante resolução de iniciativa de um terço e
aprovada pela maioria absoluta de seus membros;

b) fixar alíquotas máximas nas mesmas operações
para resolver conflito específico que envolva interesse de
Estados, mediante resolução de iniciativa da maioria ab
soluta e aprovada por dois terços de seus membros;

VI - salvo deliberação em contrário dos Estados e
do Distrito Federal, nos termos do disposto no inciso XII,
g, as alíquotas internas, nas operações relativas à circu
lação de mercadorias e nas prestações de serviços,
não poderão ser inferiores às previstas para as opera
ções interestaduais;

VII - em relação às operações e prestações que
destinem bens e serviços a consumidor final localizado
em outro Estado, adotar-se-á:

a) a alíquota interestadual, quando o destinatário
for contribuinte do imposto;

b) a alíquota interna, quando o destinatário não for
contribuinte dele;

VIII - na hipótese da alínea a do inciso anterior,
caberá ao Estado da localização do destinatário o im
posto correspondente à diferença entre a alíquota inter
na e a interestadual;

IX - incidirá também:

a) sobre a entrada de mercadoria importada do
exterior, ainda quando se tratar de bem destinado a
consumo ou ativo fixo do estabelecimento, assim como
sobre serviço prestado no exterior, cabendo o imposto
ao Estado onde estiver situado o estabelecimento desti
natário da mercadoria ou do serviço;

b) sobre o valor total da operação, quando merca
dorias forem fornecidas com serviços não compreendi
dos na competência tributária dos Municípios;

X - não incidirá:
a) sobre operações que destinem ao exterior pro

dutos industrializados, excluídos os semi-elaborados
definidos em lei complementar;

b) sobre operações que destinem a outros Esta
dos petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líqui
dos e gasosos dele derivados, e energia elétrica;

c) sobre o ouro, nas hipóteses definidas no art.
153, § 5°;

XI- não compreenderá, em sua base de cálculo,
o montante do imposto sobre produtos industrializados,
quando a operação, realizada entre contribuintes e rela
tiva a produto destinado à industrialização ou à comer
cialização, configure fato gerador dos dois impostos;

XII - cabe á lei complementar:

a) definir seus contribuintes;
b) dispor sobre substituição tributária;
c) disciplinaro regime de compensação do imposto;
d) fixar, para efeito de sua cobrança e definição do

estabelecimento responsável, o local das operações re
lativas à circulação de mercadorias e das prestações de
serviços;

e) excluir da incidência do imposto, nas exporta
ções para o exterior, serviços e outros produtos além
dos mencionados no inciso X, a;

f) prever casos de manutenção de crédito, relati
vamente à remessa para outro Estado e exportação
para o exterior, de serviços e de mercadorias;

g) regular a forma como, mediante deliberação
dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos
e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.

§ 3° À e xceção dos impostos de que tratam o inci
so 11 do caput deste artigo e o art. 153, 11 e 11, nenhum
outro tributo poderá incidir sobre operações relativas a
energia elétrica, serviços de telecomunicações, deriva
dos de petróleo, combustíveis e minerais do País.

*§ 3 D com redação dada pela Emenda Consti
tucional n° 3, de 17-3-1993.

·Vide Emenda Constitucional n° 33, de 2001 .
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Atos do Congresso Nacional

EIIIENDA CONSTnlJCIOi'IAL N" 33

Alu:ra O> acu. 149. 155 " 177 d. Cllll'
tituição Fcderol.

As Mesas d:l Câmara dos Deplllados " do Senado Federal,
nos ICrnlllS do § 3° do nrt. 60 da Constiruiçiio Feder.ll. promulg:un :L
scgulOLe Emenda ao texto constitucional:

Art. (' O Art. 149 da Co",tiluiç~o FecIeral pOliSa a vigorar
acrescido dos seguintes pllr'ápaf.... renuOlCr.l<ldo-sc o lltUllI PillõÍl't'.uo
único para § I':

"Ali. 149 _ .•.•_ ..
§ j --_ : .

§ 2" No comribuiç!lcs sociais e de interVençM 110 dominio
econômico de que = o capol dem <lfÚgo:

. I - nilo incidiJiio _soare as n:ceiras decorrentes de expor
laçáo:

U • poderão incidir .obre o imponaç'o de petróleo e seus
derivados. gás naru.--:U e seus denvados e alcool combustiyel;

!lI - poderilo ter a1lquow;:
a) ad valou:m. lendo por b= o faturamento. a receita brut:l

ou o valor da operação e. no caso de imponação, O valor adua
{\Ciro;

b) específica, 1eDdo por b:Isc a unidade de medida adotada.
§ 3" A pessoa narur.d desnnalária das oper:lções de im

p<maç3o puder.í ser eqUIparada a pessoa jurídica. no forma da lei.
§ 4' A lei defutirá as hipóle>CS em que as coouibuiçOes

incidirão uma única vez."(NR)
Art. 2" O an.. ISS da Coaslitulção Fedenà passa a vigorar

com as segumles alter:>ções:
'Art. 155 _ _ .

§ 2'_.,. .
.................._..- _ - .
IX - , _
al.obre a eDtr.ld:l de bem ou me=doria tmponados do ex·

terior por pessoa física ou Jurídica.. amda que não seja conuibuinte
habirulll do impaslO, qualquer que seja a Sua fllUlJid:lde. as';m corno
sobre o serviço presllIdo no cxu:nor. cabendo O imPOStO ao Estado
onde eSliver situado o domicílio ou o C-'tabclccimemo do destinatário
da mercadoria. bem ou serviço:

XiI·:·~:::::::==:~:::::::=::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.

h) defuúr os combusdvcis e lubrificantes sobre os quais o
impuslO incJClirá uma única vez, qWlJqucr qUI: seja B SWI íwaUdIulc.
hipól.... em que oão se apliClltli o disposto no inciso X. b:

i)fiJtar a base de c:ílculo, de modo que o montanle do
imposto o IOtegre. uunbem n' impuItal;io do exterior de bem. mero
cadoria ou seryiço.

§ 3· A exceção dos impostoS de que lmwn o inciso n do
""pu< deslC artigo e o lIIL 153, J e fi. nenhum OIlUO impost" poderá
incidir sobre operações rellltivas a energia elétrica. serviços de te·
lecomunicações. àc:rivados de peuóleo. combustíveis e miDcrais do
Pais:

§ 4· Na hipólese do iociso xn. li. observar·se-á o seguin-
lC:

I . nas operações com os lubrificantC5 e combustiveis de·
rivados de petróleo, o· impuslO caberá ao Estado oodc ocorrer o
conswno;

-n . nas operações inten!Staduais, entre contribuintes. com gás
oarum! e seus derivados. e lubnfic:mres e combustíveis não incluídos
no inciso I dc.src parágrafo. o imposto será reJl'll1ido entre os Est:ldos
de origem e de destino, manlClldo-oc a mesma proporcionaJidade que
ocorre nas· operaçõcs com as demais mcrcadoria.s;

m . Das operaçOcs inlcICslDduais com gás nalUr.11 e seus
denvado•• e luhrific:lIl1es e combustíveis não incluidos DO inciso I
dcste parágrafo. destinadas a não coolnbuinlC. o· imposto c:lberi ao
Estado de 002""':

rv . -as llIíquow do imposlD serlio definidas mediante de·
Iibcruçiio dos Estados c Distrito Federal. nos ICmIOS do § 2". xn. g.
obsenOlldo·se_o se~inte: . ...

. .a} serao uniforme. em lOdo o tmilório na.c:ionol, pcdcmlo ser
diferenCIadas por produto; .

b) JlOdI:riio ~ especIficas. por tmídade de medida odowb.
ou ad valorem, U1CJdiodo sob,e o vaJor da operação ou sobre o preço
que o produlo ou seu similar aIcaoçaria em uma veull;l em condições
de li.... concorrência;

c) poderio .... rOdu:tidl>s c =tabclccid:la. não .C llie3 apli
c:mdo o disposlO no nrt. 150. !lI. b.
. § S' As regras =ssárias 1 ap~ do disposto no § 4',
iociusive as rcIaliyas 11 ap~ e à desriJlação do impono. serão
eswbclccidas mediante delibcclção do. Esuulos e do DistrilO Feder.II.
nos rcrmos do § 2". xn. g."(NR)

Art. 3" O :ut.. 177 da Conslicuiçlo Federal J'lSSSA " Yigot;lr
acrescido do seguiore parágrafo: .

•An. 177 _ _ _ .._._ _ .

___ §4;"Ãici"q";-U;;;:;'W; courrilllri~·d~·-;;;j;;;:.;;;;;~-·~-'; <10-'
mínio a:onômico n:Ioúvo à> atividades de impollólÇ:Io ou comer·
cializaç6Q- de petróleo e ..... àc:rivado•• gás narur.d c l\CU$ deri.adu.
c álcool cambusllyel deverá >u:nder aQS seguinte. requisilos:

._. I - :i a1lqüora da cimuibiJição poderá ser: - ._o' .. ~)- diferenciado pbt JinldUk>OU uso;' • - - ...... - ......

hlredu:tiLla e n.'!ilabck:cida por w.o do IJodcr EXCCUIJ\'CJ. n;jo
l'C lhe or1ic:mdh o disposto no art. I50J!l. b:

li R os rCCLlrsn~ arrecadados scr.1o de~;(in.ados:

a) ao palWllcruo de ~UDsídios a pn:;:os 00 transporte de
álcool combustivcl. g:i., nOlur,,1 e seus derivados e derivados tlc pe.
tnileo'

• b) ao Iinanei:uncnlo de proJelOS ambientais relacionados com
a indú.rri~ do pcttóleo e do @;ís:

c) ao financiamento de pro~as de infra,"lJUlIIlõI de llaIU
pones.O(NR)

Art. 4· Eoqu:u110 não enmu- em VIgor ,j ICl complementar de
que lr.IU o Blt. 155. § 2". xn. h. da Consllnliçâo Federol, os E'lados
c o Distrito Fcdcr.d. mediante convemo celebmdo nos termos do § Z"•
Xu. g. d" mesmo artigo. fixarilo normas paa n:;ular 1IlUVi..,rillIDCllle
• maréria.

An. 5' Esu. Emenda ConstirucioAll.l entra em vigor na data
de sua promulgação.

Brunia. 11 de dezembro de 2001

Mesa da Câmara dos Deputados .
DEPUTADO AÉCIO NEVES

\Tesllienle
DEPUTADO EFRAIM MORAJS

1° Vice·Pn:sidente
DEPurADO BARBOSA NETO

2" Vice·Pn:.ideme
DEPUTADO SEVERINO CAVALCANTI

1° Secretário
DEPUrADO NILTON CAPIXABA

2~ SecreLário
DEPurADO PAULO ROCHA

3·Secrelário
DEPUTADO CIRO NOGUEIRA

4' Secretário
Mesa do Seoado Federnl

SENADOR RAMEZ TEBET
Presidente

SENADOR EDISON LOBÃO
IV ViC".e-President~

SE.t'lADOR A.'ITONIO CARLOS VALADARES
2· '\Iii.""t~Presideme

. SENADOR CARLOS WlLSON
J' Secretário

SENADOR ANTERO PAES DE BARROS
~ SecreWio

SENADOR RONALDO CUNHA LL'I1A
31i1 Secret:irio

SENADOR MDZARlLDü CAVALCAl'o'T!
4· Secn:rário
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 459, DE 2001

(Do Sr. Dr. Hélio e outros)

Acrescenta §§ 10 e 11 ao art. 144 da
Constituição Federal, para destinar cinco
por cento da receita resultante de impos
tos, na União, Estados, Distrito Federal e
municípios ao custeio de ações de com
bate à criminalidade e à delinqüência em
todo o País.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação).

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Art. 10 O art. 144 da Constituição Federal pas
sa a vigorar acrescido do § 10 com a seguinte reda
ção:

"Art. 144 .

§ 10. A União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios aplicarão, anual
mente, nunca menos de cinco por cento da
receita resultante de impostos, compreendi
da a proveniente de transferências, respecti
vamente estabelecidas nos arts. 157 e 159,
I, a e li, nos casos dos Estados e do Distrito
federal, e nos arts. 158, 159, I, b, e § 30 nos
casos dos Municípios e do Distrito Federal,
no custeio de ações de combate à criminali
dade e à delinqüência, observando-se o se
guinte:

I - a parcela da arrecadação de impos
tos transferida pela União aos Estados e ao
Distrito Federal não é considerada, para efe
ito do cálculo previsto no caput, receita do
governo que a transferir;

11 - a parcela de arrecadação de im
postos transferida pelos Estados aos Muni
cípios não é considerada, para efeito do cál
culo previsto no caput, receita do governo
que a transferir."

§ 11. Para efeito do disposto no § 10

deste artigo, entende-se como combate à
criminal idade e delinqüência, o custeio de
ações sócio-educativas capazes de atender
à prevenção e à reabilitação do delinqüente,
os gastos com a segurança nas escolas,
com o acompanhamento epidemiológico da

violência urbana, sua prevenção e tratamen
to, e com a reabilitação física e psíquica de
indivíduos vítimas da violência e criminalida
de."

Art. 20 Esta emenda entra em vigor em 10 de
janeiro do ano subseqüente ao da sua promulga
ção.

Justificação

É patente a insuficiência de recursos financeiros
no âmbito do setor público para as atividades de se
gurança pública, a que se refere o art. 144 da Consti
tuição Federal.

Nada obstante, ainda que haja um aumento
significativo dos recursos públicos, nas três esferas
de governo, destinados ao combate efetivo da violên
cia e da criminalidade, em especial nos espaços urba
nos, queremos crer que o problema da criminalidade
continuará na ordem do dia das preocupações das
autoridades públicas, civis e militares, como de resto
da população brasileira.

Desse modo, estamos apresentando à consi
deração dos nobres Pares a presente PEC, assegu
rando recursos de impostos da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, para aplicação
em ações de caráter preventivo e educativo, na ten
tativa de a médio e longo prazo reduzir os índices
de criminalidade e violência, tanto nas metrópoles
brasileiras como também nas cidades de porte mé
dio.

A PEC que ora apresentamos reserva recursos
para o custeio de pesquisas e estudos sobre o pro
blema da violência e da criminal idade, sobretudo a
urbana de sorte a orientar de modo mais objetivo as
ações dos órgãos responsáveis pelo assunto, no Go
verno Federal, nos Estados, Distrito Federal e nos
Municípios, especialmente quando integrantes das
regiões metropolitanas ou situados em regiões co
nurbadas.

Por último, e não menos importante, serão tam
bém contemplados com a reserva orçamentária aqui
proposta os gastos com a reabilitação física e psíqui
ca de indivíduos vitimas da violência e da criminalida
de.

Essas as razões por que contamos com a
aprovação dos nossos ilustres Pares a esta propo
sição.

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 2001. - Dr.
Hélio, Deputado Federal PDT/SP.
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Conferência de Assinaturas
Pagina: 001

Tipo da Proposição: PEC

Autor da Proposição: DR. HÉLIO E OUTROS

Data de Apresentação: 05112/01

Ementa: Acrescenta §§ 10 e 11 ao art_ 144 da Constituição Federal. para
desIinar cinco por cento da receita resultante de impostos, na
União, Estados, Distrito Federal e municipios ao custeio de ações
de combate à criminalidade e à delinqüência em todo o país.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas: 'Confirmadas _171\

[NilO ~~!1.~er~ ~0Q:
:Fora do Exercicio 002·
RepelidaS-----' -- 022
~Ieg-Iveis---~--OOO

iReiiradas ---- 000

Assinaturas Confirmadas
1 AFFONSO CAMARGO PSDB PR

2 AGNELO QUEIROZ PCdoB DF

3 AIRTON DIPP PDT RS

4 ALBÉRICO FILHO PMDB MA

5 ALBERTO FRAGA PMDB DF

6 ALCEU COLLARES PDT RS

7 ALDIR CABRAL PFL RJ

8 ALDO REBELO PCdoB SP

9 ALMEIDA DE JESUS PL CE

10 ANA CATARINA PMDS RN

11 ANTÓNIO JORGE PTS TO

12 AROLDE DE OLIVEIRA PFL RJ

13 ARYKARA PTB SP

14 ASDRUBAL BENTES PMDB PA

15 B.SÁ PSDB PI

16 BABÁ PT PA

17 BISPO RODRIGUES PL RJ

18 BONIFÀCIO DE ANDRADA PSDB MG

19 CABO JÚLIO PST MG

20 CANDINHO MATTOS PSDB RJ

21 CARLOS ALBERTO ROSADO PFL RN

22 CARLOS SANTANA PT RJ

23 CHICO DA PRINCESA PSDB PR

24 CHICO SARDELLI PFL SP

25 CLEUBER CARNEIRO PFL MG

26 CLOVIS ILGENFRITZ PT RS

27 CLOVIS VOLPI PV SP

28 CONFÚCIO MOURA PMDB RO

29 CORIOLANO SALES PMDB BA

30 CUNHA BUENO PPB SP

31 DAMIÃO FELlCIANO PMDB PB
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32 DANILO DE CASTRO PSDB MG

33 DE VELASCO PSL SP

34 DOMICIANO CABRAL PSDB PB

35 DR ANTONIO CRUZ PMDB MS

36 DR. HtLIO POT SP

37 EDINHO BEZ PMDB SC

38 EDMAR MOREIRA PPB MG

39 EDMUNDO GALDINO PSDB TO

40 EDUARDO BARBOSA PSDB MG

41 EDUARDO CAMPOS PSB PE

42 ELIAS MURAD PSDB MG

43 EULER RIBEIRO PFL AM

44 EVANDRO MILHOMEN PSB AP

45 EXPEDITO JÚNIOR PSDB RO

46 FERNANDO CORUJA POT SC

47 FERNANDO ZUPPO PSDC SP

48 FETTER JUNIOR PPB RS

49 FIORAVANTE PT RS

50 FRANCISCO GARCIA PFL AM

51 FRANCISTÓNIO PINTO PFL BA

52 GASTA0 VIEIRA PMDB MA

53 GILMAR MACHADO PT MG

54 GIVALDO CARIMBA0 PSB Al

55 GUSTAVO FRUET PMDB PR

56 HENRIQUE EDUARDO ALVES PMD8 RN

57 HENRIQUE FONTANA PT RS

58 IÉDIO ROSA PFL RJ

59 IGOR AVELlNO PMDB TO

60 INÁCIO ARRUDA PCdoB CE

61 INALDO LEITAo PSDB PB

62 IRISSIMÓES PTB PR

63 JAIME MARTINS PFL MG

64 JAQUES WAGNER PT BA

65 JOAOCOLAÇO PSDB PE

66 JOÃO COSER PT ES

67 JOÃO EDUARDO DADO PDT SP

68 JOÃO HENRIQUE PMDB PI

69 JOÃO MAGALHAES PMDB MG

70 JOAOMAGNO PT MG

71 JOAOMATOS PMDB SC

72 JOAOTOTA PPB AC

73 JOEL DE HOLLANDA PFL PE
74 JORGE ALBERTO PMOB SE
75 JORGE PINHEIRO PMOB DF
76 JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PSB MA
77 JOSt CARLOS MARTINEZ PTB PR
78 JOSÉ CHAVES PMDB PE
79 JOSÉEGYDIO PFL RJ
80 JOSÉJANENE PPB PR
81 JOSÉ MILITA0 PTB MG
82 JOSÉ ROBERTO BATOCHIO PDT SP

83 JOSUÉ BENGTSON PTB PA
84 JUQUtNHA PL GO
85 JURANDIL JUAREZ PMDB AI>
86 KINCAS MATTOS PSB SP
87 LA1RE ROSADO PMDB RN
88 LAMARTINE POSELLA PMDB SP
89 LAURA CARNEIRO PFL RJ
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90 LAVOISIER MAIA
91 L1NCOLN PORTELA
92 LUCIANO CASTRO
93 LUCIANO PIZZATTO
94 LUCIANO ZICA
95 LUIS BARBOSA
96 LUIS CARLOS HEINZE
97 LUISINHO
98 LUIZ ANTONIO FLEURY
99 LUIZ BITIENCOURT
100 LUIZ PIAUHYLlNO
101 LUIZ SÉRGIO
102 MANOEL SALVIANO
103 MANOEL VITÓRIO
104 MARCELO CASTRO
105 MARCELO TEIXEIRA
106 MÁRCIO BITIAR
107 MÁRCIO MATOS
108 MARCOS CINTRA
109 MARCOS LIMA
110 MARIA ELVIRA
111 MAURO BENEVIDES
112 MAURO LOPES
113 MEDEIROS
114 MENDES RIBEIRO FILHO
115 MOACIR MICHELETTO
116 MORONI TORGAN
117 MURILO DOMINGOS
118 NELSON MARQUEZELLI
119 NELSON TRAD
120 NEUTON LIMA

121 NILMÁRIO MIRANDA
122 NILSON MOURÃO
123 NORBERTO TEIXEIRA
124 OLlMPIO PIRES
125 OSMÂNIO PEREIRA
126 OSMAR SERRAGLlO
127 OSVALDO BIOLCHI
128 PAULO BALTAZAR
129 PAULO KOBAYASHI
130 PAULO LIMA
131 PAULO MAGALHÃES
132 PAULO ROCHA
133 PEDRO CHAVES
134 PEDRO NOVAIS
135 PEDRO VALADARES
136 PIMENTEL GOMES
137 RAFAEL GUERRA
136 REGIS CAVALCANTE
139 ROBERTO PESSOA
140 ROBERTO ROCHA
141 ROLAND LAVIGNE
142 ROMEU QUEIROZ
143 RUBENS FURLAN

144 SALOMÃO CRUZ
145 SANTOS FILHO
146 SAULO PEDROSA
147 SI::RGIO BARCELLOS

PFL
PSL
PFL
PFL
PT
PFL
PPB
PPB
PTB
PMDB
PSDB
PT
PSDB
PT
PMDB
PMDB
PPS
PTB
PFL
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PL
PMDB
PMDB
PFL
PTB
PTB
PTB
PFL

PT
PT
PMDB
PDT
PSDB
PMDB
PMOB
PSB
PSDB
PMDB
PFL
PT
PMDB
PMDB
PSB
PPS
PSOB
PPS
PFL
PSDB
PMOB
PTB
PPS

PFL
PFL
PSDB
PFL

RN
MG
RR
PR
SP
RR
RS
RJ

SP
GO
PE
RJ

CE
MS
PI
CE
AC
PR
SP
MG
MG
CE
MG
SP
RS
PR
CE
MT
SP
MS
SP

MG
AC
GO
MG
MG
PR
RS
RJ

SP
SP
BA
PA
GO
MA
SE
CE
MG
AL
CE
MA
BA
MG
SP
RR
PR
BA
AP
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148 SÉRGIO BARROS PSDB AC

149 SÉRGIO CARVALHO PSDB RO

150 SÉRGIO REIS PTB SE

151 SEVERINO CAVALCANTI PPB PE

152 SILAS BRASILEIRO PMDB MG

153 SIMÃO SESSIM PPB RJ
154 TELMA DE SOUZA PT SP

155 TETÉ BEZERRA PMDB MT

156 THEMlsTOCLES SAMPAIO PMDB PI

157 URSICINO QUEIROZ PFL BA

158 VALDECI PAIVA PSL RJ

159 VALDEMAR COSTA NETO PL SP

160 VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB AM

161 VIRGluo GUIMARÃES PT MG
162 VITTORIO MEDIOU PSDB MG

163 WAGNER SALUSTIANO PPB SP
164 WALTER PINHEIRO PT BA
165 WANDERLEY MARTINS PSB RJ
166 WELLlNGTON DIAS PT PI
167 WILSON BRAGA PFL PB
168 WILSON SANTOS PSDB MT

169 WOLNEY QUEIROZ PDT PE
170 XICO GRAZIANO PSDB SP
171 ZEZÉ PERRELLA PFL MG

Assinaturas de Oeputados(as) fora do Exercício
1 ALMERINDA DE CARVALHO PPB RJ
2 SALOMÃO GURGEL POT RN

Assinaturas Repetidas
1 AIRTON DIPP POT RS
2 CANDINHO MATTOS PSDB RJ
3 CLOVIS ILGENFRITZ PT RS
4 CORIOLANO SALES PMOB BA
5 DANILO OE CASTRO PSOB MG
6 FERNANDO CORUJA POT SC
7 FERNANDO ZUPPO PSDC SP
8 JAIME MARTINS PFL MG
9 JAQUES WAGNER PT BA
10 JOÃO MAGALHÃES PMOB MG
11 JOEL DE HOLLANOA PFL PE
12 JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PSB MA
13 LUIS BARBOSA PFL RR
14 LUIS CARLOS HEINZE PPB RS
15 MARCELO CASTRO PMDB PI
16 MENDES RIBEIRO FILHO PMDB RS
17 MOACIR MICHElETTO PMOB PR
18 NEUTON UMA PFL SP
19 PAULO KOBAYASHI PSDB SP
20 SAULO PEDROSA PSDB BA
21 THEMíSTOCLES SAMPAIO PMDB PI
22 VALDECI PAIVA PSL RJ
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Ofício na 237 / 2001

Brasília, 11 de dezembro de 2001

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição do Sr. Deputado Dr. Hélio e
outros, que "Acrescenta §§ 10 e 11 ao art. 144 da
Constituição Federal, para destinar cinco por cento da
receita resultante de impostos, na União, Estados,
Distrito Federal e municípios ao custeio de ações de
combate à criminalidade e à delinqüência em todo o
país", contém número suficiente de signatários, cons
tando a referida proposição de:

171 assinaturas confirmadas;
002 deputados licenciados;
022 assinaturas repetidas.
Atenciosamente, - Cláudia Neves C. de Souza,

Chefe.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TI VOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASil -1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO II
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

I - de um terço, no mínimo, dos membros da
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;

II - do Presidente da República;
111 - de mais da metade das Assembléias legis

lativas das unidades da Federação, manifestando-se,
cada uma delas, pela maioria relativa de seus mem
bros.

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de defe
sa ou de estado de sitio.

§ 20 A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional. em dois turnos, consi
derando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quin
tos dos votos dos respectivos membros.

§ 30 A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 40 Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;
11 - o voto direto, secreto, universal e periódico;
111 - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 50 A matéria constante de proposta de emenda

rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto
de nova proposta na mesma sessão legislativa.

TíTULO V
Da Defesa do Estado e das Instituições

Democráticas

CAPíTULO 111
Da Segurança Pública

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado,
direito e responsabilidade de todos, é exercida para a
preservação da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio, por meio dos seguintes ór
gãos:

I - polícia federal;
11 - polícia rodoviária federal;
111 - polícia ferroviária federal;
IV - policias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros mi

litares.
§ 10 A polícia federal, instituída por lei como ór

gão permanente, organizado e mantido pela União e
estruturado em carreira, destina-se a:
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*§ 1°com redação dada pela Emenda Constitu
cional n° 19, de 4-6-1998.

1- apurar infrações penais contra a ordem políti
ca e social ou em detrimento de bens, serviços e inte
resses da União ou de suas entidades autárquicas e
empresas públicas, assim como outras infrações cuja
prática tenha repercussão interestadual ou internaci
onal e exija repressão uniforme, segundo se dispuser
em lei;

11 - prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entor
pecentes e drogas afins, o contrabando e o descami
nho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros ór
gãos públicos nas respectivas áreas de competên
cia;

111 - exercer as funções de polícia marítima, aero
portuária e de fronteiras;

*Inciso 111 com redação dada pela Emenda
Constitucional n° 19, de 4-6-1998.

IV - exercer, com exclusividade, as funções de
policia judiciária da União.

§ 2° A polícia rodoviária federal, órgão perma
nente, organizado e mantido pela União e estruturado
em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulha
mento ostensivo das rodovias federais.

*§ 2° com redação dada pela Emenda Constitu
cional n° 19, de 4-6-1998.

§ 3° A policia ferroviária federal, órgão perma
nente, organizado e mantido pela União e estruturado
em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulha
mento ostensivo das ferrovias federais.

*§ 3° com redação dada pela Emenda Constitu
cional n° 19, de 4-6-1998.

§ 4° Às policias civis, dirigidas por delegados
de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a
competência da União, as funções de policia judi
ciária e a apuração de infrações penais, exceto as
militares.

§ 5° Às polícias militares cabem a policia osten
siva e a preservação da ordem pública; aos corpos
de bombeiros militares, além das atribuições defini
das em lei, incumbe a execução de atividades de de
fesa civil.

§ 6° As polícias militares e corpos de bombei
ros militares, forças auxiliares e reserva do Exército,
subordinam-se, juntamente com as policias civis,
aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios.

§ ]O A lei disciplinará a organização e o funciona
mento dos órgãos responsáveis pela segurança pública,
de maneira a garantir a eficiência de suas atividades.

§ 8° Os Municípios poderão constituir guardas
municipais destinadas à proteção de seus bens, ser
viços e instalações, conforme dispuser a lei.

§ 9° A remuneração dos servidores policiais in
tegrantes dos órgãos relacionados neste artigo será
fixada na forma do § 4° do art. 39.

*§ 9° acrescido pela Emenda Constitucional
n° 19, de 4-6-1998.

TíTULO VI
Da Tributação e do Orçamento

CAPíTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

SEÇÃO VI
Da Repartição das Receitas Tributárias

Art. 158. Pertencem aos Municípios:
I - o produto da arrecadação do imposto da

União sobre renda e proventos de qualquer natureza,
incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qual
quer título, por eles, suas autarquias e pelas funda
ções que instituírem e mantiverem;

11- cinqüenta por cento do produto da arrecada
ção do imposto da União sobre a propriedade territorial
rural, relativamente aos imóveis neles situados;

111- cinqüenta por cento do produto da arreca
dação do imposto do Estado sobre a propriedade
de veículos automotores licenciados em seus terri
tórios:

IV - vinte e cinco por cento do produto da arre
cadação do imposto do Estado sobre operações rela
tivas à circulação de mercadorias e sobre prestações
de serviços de transporte interestadual e intermunici
pal e de comunicação.

Parágrafo único. As parcelas dc receita per
tencentes aos Municípios, mencionadas no inciso
IV, serão creditadas conforme os seguintes critéri
os:

I - três quartos, no mínimo, na proporção do va
lor adicionado nas operações relativas à circulação
de mercadorias e nas prestações de serviços, realiza
das em seus territórios;

11 - até um quarto, de acordo com o que dispuser
lei estadual ou, no caso dos Territórios, lei federal.
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Art. 159. A União entregará:

I - do produto da arrecadação dos impostos so
bre renda e proventos de qualquer natureza e sobre
produtos industrializados, quarenta e sete por cento
na seguinte forma:

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento
ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal;

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento
ao Fundo de Participação dos Municípios;

c) três por cento, para aplicação em programas
de financiamento ao setor produtivo das regiões nor
te, nordeste e centro-oeste, por meio de suas institui
ções financeiras de caráter regional, de acordo com
os planos regionais de desenvolvimento, ficando as
segurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos
recursos destinados à região, na forma que a lei esta
belecer;

II - do produto da arrecadação do imposto sobre
produtos industrializados, dez por cento aos Estados
e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das
respectivas exportações de produtos industrializa
dos.

§ 1° Para efeito de cálculo da entrega a ser
efetuada de acordo com o previsto no inciso I, exclu
ir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda
e proventos de qualquer natureza pertencente aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos ter
mos do disposto nos art. 157, I, e 158, I.

§ 2° A nenhuma unidade federada poderá ser
destinada parcela superior a vinte por cento do mon
tante a que se refere o inciso 11, devendo o eventual
excedente ser distribuído entre os demais participan
tes, mantido, em relação a esses, o critério de partilha
nele estabelecido.

§ 3° Os Estados entregarão aos respectivos
Municípios vinte e cinco por cento dos recursos que
receberem nos termos do inciso 11, observados os
critérios estabelecidos no art. 158, parágrafo único,
I e 11.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 460, DE 2001

(Do Sr. José Antonio Almeida e outros)

Dá nova redação ao disposto no § 1°
do art. 64 da Constituição Federal.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação).

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emen
da ao texto constitucional:

Art. 1° O § 1° do art. 64 passa a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 64 .
§ 1° Sempre que demonstrar a ocor

rência de relevante interesse público, o Pre
sidente da República poderá solicitar urgên
cia para apreciação de projetos de sua inici
ativa reservada".

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

Brasília, 29 de novembro de 2001. - José Antonio
Almeida, Deputado Federal.

Justificação

Inserido no texto constitucional com o objeti
vo de assegurar celeridade à votação de projetos
oriundos do Poder Executivo, sempre que houves
se razão para que o Presidente da República soli
citasse, conforme o § 1° do art. 64, urgência na vo
tação de projetos de sua iniciativa, o § 2° do mes
mo artigo prevê prazo de 45(quarenta e cinco) dias
para que cada Casa do Congresso Nacional vote a
proposição, após o que "será esta incluída na or
dem do dia, sobrestando-se a deliberação quanto
aos demais assuntos, para que se ultime a vota
ção".

Trata-se do fenômeno do '1rancamento da pauta"
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, cuja
gravidade é incontestável, na medida em que impede
a realização precípuoprecípoa do Poder Legislativo,
que é deliberar sobre proposições legislativas, sejam
projetos de lei, medidas provisórias, ou emendas
constitucionais.

Não há dúvida de que o constituinte, ao incluir
essa norma no Texto Magno, teve por objetivo evi
tar abuso na postergação de projetos oriundos do
Poder Executivo, dando ao seu titular poder para,
ao enviar o projeto, ou durante a sua tramitação,
exigir da Casa do Congresso Nacional onde se en
contre a proposição (que terá sua tramitação, sem
pre, iniciada pela Câmara dos Deputados, confor
me o caput do art. 64 deliberação no prazo exíguo
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de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de "tranca
mento da pauta".

Contudo, a gravidade da conseqüência para a
não votação da proposição no prazo previsto no § 2°
demonstra, por si só, tratar-se de prerrogativa a ser
exercida em casos excepcionais, sob pena de se pro
duzir, se utilizada de forma reiterada e sem qualquer
justificativa, verdadeiro atentado ao livre exercício do
Poder Legislativo, conduta que se enquadra em crime
de responsabilidade, como previsto no art. 85, item 11
da Constituição.

Não é, porém, o que vem ocorrendo, O atual Pre
sidente da República, Fernando Henrique Cardoso,
tem abusado desse poder, ao ponto de, no ano 2000,
haver ficado a pauta da Câmara dos Deputados tran
cada por cerca de 50( cinqüenta) dias, pelo término do
prazo de votação de diversos projetos de lei, vários de
les sem qualquer razão objetiva para se enquadrar no
instituto da urgência constitucional, como é o caso,
para exemplificar, do projeto de lei que autorizava a
construção de um Hospital Universitário no Estado de
Tocantins. Tanto assim é que, a partir do momento em
que, contra o interesse da liderança do Governo na
Câmara dos Deputados, foi aprovado um dos muitos
destaques apresentados pela Oposição ao Projeto de
Lei Complementar n° 9, de autoria do Executivo, que
trata da pr~idênciacomplementar, um dos que conta
va com urgência constitucional, o Poder Executivo reti
rou o requerimento de urgência de todos os outros que
impunham, na ocasião, o trancamento da pauta.

Outro exemplo marcante é o Projeto de Lei
n° 2.763/2000, relativo à política nacional de sanea
mento, formulado com pedido de urgência e objeto,
sucessivamente, de retiradas e inclusões nesse regi
me, mediante ofícios firmados pelo Presidente da Re
pública, sem qualquer justificativa.

Mas a razão, digamos, imediata, da presente
proposição, e objeto de algumas manifestações, em
plenário, por parte do primeiro subscritor desta Pro
posta de Emenda Constitucional é, sem dúvida, a vo
tação do Projeto n° 5.483, de 2001, que altera a reda
ção do art. 618 da Consolidação das Leis do Trabalho,
apresentado com urgência constitucional e impondo,
no momento da elaboração desta justificativa, o tran
camento da pauta da Câmara dos Deputados. É que
referido projeto reveste-se de altíssima complexida
de, não só pelo seu impacto manifesto nas relações
de trabalho - havendo também manifesta possibilida
de de impacto na arrecadação da previdência social-

como pela posição filosófica assumida no projeto: ao
invés da lei, como expressão da vontade geral repre
sentada pelo Estado, limitar a liberdade de contratar,
o contrato (ou acordo coletivo, na expressão do texto
proposto pelo Executivo) passa a prevalecer sobre a
lei, num inimaginável retorno à fase em que não se re
conhecia o princípio da soberania da lei inspirado nas
idéias de Rousseau, e consagrado com o advento da
Revolução Francesa.

Deliberar, de forma compulsória, sobre matéria
desse relevo em 45 dias, diante, inclusive, não só da
reação popular, como da posição contrária do mais
significativos representantes da doutrina jurídica, na
área trabalhista, de renomados economistas e cien
tistas políticos, e de entidades das mais representati
vas da nossa Pátria, representa submeter o Poder Le
gislativo a inegável abuso, comprometendo-se o seu
livre exercício, essencial à configuração da harmonia
dos Poderes, que vem consagrada num dos princípi
os basilares da nossa Carta Magna, estabelecido no
art. 2°.

Não é só, porém. Exacerbando esse abuso, o
atual governo não só insiste em manter esse regime,
encartado no projeto sem qualquer justificativa,
como, por sua liderança na Casa, e pelos líderes de
alguns dos Partidos que lhe dão sustentação, já con
duziu, por duas vezes, à obstrução da votação, impe
dindo a deliberação sobre o projeto e, por via de con
seqüência, sobre qualquer outro assunto, comprome
tendo, de forma ainda mais flagrante, o livre exercício
do Poder Legislativo.

Sem prejuízo, portanto, da caracterização
desse abuso na conduta ora destacada, fato que
parece incontestável ao primeiro subscritor desta
emenda, urge estabelecer, para evitar, no futuro,
novos abusos de poder, condicionantes à utiliza
ção, pelo Poder Executivo, do regime da urgência
constitucional.

Isso se dará pela nova redação proposta ao § 1°
do art. 64, estabelecendo-se que: a) haverá necessi
dade de justificação, por parte do Presidente da Re
pública, da inclusão de uma proposição no regime da
urgência constitucional, o que só ocorrerá quando de
monstrar haver nesse sentido "relevante interesse pú
blico"; b) o Presidente da República só poderá pleite
ar urgência constitucional nos projetos de sua iniciati
va reservada.

Brasília, 5 de dezembro de 2001. - José Antonio
Almeida, Deputado Federal.
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Conferência de Assinaturas

Págma: 001

Tipo da Proposição:

Autor da Proposição:

Data de Apresentação:

Ementa:

PEC

JOSÉ ANTONlO ALMEIDA E OUTROS

05112/01

Dá nova redação ao disposto no § f U do ar!. 64 da Constituição
ft:dcral.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas: iConfirmadas 176:
_ ----~ -~._-- ----'

'Não Conferem 003,
iFora do Exercicio ODOr
iRepetidas-- 0051
.-------------~--- --I

'ilegíveis OOOi
;Reiiradas oooi

Assinaturas Confirmadas
1 ADÃO PRETTO PT RS
2 AGNELO QUEIROZ PCdoB DF
3 AIRTON DIPP PDT RS
4 ALBERTO FRAGA PMDB DF
5 ALCEU COLLARES PDT RS
6 ALCIONE ATHAYDE PSB RJ
7 ALDO ARANTES PCdoB GO

8 ALDO REBELO PCdoB SP
9 ALEXANDRE CARDOSO PSB RJ
10 ALMEIDA DE JESUS PL CE
11 ALOIZIO MERCADANTE PT SP
12 ANACORSO PT RS
13 ANTONIO KANDIR PSDB SP
14 ARISTON ANDRADE PFL BA

15 AUGUSTO FRANCO PSDB SE
16 AVENZOAR ARRUDA PT PB
17 B. SÁ PSDB PI
18 BABA PT PA
19 BISPO RODRIGUES PL RJ
20 BISPO WANDERVAL PL SP
21 CABO JULIO PST MG
22 CARLlTO MERSS PT SC
23 CARLOS SANTANA PT RJ
24 CESAR BANDEIRA PFL MA
25 CEZAR SCHIRMER PMDB RS
26 CHICO SARDELLI PFL SP

27 CLEMENTINO COELHO PPS PE

28 CLOVIS ILGENFRITZ PT RS

29 CORIOLANO SALES PMDB BA
30 DE VELASCO PSL SP

31 DIVALDO SURUAGY PST AL

32 DJALMA PAES PSB PE
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33 DR. ANTONIO CRUZ PMDB MS

34 DR. HÉLIO PDT SP

35 EBERSILVA PST RJ

36 EDISON ANDRINO PMDB SC

37 EDMAR MOREIRA PPB MG

38 EDUARDO BARBOSA PSDB MG

39 EDUARDO CAMPOS PSB PE

40 ELCIONE BARBALHO PMDB PA

41 EMERSON KAPAZ PPS SP

42 ENIO BACCI PDT RS

43 ESTHER GROSSI PT RS

44 EULER MORAIS PMDB GO

45 EVANDRO MILHOMEN PSB AP

46 FERNANDO CORUJA PDT SC

47 FERNANDO FERRO PT PE

48 FERNANDO GABEIRA PT RJ

49 FERNANDO ZUPPO PSDC SP

50 FIORAVANTE PT RS

51 FRANCISCO COELHO PFL MA

52 GASTÃO VIEIRA PMDB MA

53 GEOVAN FREITAS PMDB GO

54 GERALDO MAGELA PT DF

55 GILBERTO KASSAB PFL SP

56 GIVALDO CARIMBÃO PSB AL

57 GONZAGA PATRIOTA PSB PE

58 GUSTAVO FRUET PMDB PR

59 HAROLDO BEZERRA PSDB PA

60 HÉLIO COSTA PMDB MG

61 HENRIQUE FONTANA PT RS

62 IARA BERNARDI PT SP

63 IBRAHIM ABI-ACKEL PPB MG

64 IÉOIOROSA PFL RJ

65 IGOR AVELlNO PMDB TO

66 INALOO LEITÃO PSDB PB

67 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL PE

68 IVANPAlXÃO PPS SE

69 IVAN VALENTE PT SP

70 JAIR MENEGUELLl PT SP

71 JANDIRA FEGHALI PCdoB RJ

72 JOÃO EDUARDO DADO POT SP

73 JOÃO GRANDÃO PT MS

74 JOÃO HERRMANN NETO PPS SP

75 JOÃO MAGNO PT MG
76 JOÃO PAULO PT SP
77 JOsE:; ANTONIO ALMEIDA PSB MA
78 JOSÉ CARLOS ELIAS PTB ES
79 JOSÉ DIRCEU PT SP

80 JOSÉ GENO/NO PT SP

81 JOSÉ LOURENÇO PMDB BA
82 JOSÉ ROBERTO BATOCHIO PDT SP

83 JOSÉ ROCHA PFL BA
84 JOSÉ THOMAZ NONÕ PFL Al
85 KINCAS MATTOS PSB SP

86 LAURA CARNEIRO PFL RJ
87 LEUR LOMANTO PMDB BA

88 L1NCOLN PORTELA PSL MG

89 LUCI CHOINACKI PT SC
90 LUIS BARBOSA PFL RR

91 LUIZ ALBERTO PT BA

92 LUIZ ANTONiO FLEURY PTB SP

93 LUIZ BITIENCOURT PMDB GO
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94 LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT SP
95 LUIZ SÉRGIO PT RJ

96 LUIZA ERUNDINA PSB SP

97 MANOEL VITÓRIO PT MS

98 MARÇAL FILHO PMDB MS

99 MARCIO MATOS PTS PR

100 MARCOS AFONSO PT AC

101 MARCOS DE JESUS PL PE

102 MARCOS ROllM PT RS

103 MARIA DO CARMO LARA PT MG

104 MARIO ASSAD JUNIOR PL MG

105 MAURO BENEVIDES PMDB CE

106 MAX MAURO PTB ES

107 MEDEIROS PL SP

108 MENDES RIBEIRO FILHO PMDB RS

109 MICHEL TEMER PMDB SP

110 MILTON TEMER PT RJ

111 MIRIAMREID PSB RJ

112 MIRO TEIXEIRA PDT RJ

113 MORONI TORGAN PFL CE

114 MURILO DOMINGOS PTB MT

115 NEIVA MOREIRA PDT MA

116 NELO ROOOLFO PMDB SP

117 NELSON MARCHEZAN PSOB RS

118 NELSON PELLEGRINO PT BA

119 NELSON TRAD PTB MS

120 NEUTON LIMA PFL SP

121 NEY LOPES PFL RN

122 NICE LOBÃO PFL MA

123 NILMARIO MIRANDA PT MG

124 NILSON MOURÃO PT AC

125 ORLANDO DESCONSI PT RS

126 ORLANDO FANTAZZINI PT SP

127 OSMAR SERRAGLlO PMDB PR

128 OSVAlDO COELHO PFL PE

129 OSVALDO REIS PMDB TO

130 PADRE ROQUE PT PR

131 PAULO BALTAZAR PSB RJ

132 PAULO LIMA PMDB SP

133 PAULO MARINHO PFL MA

134 PAULO OCTAvlO PFL DF

135 PAULO PAIM PT RS

136 PAULO ROCHA PT PA

137 PEDRO CELSO PT DF

138 PEDRO CHAVES PMDB GO

139 PEDRO EUGÉÕNIO PT PE

140 PEDRO FERNANDES PFL MA

141 PEDRO VALADARES PSB SE

142 POMPEO DE MAnOS PDT RS

143 PROFESSOR LUIZINHO PT SP

144 REGIS CAVALCANTE PPS AL

145 REINALDO GRIPP PL RJ

146 RICARDO BERZOINI PT SP

147 RICARDO FIUZA PPB PE

148 RITA CAMATA PMDB ES

149 ROBERTO JEFFERSON PTB RJ

150 RONALDO VASCONCELLOS PL MG

151 RUBENS BUENO PPS PR

152 RUBENS FURLAN PPS SP

h:v.:n.:iru d.: 2002
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153 SALOMÃO CRUZ PFL RR

154 SEBASTIÃO MADEIRA PSDB MA

155 SÉRGIO MIRANDA PCdoS MG

156 SÉRGIO NOVAIS PSB CE

157 SILVIO TORRES PSDB SP

158 SOCORRO GOMES PCdoB PA

159 TÂN IA SOARES PCdoS SE

160 TELMA DE SOUZA PT SP

161 THEMisTOCLES SAMPAIO PMDB Pl

162 TILDEN SANTIAGO PT MG

163 VALDEMAR COSTA NETO PL SP

164 VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB AM

165 VIRGíLIO GUIMARÃES PT MG

166 VIVALDO BARBOSA PDT RJ

167 WALDEMIR MOKA PMOB MS

168 WALDIR PIRES PT BA

169 WALFRIDO MARES GUIA PTB MG

170 WALTER PINHEIRO PT BA

171 WELlNTON FAGUNDES PL MT
172 WELLlNGTON DIAS PT PI
173 WOLNEY QUEIROZ PDT PE
174 YEDA CRUSIUS PSDB RS
175 ZENALDO COUTINHO PSD8 PA
176 ZULAIÊ COBRA PSDB SP

Assinaturas que Não Conferem
1 EZIDIO PINHEIRO PSB RS
2 FRANCISCO RODRIGUES PFL RR
3 INAclO ARRUDA PCdoB CE

Assinaturas Repetidas
1 GEOVAN FREITAS PMDB GO

2 JOÃO EDUARDO DADO POT SP
3 LUIZ BIITENCOURT PMDB GO
4 MIRIAM REID PSB RJ
5 PEDRO VALADARES PSB SE
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Ofício n° 243/2001

Brasília, 12 de dezembro de 2001

À Sua Senhoria o Senhor
Dr. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição do Sr. Deputado José Antonio
Almeida e outros, que "Dá nova redação ao disposto
no § 1° do art. 64 da Constituição Federal", contém
número suficiente de signatários, constando a referi
da proposição de:

176 assinaturas confirmadas;
3 assinaturas não confirmadas
5 assinaturas repetidas.
Atenciosamente, - Cláudia Neves C. de Sou

za, Chefe.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TI VOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASil -1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

1- de um terço, no mínimo, dos membros da Câ
mara dos Deputados ou do Senado Federal;

11 - do Presidente da República;
111 - de mais da metade das Assembléias legislati

vas das unidades da Federação, manifestando-se, cada
uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de defe
sa ou de estado de sítio.

§ 2° A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, consi
derando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quin
tos dos votos dos respectivos membros.

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;
11 - o voto direto, secreto, universal e periódico;
111- a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5° A matéria constante de proposta de emen

da rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser
objeto de nova proposta na mesma sessão legislati
va.

SUBSEÇÃO 111
Das Leis

Art. 64. A discussão e votação dos projetos de
lei de iniciativa do Presidente da República, do Supre
mo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão
início na Câmara dos Deputados.

§ 1° O Presidente da República poderá solicitar
urgência para apreciação de projetos de sua iniciati
va.

§ 2° Se, no caso do § 1°, a Câmara dos Depu
tados e o Senado Federal não se manifestarem sobre
a proposição, cada qual sucessivamente, em até qua
renta e cinco dias, sobrestar-se-ão todas as demais
deliberações legislativas da respectiva Casa, com ex
ceção das que tenham prazo constitucional determi
nado, até que se ultime a votação.

*§ 2° com redação dada pela Emenda Constitu
cional n° 32, de 11-9-2001.

§ 3° A apreciação das emendas do Senado Fe
deral pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo
de dez dias, observado quanto ao mais o disposto no
parágrafo anterior.

§ 4° Os prazos do § 2° não correm nos períodos
de recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam
aos projetos de código.

CAPíTULO II
Do Poder Executivo
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SEÇÃO 111
Da Responsabilidade do Presidente

da República

Art. 85. São crimes de responsabilidade os atos
do Presidente da República que atentem contra a
Constituição Federal e, especialmente, contra:

I - a existência da União;
11 - o livre exercício do Poder legislativo, do Po

der Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes
constitucionais das unidades da Federação;

111 - o exercício dos direitos políticos, individuais
e sociais;

IV - a segurança interna do País;
V - a probidade na administração;
VI- a lei orçamentária;
VII- o cumprimento das leis e das decisões judi

ciais.
Parágrafo único. Esses crimes serão definidos

em lei especial, que estabelecerá as normas de pro
cesso e julgamento.

DECRETO-lEI N° 5.452, DE 1° DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do
Trabalho.

TíTULO VI
Das Convenções Coletivas de Trabalho

Art. 618. As empresas e instituições que não es
tiverem incluídas no enquadramento sindical a que se
refere o art.577 desta Consolidação poderão celebrar
Acordos Coletivos de Trabalho com os Sindicatos re
presentativos dos empregados, nos termos deste títu
lo.

*Art. 618 com redação dada pelo Decreto-Lei n°
229, de 28-2-1967.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 461, DE 2001

(Do Sr. Duílio Pisaneschi e outros)

Proíbe a reeleição para Presidente
da República, Governador de Estado e
Prefeito, estabelece mandato de cinco

anos para cargos executivos e legislati
vos e toma os Presidentes da República,
após o término de seu mandato, Senado
res vitalícios, sem direito a voto.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação).

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emen
da ao texto constitucional:

Art. 1° O § 1° do art. 27, caput o do art. 28, o in
ciso I do art. 29, § 5° do art. 14, o parágrafo único do
art. 44, e os §§ 1° e 3° do art. 46 da Constituição Fede
ral passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 27 .
§ 1° Será de cinco anos o mandato

dos Deputados Estaduais, aplican
do-se-Ihes as regras desta Constituição
sobre sistema eleitoral, inviolabilidade,
imunidades, remuneração, perda de man
dato, licença, impedimentos e incorpora
ção às forças armadas.

..... .(NR)"
"Art. 28. A eleição do Governador e do

Vice-governador de Estado, para mandato
de cinco anos, realizar-se-á no primeiro do
mingo de outubro, em primeiro turno, e no
último domingo de outubro, em segundo tur
no, se houver, do ano anterior ao do término
do mandato subseqüente, observado, quan
to ao mais, o disposto no art. 77.

....................................................(NR)"
"Art. 29 ..

I - eleição do Prefeito, do Vice-prefe~o

e dos Vereadores, para mandato de cinco
anos, mediante pleito direto e simultâneo
realizado em todo o Pais;

....................................................."(NR)
"Art. 14 ..

§ 5° São inelegíveis para os mesmos
cargos, no período subseqüente, o Presi
dente da República, os Governadores de
Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e
quem os houver sucedido, ou substituído
nos seis meses anteriores ao ple~o.

...................................................."(NR)
"Art. 44 ..
Parágrafo único. Cada legislatura terá

a duração de cinco anos." (NR)
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"Art. 46 .
§ 1° Cada Estado e o Distrito Federal

elegerão três Senadores, com mandato de
dez anos.

§ 2° A representação de cada Estado
e do Distrito Federal será renovada de cinco
em cinco anos, alternadamente, por um e
dois terços.

§ 3° Cada Senador terá dois suplen
tes, escolhidos dentre os candidatos mais
votados, seqüencialmente, segundo lista de
classificação por votos obtidos." (NR)

Art. 2° Acrescente-se ao art. 46 da Constitui
ção Federal o seguinte § 4°:

"Art. 46 .
§ 4° Os Presidentes da República, após

o término do mandato, ocuparão o cargo de
Senador vitalício, sem direito a voto." (NR)

Art. 3° É assegurado aos atuais ocupantes de
cargos eletivos nos Poderes Executivo e Legislativo
o integral cumprimento de seus mandatos.

Art. 4° Esta Emenda Constitucional entra em vi
gor na data de sua publicação

Justificação

Passados treze anos da promulgação da Cons
tituição Cidadã, o Brasil vê sua democracia consoli
dada. O processo político brasileiro desenvolveu-se,
amadureceu, e a prática democrática, como delinea
da na Carta Política de 1988, tornou-se um sólido ins
trumento dado ao povo brasileiro para escolha e legi
timação de seus governantes, conferindo efetividade
e alcance aos ditames constitucionais que estabele
cem o Estado Democrático de Direito como foco cen
trai da vida cívica em nosso País na construção de
uma sociedade livre, justa e solidária (CF, art. 3°), em
que todo o poder emana do povo em seu nome é
exercido (CF, art. 1°, parágrafo único).

Nesse contexto, sobreleva a longa tradição brasi
leira de irreelegibilidade para cargos executivos, fixada
em nossos diplomas constitucionais desde a primeira
Carta Politica republicana, de 1891 (art. 43). Como ob
serva Fávila Ribeiro, esse princípio tem como objetivo
"refrear o continuísmo, tendo por base as influências de
rivadas na manipulação do poder, em reconhecimento
da veracidade na assertiva de Montesquieu, no sentido
de que todo aquele que dispõe de poder é levado a dele
abusar em seu proveito pessoal ou de outrem:"

1RIBEIRO, Fávila. Direito Eleitoral. - 4" ed. - Rio de Janeiro: Fo
rense, 1996, p. 246.

A Emenda Constitucional n° 16, de 1997, modificou
esse quadro, permitindo aos ocupantes de cargos exe
cutivos candidatar-se a reeleição. A experiência mostra,
contudo, que essa mudança não produziu resultados feli
zes: a taxa de reeleição no último pleito municipal chegou
a 60% para os prefeitos que se recandidataram, confor
me dados do cientista político Sérgio Abrantes publica
dos no Estado de São Paulo. 2 e acusações e suspeitas
de manipulação da máquina estatal em prol de candida
tos e de emprego de verbas públicas com finalidades ele
itoreiras não tardaram a surgir na imprensa, mostrando a
necessidade de extinção do instituto.3

A presente proposta de Emenda à Constituição,
que ora submetemos à apreciação de nossos ilustres
Pares, procura reconduzir a democracia brasileira ao
seu leito original, restabelecendo a proibição de reelei
ção para o mesmo cargo, no período imediatamente se
guinte, para o Presidente da República, os Governado
res de Estado e os Prefeitos municipais.

Colhemos a oportunidade para aprofundar as re
formas, propondo a unificação dos mandatos políticos
em cinco anos, nas três esferas federadas. À extinção da
reeleição deverá corresponder um alargamento dos
mandatos, pois entendemos que a modificação permitirá
aos titulares de mandato melhor desempenhar as fun
ções para as quais foram eleitos, buscando a realização
dos compromissos assumidos perante a população.

Aos Presidentes da República, após cumprido o
mandato, reserva-se o cargo de Senador vitalício,
como forma de retribuir os relevantíssimos serviços
prestados á Nação no desempenho do mais alto car
go executivo nacional. Em atenção ao principio demo
crático, retira-se daqueles o direito a voto, para que
não se desvirtue a representação federativa dos
Estados-membros na Câmara Alta.

Quanto ao Senado, estabelecemos a obrigato
riedade da legitimação popular para os suplentes de
Senadores, por meio do voto, haja vista que não se
pode conceber a existência de representantes que não
tenham sido referendados pelas urnas naquela Casa,
situação hoje consagrada pela sistemática vigente (CF,
art. 46, § 3°) e que merece pronta correção.

Cientes da relevância das medidas aqui propostas,
e certos de que elas representam uma evolução para a
prática democrática no Brasil, esperamos contar com o
apoio de nossos ilustres Pares para sua aprovação.

Sala das Sessões, 6 de dezembro de 2001. 
Deputado Duílio Pisaneschi.

2Estado de São Paulo," Analista avalia que reeleição se consoli
dou", edição de 4-11-2000, p. A6.
3vide Folha de São Paulo, "Na reeleição, FHC aumentou os dis
pêndios", edição de 27-8'2001, p. A5.
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Conferência de Assinaturas
Página: 001

Tipo da Proposição: PEC

Autor da Proposição: DUILlO PISANESCHI E OUTROS

Data de Apresentação: 06/12/01

Ementa: Proibe a reeleição para Presidente da República. Governador de
Estado e Prefeito, estabelece mandato de cinco anos para cargos
executivos e legislativos e toma os Presidentes da República,
após o término de seu mandato, Senadores vitalícios, sem direito
a voto.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas:

Assinaturas Confirmadas
1 AGNELO QUEIROZ PCdoB DF
2 AIRTON CASCAVEL PPS RR
3 ALBERTO FRAGA PMDB DF
4 ALCESTE ALMEIDA PL RR
5 ALCEU COLLARES PDT RS
6 ALEX CANZIANI PSDB PR
7 ALMEIDA DE JESUS PL CE

8 ANIBAL GOMES PMDB CE
9 ANTÓNIO DO VALLE PMDB MG
10 ARMANDO ABiuo PSDB PB
11 ARNON BEZERRA PSDB CE
12 AUGUSTO NARDES PPB RS
13 BsA PSDB PI
14 BABA PT PA
15 BISPO RODRIGUES PL RJ
16 BONIFÁCIO DE ANDRADA PSDB MG
17 CABO JÚUO PST MG
18 CARUTO MERSS PT SC
19 CARLOS BATATA PSDB PE
20 CARLOS SANTANA PT RJ
21 CELCITA PINHEIRO PFL MT
22 CEZAR SCHIRMER PMDB RS
23 CHICO DA PRINCESA PSOB PR

24 CIRO NOGUEIRA PFL PI
25 CLEUBER CARNEIRO PFL MG
26 CLOVIS ILGENFRITZ PT RS
27 CLOVIS VOLPI PV SP
28 CONFÚCIO MOURA PMDB RO
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29 CORIOLANO SALES PMDB BA
30 CUSTÓDIO MATTOS PSDB MG
31 DAMIÃO FEL/C/ANO PMDB PB

32 DANILO DE CASTRO PSDB MG

33 DARCíSIO PERONDI PMDB RS

34 DE VELASCO PSL SP

35 DELFIM NETTO PPB SP

36 DILCEU SPERAFICO PPB PR

37 DOLORES NUNES PMDB TO

38 DR. ANTONIO CRUZ PMDB MS

39 DR. BENEDITO DIAS PPB AP

40 DUIL/O PISANESCHI PTB SP

41 EDIR OLIVEIRA PTB RS

42 EDMAR MOREIRA PPB MG

43 EDUARDO BARBOSA PSDB MG

44 EDUARDO CAMPOS PSB PE

45 ELIAS MURAD PSDB MG

46 ELlSEU MOURA PPB MA

47 ENIO BACCI PDT RS

48 EULER MORAIS PMDB GO

49 EULER RIBEIRO PFL AM

50 EUNiclO OLIVEIRA PMDB CE

51 EURICO MIRANDA PPB RJ

52 EURlpEDES MIRANDA PDT RO

53 EVANDRO MllHOMEN PSB AP

54 EXPEDITO JÚNIOR PSDB RO

55 FÉLIX MENDONÇA PTB BA

56 FERNANDO CORUJA PDT se
57 FERNANDO DINIZ PMDB MG

58 FERNANDO FERRO PT PE

59 FERNANDO GABEIRA PT RJ

60 FERNANDO GONÇALVES PTB RJ

61 FERNANDO ZUPPO PSDC SP

62 FIORAVANTE PT RS

63 FRANCISCO GARCIA PFL AM

64 FRANCISCO RODRIGUES PFl RR

65 GASTÃO VIEIRA PMOB MA

66 GERVASIO SILVA PFL SC

67 GILBERTO KASSAB PFL SP

68 GLYCON TERRA PINTO PMDB MG

69 GONZAGA PATRIOTA PSB PE

70 HAROLDO LIMA PCdoB BA

71 HELENILDO RIBEIRO PSDB AL

72 HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB RN

73 HERCULANO ANGHINETTI PPB MG

74 IBRAHIM ABI-ACKEL PPB MG

75 IÉDIO ROSA PFL RJ

76 IGOR AVELlNO PMDB TO

77 INAclO ARRUDA PCdoB CE

78 INALDO LEITÃO PSDB PB

79 IRISSIMCES PTB PR

80 JAIME MARTINS PFl MG

81 JAIR BOLSONARO PPB RJ

82 JAIR MENEGUELLI pT SP

83 JOÃO CALDAS PL AL

84 JOÃO COLAÇO PSDB PE

85 JOÃO HENRIQUE PMDB PI

86 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG

87 JOÃO MAGNO PT MG

FevereIro de 2002
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88 JOAOPAULO PT SP

89 JOÃO PIZZOLATTI PPB se
9D JOEL DE HOLLANDA PFl PE

91 JORGE PINHEIRO PMDB DF

92 JOS~ CARLOS ELIAS PTB ES

93 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PTB PR

94 JOSÉ DE ABREU PTN SP

95 JOSÉ INDIO PMDB SP

96 JosÉ UNHARES PPB CE

97 JOSÉ MILlTÃO PTB MG

98 JosÉ MUCIO MONTEIRO PSDB PE

99 JOSÉ TELES PSDB SE

100 JOSÉ THOMAZ NONO PFL AL

101 JOSUÉ BENGíSON PTB PA

102 JOVAIR ARANTES PSDB GO

103 KINCAS MATTOS PSB SP

104 LAIRE ROSADO PMDB RN

105 lAMARTINE POSElLA PMDB SP

106 LEUR LOMANTO PMDB BA

107 UNCOLN PORTELA PSL MG

108 UNO ROSSI PSDB MT

109 LUCIANO CASTRO PFL RR

110 LUCIANO ZICA PT SP

111 LUIS BARBOSA PFL RR

112 LUIS CARLOS HEINZE PPB RS

113 LUIZ ANTONIO FLEURY PTB SP

114 LUIZ BITIENCOURT PMDB GO

115 LUIZ DANTAS PTB AL
116 LUIZ FERNANDO PPB AM

117 LUIZ SÉRGIO PT RJ
118 MARCELO CASTRO PMDB PI

119 MARCELO TEIXEIRA PMDB CE

120 MARCIa FORTES PSDB RJ
121 MÁRCIO MATOS PTB PR
122 MARCONDES GADELHA PFL PB
123 MARCOS ROLlM PT RS
124 MÁRIO ASSAD JÚNIOR PL MG
125 MARIO DE OLIVEIRA PST MG
126 MÁRIO NEGROMONTE PPB BA
127 MAURO LOPES PMDB MG
128 MEDEIROS PL SP
129 MENDES RIBEIRO FILHO PMDB RS
130 MilTON MONTI PMDB SP
131 MOACIR MICHELETIO PMDB PR
132 MURILO DOMINGOS PTB MT
133 MUSSADEMES PFL PI
134 NAIR XAVIER LOBO PMDB GO
135 NELSON MARCHEZAN PSDB RS
136 NELSON MARQUEZELLI PTB SP
137 NELSON MEURER PPB PR
138 NELSONTRAD PTB MS
139 NEUTON LIMA PFL SP
140 NILTON CAPIXABA PTB RO
141 OUMPIO PIRES PDT MG
142 OLIVEIRA FILHO PL PR
143 OSMÂNIO PEREIRA PSOB MG
144 OSMAR SERRAGUO PMDB PR
145 OSVALDO BIOLCHI PMDB RS
146 OSVALDO REIS PMDB TO
147 PADRE ROQUE PT PR

Quarta-tCira 27 02965
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148 PAES LANDIM PFL PI

149 PAULO BALTAZAR PSB RJ

150 PAULO FEIJÓ PSDB RJ

151 PAULO JOSÉ GOUVÊA PL RS

152 PAULO KOBAYASHI PSDB SP

153 PAULO MARINHO PFL MA

154 PAULO PAIM PT RS

155 PEDRO CANEDO PSDB GO

156 PEDRO CELSO PT DF

157 PEDRO CORRÊA PPB PE

158 PEDRO NOVAIS PMDB MA

159 PEDRO VALADARES PSB SE

160 PHILEMON RODRIGUES PL MG

161 PIMENTEL GOMES PPS CE

162 POMPEO DE MAnos PDT RS

163 RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSDB CE

164 REGIS CAVALCANTE PPS AL

165 REINALDO GRIPP PL RJ

166 RICARDO BERZOINI PT SP

167 RICARDO IZAR PT8 SP

168 RICARDO RIQUE PSDB PB

169 ROBÉRIO ARAÚJO PL RR
170 ROBERTO ARGENTA PHS RS

171 ROBERTO PESSOA PFL CE

172 ROLAND LAVIGNE PMDB BA

173 RONALDO VASCONCELLOS PL MG

174 RUBENS FURLAN PPS SP

175 SALATIEL CARVALHO PMDB PE

176 SALOMÃO CRUZ PFL RR

177 SARAIVA FELIPE PMDB MG

178 SAULO COELHO PS08 MG

179 SAULO PEDROSA PS08 BA

180 SERAFIM VENZON POT SC

181 SÉRGIO BARCELLOS PFL AP

182 SÉRGIO CARVALHO PSOB RO

183 SÉRGIO REIS PTB SE

184 SILAS BRASILEIRO PMDB MG

185 VADÃO GOMES PPB SP

186 VALDECI PAIVA PSL RJ

187 VILMAR ROCHA PFL GO

188 VIRGíLIO GUIMARÃES PT MG

189 WAGNER SALUSTIANO PPB SP

190 WALFRIDO MARES GUIA PTB MG

191 WANDERLEY MARTINS PSB RJ

192 WELLlNGTON DIAS PT PI

193 WERNER WANDERER PFL PR

194 WILSON BRAGA PFL PB

195 WOLNEY QUEIROZ PDT PE

196 ZENALDO COUTINHO PSDB PA

197 ZILA BEZERRA PTB AC

Fcvcrcllu dc 2002
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Assinaturas que Não Conferem
1 CARLOS DUNGA PTB PB

2 EMERSON KAPAZ PPS SP

3 EZ\O\O PINHEIRO PSB RS

4 LAVOISIER MAIA PFL RN

5 LUISINHO PPB RJ

6 MAURO BENEVIDES PMOB CE

7 RAIMUNDO SANTOS PL PA

8 RODRIGO MAIA PFL RJ

9 ZÉ GOMES DA ROCHA PMDB GO

10 ZEZÉ PERRELLA PFL MG

Assinaturas Repetidas
1 BONIFÁCIO DE ANDRADA
2 CLEUBER CARNEIRO
3 JOÃO HENRIQUE

4 PAULO SALTAZAR
5 SERAFIM VENZON

PSDB
PFL
PMOB

PSB
PDT

MG
MG
PI

RJ
SC
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Ofício N° 242/2001

Brasília, 12 de dezembro de 2001

À Sua Senhoria o Senhor
Dr. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretário-geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-geral:
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição do Sr. Deputado Duílio Pisa
neschi e Outros, que "Proíbe a reeleição para Presi
dente da República, Governador de Estado e Prefeito,
estabelece mandato de cinco anos para cargos executi
vos e legislativos e torna os Presidentes da República,
após o término de seu mandato, Senadores vitalíci
os, sem direito a voto", contém número suficiente de
signatários, constando a referida proposição de:

197 assinaturas confirmadas;
10 assinaturas não confirmadas
5 assinaturas repetidas
Atenciosamente, - Cláudia Neves C. de Souza,

Chefe.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASil - 1988

TíTULO I
Dos Princípios Fundamentais

Art. 1° A República Federativa do Brasil, forma
da pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e
do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrá
tico de Direito e tem como fundamentos:

I - a soberania;
11 - a cidadania;
111- a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre ini

ciativa;
V - o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo,

que o exerce por meio de representantes eleitos ou
diretamente, nos termos desta Constituição.

Art 3° Constituem objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil:

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
11 - garantir o desenvolvimento nacional;
111- erradicar a pobreza e a marginalização e re

duzir as desigualdades sociais, e regionais;

IV - promover o bem de todos, sem preconcei
tos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer ou
tras formas de discriminação.

TíTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPíTULO IV
Dos Direitos Políticos

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com
valor igual para todos, e, nos termos da lei, median
te:

I - plebiscito;
*Inciso I regulamentado pela Lei n° 9.709, de

18-11-1998.
11 - referendo;
*Inciso /I regulamentado pela Lei n° 9.709, de

18-11-1998.
111 - iniciativa popular.
*Inciso 11I regulamentado pela Lei nO 9.709, de

18-11-1998.
§ 1° O alistamento eleitoral e o voto são:
I - obrigatórios para os maiores de dezoito

anos;
11 - facultativos para:
a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;
c) os maiores de dezesseis e menores de de

zoito anos.
§ 2° Não podem alistar-se como eleitores os es

trangeiros e, durante o período do serviço militar obri
gatório, os conscritos.

§ 3° São condições de elegibilidade, na forma
da lei:

I - a nacionalidade brasileira;
11 - o pleno exercício dos direitos políticos;
111 - o alistamento eleitoral;
IV - o domicilio eleitoral na circunscrição;
V - a filiação partidária;
VI - a idade mínima de:
a) trinta e cinco anos para Presidente e

Vice-presidente da República e Senador;
b) trinta anos para Governador e Vice-governa

dor de Estado e do Distrito Federal;
c) vinte e um anos para Deputado Federal,

Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-prefeito
e juiz de paz;
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d) dezoito anos para Vereador.
§ 4° São inelegíveis os inalistáveis e os analfa

betos.
§ 5° O Presidente da República, os Governado

res de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e
quem os houver sucedido ou substituído no curso dos
mandatos poderão ser reeleitos para um único perío
do subseqüente.

*§ 5° com redação dada pela Emenda Constitu
cional n° 16 de 4-6-1997.

§ 6° Para concorrerem a outros cargos, o Pre
sidente da República, os Governadores de Estado e
do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar
aos respectivos mandatos até seis meses antes do
pleito.

§ 7° São inelegíveis, no território de jurisdição
do titular, o cônjuge e os parentes consangüíneos ou
afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presiden
te da República, de Governador de Estado ou Territó
rio, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja
substituído dentro dos seis meses anteriores ao plei
to, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à
reeleição.

§ 8° O militar alistável é elegível, atendidas as
seguintes condições:

I - se contar menos de dez anos de serviço, de
verá afastar-se da atividade;

11 - se contar mais de dez anos de serviço, será
agregado pela autoridade superior e, se eleito, passa
rá automaticamente, no ato da diplomação, para a
inatividade.

§ 9° lei complementar estabelecerá outros ca
sos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a
fim de proteger a probidade administrativa, a morali
dade para o exercício do mandato, considerada a vida
pregressa do candidato, e a normalidade e legitimida
de das eleições contra a influência do poder econômi
co ou o abuso do exercício de função, cargo ou em
prego na administração direta ou indireta.

*§ 9° com redação dada pela Emenda Constitu
cional de Revisão nO 4, de 7-6-1994.

§ 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado
ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias conta
dos da diplomação, instruída a ação com provas de
abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.

§ 11 . A ação de impugnação de mandato trami
tará em segredo de justiça, respondendo o autor, na
forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé.

TíTULO 111

Da Organização do Estado

CAPíTULO 111

Dos Estados Federados

Art. 27. O número de Deputados à Assembléia
legislativa corresponderá ao triplo da representação
do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o nú
mero de trinta e seis, será acrescido de tantos quan
tos forem os Deputados Federais acima de doze.

§ 1° Será de quatro anos o mandato dos Depu
tados Estaduais, aplicandose-Ihes as regras desta
Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade,
imunidades, remuneração, perda de mandato, licen
ça, impedimentos e incorporação às Forças Arma
das.

§ 2° O subsidio dos Deputados Estaduais será
fixado por lei de iniciativa da Assembléia legislativa,
na razão de, no máximo, setenta e cinco por cento da
quele estabelecido, em espécie, para os Deputados
Federais, observado o que dispõem os arts. 39, § 4°,
57 § 7° 150,11,153,111, e 153, § 2°, I.

*§ 2° com redação dada pela Emenda Constitu
cional n° 19, de 4-6-1998.

§ 3° Compete às Assembléias legislativas dis
por sobre seu regimento interno, polícia e serviços
administrativos de sua secretaria, e prover os respec
tivos cargos.

§ 4° A lei disporá sobre a iniciativa popular no
processo legislativo estadual.

Art. 28. A eleição do Governador e do
Vice-governador de Estado, para mandato de qua
tro anos, realizar-se-á no primeiro domingo de ou
tubro, em primeiro turno, e no último domingo de
outubro, em segundo turno, se houver, do ano an
terior ao do término do mandato de seus anteces
sores, e a posse ocorrerá em primeiro de janeiro
do ano subseqüente, observado, quanto ao mais, o
disposto no art. 77.

*Artigo, caput com redação dada pela Emenda
Constitucional n° 16, de 4-6-1997.

§ 1° Perderá o mandato o Governador que assu
mir outro cargo ou função na administração pública
direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de
concurso público e observado o disposto no art. 38, I,
IVeV.

*Primitivo parágrafo único renumerado para § 1°
pela Emenda Constitucional n° 19, de 4-6-1998.
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§ 2° Os subsídios do Governador, do Vice-go
vernador e dos Secretários de Estado serão fixados
por lei de iniciativa da Assembléia legislativa, obser
vado o que dispõem os arts. 37, XI, 39 § 4° 150, 11,
153,111, e 153, § 2°, I.

*§ 2° acrescido pela Emenda Constitucional
n° 19, de 4-6-1998.

CAPíTULO IV
Dos Municípios

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica,
votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez
dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câ
mara Municipal, que a promulgará, atendidos os princí
pios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição
do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

I - eleição do Prefeito, do Vice-prefeito e dos Ve
readores, para mandato de quatro anos, mediante
pleito direto e simultâneo realizado em todo o País;

11- eleição do Prefeito e do Vice-prefeito realiza
da no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao
término do mandato dos que devam suceder, aplica
das as regras do art. 77 no caso de Municípios com
mais de duzentos mil eleitores;

*Inciso 11 com redação dada pela Emenda Cons
titucional n° 16, de 4-16-1997.

III - posse do Prefeito e do Vice-prefeito no dia
1° de janeiro do ano subseqüente ao da eleição;

IV - número de Vereadores proporcional à po
pulação do município observados os seguintes limi
tes:

a) mínimo de nove e máximo de vinte e um nos
municípios de até um milhão de habitantes;

b) mínimo de trinta e três e máximo de quarenta
e um nos municípios de mais de um milhão e menos
de cinco milhões de habitantes;

c) mínimo de quarenta e dois e máximo de cin
qüenta e cinco nos municípios de mais de cinco mi
lhões de habitantes;

V - subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos
Secretários Municipais fixados por lei de iniciativa da
Câmara Municipal, observado o que dispõem os arts.
37, XI, 39, § 4°,150,11,153,111, e 153, § 2°, I;

*Inciso V com redação dada pela Emenda
Constitucional nO 19, de 4-6-1998.

VI - o subsídio dos Vereadores será fixado pe
las respectivas Câmaras Municipais em cada legisla
tura para a subseqüente, observado o que dispõe
esta Constituição, observados os critérios estabeleci
dos na respectiva lei Orgânica e os seguintes limites
máximos:

* Inciso VI, caput com redação dada pela Emen
da Constitucional n°25, de 14-2-2000.

a) em Municípios de até dez mil habitantes, o
subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a
vinte por cento do subsidio dos Deputados Estaduais;

*Alínea a acrescida pela Emenda Constitucional
n°25, de 14-02-2000.

b) em Municípios de dez mil e um a cinqüenta
mil habitantes, o subsidio máximo dos Vereadores
corresponderá a trinta por cento do subsidio dos
Deputados Estaduais;

*Alínea b acrescida pela Emenda Constitucional
n°25, de 14-2-2000.

c) em municípios de cinqüenta mil e um a cem
mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores
corresponderá a quarenta por cento do subsídio dos
Deputados Estaduais;

*Alínea c acrescida pela Emenda Constitucional
n° 25, de 14-2-2000.

d) em municípios de cem mil e um a trezentos
mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores
corresponderá a cinqüenta por cento do subsídio dos
Deputados Estaduais;

*Alínea d acrescida pela Emenda Constitucional
n°25, de 14-02-2000.

e) em municípios de trezentos mil e um a qui
nhentos mil habitantes, o subsídio máximo dos Ve
readores corresponderá a sessenta por cento do subsí
dio dos Deputados Estaduais;

*Alínea e acrescida pela Emenda Constitucional
nO25, de 14-02-2000.

f) em municípios de mais de quinhentos mil ha
bitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corres
ponderá a setenta e cinco por cento do subsídio dos
Deputados Estaduais;

*Alínea f acrescida pela Emenda Constitucional
n°25, de 14-2-2000.

VII - o total da despesa com a remuneração
dos Vereadores não poderá ultrapassar o mon
tante de 5% (cinco por cento) da receita do muni
cípio;

* Item VII acrescentado pela Emenda Constitu
cional n° 1, de 31-3-1992.

VIII - inviolabilidade dos Vereadores por suas
opiniões, palavras e votos no exercício do mandato
e na circunscrição do município;

*/tem renumerado pela Emenda Constitucional
nO 1, de 31-3-1992.

IX - proibições e incompatibilidades, no exercí
cio da vereança, similares, no que couber, ao dispos-
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to nesta Constituição para os membros do Congresso
Nacional e, na Constituição do respectivo Estado,
para os membros da Assembléia legislativa;

* Item renumerado pela Emenda Constitucional
n° 1, de 31-3-1992.

X - julgamento do Prefeito perante o Tribunal de
Justiça;

*Item renumerado pela Emenda Constitucional
n° 1, de 31-3-1992.

XI - organização das funções legislativas e fis
calizadoras da Câmara Municipal;

*ltem renumerado pela Emenda Constitucional
n° 1, de 31-3-1992.

XII - cooperação das associações representati
vas no planejamento municipal;

*ltem renumerado pela Emenda Constitucional
n° 1, de 31-3-1992.

XIII- iniciativa popular de projetos de lei de inte
resse específico do município da cidade ou de bair
ros, por meio de manifestação de, pelo menos, cinco
por cento do eleitorado;

* Item renumerado pela Emenda Constitucional
n° 1, de 31-3-1992.

XIV - perda do mandato do Prefeito, nos termos
do art. 28, parágrafo único.

* Item renumerado pela Emenda Constitucional
n° 1, de 31-3-1992.

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO I
Do Congresso Nacional

Art. 44. O Poder legislativo é exercido pelo Con
gresso Nacional, que se compõe da Câmara dos De
putados e do Senado Federal.

Parágrafo único. Cada legislatura terá a duração
de quatro anos.

Art. 46. O Senado Federal compõe-se de repre
sentantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos
segundo o princípio majoritário.

§ 1° Cada Estado e o Distrito Federal elegerão
três Senadores, com mandato de oito anos.

§ 2° A representação de cada Estado e do Distri
to Federal será renovada de quatro em quatro anos,
alternadamente, por um e dois terços.

§ 3° Cada Senador será eleito com dois suplen-
teso

Art. 47. Salvo disposição constitucional em con
trário, as deliberações de cada Casa e de suas Co
missões serão tomadas por maioria dos votos, pre
sente a maioria absoluta de seus membros.

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

1- de um terço, no mínimo, dos membros da Câ
mara dos Deputados ou do Senado Federal;

11 - do Presidente da República;
111 - de mais da metade das Assembléias legislati

vas das unidades da Federação, manifestando-se, cada
uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

§ 10 A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de defe
sa ou de estado de sítio.

§ 2° A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, consi
derando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quin
tos dos votos dos respectivos membros.

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 40 Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;
11 - o voto direto, secreto, universal e periódico;
111- a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5° A matéria constante de proposta de emenda

rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto
de nova proposta na mesma sessão legislativa.

CAPíTULO 11
Do Poder Executivo

SEÇÃO I
Do Presidente e do Vice-Presidente da República

Art. 77. A eleição do Presidente e do Vice-Presi
dente da República realizar-se-á, simultaneamente,
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no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e
no último domingo de outubro, em segundo turno, se
houver, do ano anterior ao do término do mandato
presidencial vigente.

*Artigo, caput, com redação dada pela Emenda
Constitucional n° 16.

§ 1° A eleição do Presidente da República im
portará a do Vice Presidente com ele registrado.

§ 2° Será considerado eleito Presidente o candi
dato que, registrado por partido político, obtiver a maio
ria absoluta de votos, não computados os em branco
e os nulos.

§ 3° Se nenhum candidato alcançar maioria abso
luta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até
vinte dias após a proclamação do resultado, concorren
do os dois candidatos mais votados e considerando-se
eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos.

§ 4° Se, antes de realizado o segundo turno,
ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de
candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes,
o de maior votação.

§ 5° Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, re
manescer, em segundo lugar, mais de um candidato
com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso.

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA DOS
ESTADOS UNIDOS DO BRASil

(De 24 de fevereiro de 1891)

Nós, os representantes do povo brasileiro, reu
nidos em Congresso Constituinte, para organizar um
regime livre e democrático, estabelecemos, decreta
mos e promulgamos a seguinte:

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA DOS
ESTADOS UNIDOS DO BRASil

TíTULO I
Da Organização Federal

CAPíTULO V
Das Leis e Resoluções

SEÇÃO 11
Do Poder Executivo

CAPíTULO I
Do Presidente e do Vice-Presidente

Art 43. O Presidente exercerá o cargo por quatro
anos, não podendo ser reeleito para o período presi
dencial imediato.

§ 1° O Vice-Presidente que exercer a Presidên
cia no último ano do período presidencial não poderá
ser eleito Presidente para o período seguinte.

§ 2° O Presidente deixará o exercício de suas
funções, improrrogavelmente, no mesmo dia em que
terminar o seu período presidencial, sucedendo-lhe
logo o recém-eleito.

§ 3° Se este se achar impedido, ou faltar, a subs
tituição far-se-á nos termos do art. 41, §§ 1° e 2°.

§ 4° O primeiro período presidencial terminará a
15 de novembro de 1894.

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 16, DE 1997

Dá Nova Redação ao § 5° do art.14,
ao caput do art. 28, ao inciso 11 do art. 29,
ao caput do art. 77 e ao art. 82 da Consti
tuição Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da Consti
tuição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:

Art. 1° O § 5° do art. 14, o caput do art. 28, o inciso
11 do art. 29, o caput art. 77 e o art. 82 da Constituição
Federal passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 14 .

5° O Presidente da República, os Gover
nadores de Estado e do Distrito Federal, os
Prefeitos e quem os houver sucedido ou subs
tituído no curso dos mandatos poderão ser re
eleitos para um único período subseqüente.

"Art. 28. A eleição do Governador e do
Vice-Governador de Estado, para mandato
de quatro anos, realizar-se-á no primeiro do
mingo de outubro, em primeiro turno, e no
último domingo de outubro, em segundo tur
no, se houver, do ano anterior ao do término
do mandato de seus antecessores, e a pos
se ocorrerá em primeiro de janeiro do ano
subseqüente, observado, quanto ao mais, o
disposto no art. 77.

"Art. 29 ..

11- eleição do Prefeito e do Vice-Prefe
ito realizada no primeiro domingo de outu
bro do ano anterior ao término do mandato
dos que devam suceder, aplicadas as regras
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do art. 77 no caso de municípios com mais
de duzentos mil eleitores.

"Art. 77. A eleição do Presidente e do
Vice-Presidente da República realizar-se-á,
simultaneamente, no primeiro domingo de
outubro, em primeiro turno, e no último do
mingo de outubro, em segundo turno, se
houver, do ano anterior ao do término do
mandato presidencial vigente.

"Art. 82. O mandato do Presidente da
República é de quatro anos e terá inicio em
primeiro de janeiro do ano seguinte ao da
sua eleição."

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

Brasília, 4 de junho de 1997.-

MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Deputado Michel Temer, Presidente
Deputado Heráclito Fortes,Primeiro-Vice-Presidente
Deputado Severino Cavalcanti, Segundo-Vi;e-Presiden-te
Deputado Ubiratan Aguiar, Primeiro-Secretário
Deputado Nelson Trad, Segundo-Secretário
Deputado Efraim Morais, Quatro-Secretário.

MESA DO SENADO FEDERAL

Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente
Senador Geraldo Melo, Primeiro-Vice-Presiden
te
Senador Ronaldo Cunha Lima, Primeiro-Secretário
Senador Carlos Patrocínio, Segundo-Secretário
Senador Flaviano Melo, Terceiro-Secretário
Senador Lucídio Portella, Quarto-Secretário.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 462, DE 2001

(Do Sr. João Almeida e outros)

Dá nova redação ao § 3° do art. 17 e
ao inciso VIII do art. 103 da Constituição
Federal, para vincular a ação dos parti
dos políticos, nos casos que especifica,
à manutenção de representantes eleitos
sob suas legendas.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação).

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da

Constituição Federal, promulgam a seguinte emen
da ao texto constitucional:

Art. 1° Os dispositivos adiante enumerados da
Constituição Federal passam a vigorar com a seguin
te redação:

"Art. 17 .

§ 3° Os partidos políticos que mante
nham filiado Deputado Federal eleito sob
sua legenda têm direito a recursos do fundo
partidário e acesso gratuito ao rádio e à te
levisão, na forma da lei.

..................................................." (NR)
"Art. 103 ..

VIII - partido político com representação
no Congresso Nacional eleita sob sua legenda;

...................................................:'(NR)

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

Justificação

A reforma dos sistemas eleitoral e partidário, no
Brasil, tem acompanhado a evolução da política nacio
nal. A experiência nos ensinou que os partidos políticos,
para bem desempenharem suas funções de represen
tação de valores e interesses sociais, precisam de liber
dade de atuação e de prerrogativas institucionais am
plas. Ao mesmo tempo, temos percebido que o reco
nhecimento legal dessas prerrogativas exige a definição
das agremiações que a elas possam recorrer.

Dentro dessa ótica, as duas inovações ora pro
postas destinam-se a delimitar com mais rigor as
agremiações que dispõem de três benefícios consti
tucionalmente reconhecidos aos partidos: recursos
do fundo partidário, acesso ao rádio e à televisão e di
reito de propor ação de inconstitucionalidade.

Embora a proposta tenha a finalidade eminente
mente prática de tornar funcional o exercício das prerro
gativas citadas - impedindo, por exemplo, que o Poder
Judiciário fique sobrecarregado e que recursos da soci
edade sejam distribuídos sem controle -, não se pode
negar o caráter altamente democrático do critério usado
para delimitar as agremiações que delas pode dispor.
Sem conspurcar a ampla liberdade de organização par
tidária que nosso sistema legal consagra, o voto dos
eleitores estabelece uma hierarquia entre os partidos,
identificando aqueles que efetivamente representam os
anseios de parcelas significativas da população.

Sala das Sessões, 6 de dezembro de 2001. 
Deputado João Almeida.
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30 CARLOS MOSCONI
31 CARLOS NADER

PT
PSDB

PTB

PMDB

PSDB

PDT

PFL

PSOB
PT

PSDB
PSDB

PSDB

PMOB

PSDB
PSDB

PFL

PSDB

PSOB

PSDB

PSDB

PT
PSDB
PT
PSDB

PMDEl

PSOB
PSDB
PT

PFL
PSDB

PFL

RS

CE
PR

DF
SP

RS

RJ

PR
RS

SP

PA

SP

MG

AP

SP

BA

PB

CE
PI

SE

PB
PI
PA
PR

BA

MG
RJ
SC
RN
MG

RJ
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32 CARLOS SANTANA PT RJ

33 CELCITA PINHEIRO PFL MT

34 CESAR BANDEIRA PFL MA

35 CHICO DA PRINCESA PSDB PR

36 CHIQUINHO FEITOSA PSDB CE

37 CIRO NOGUEIRA PFL PI

38 CLAUDIO CAJADO PFL BA

39 CLEUBER CARNEIRO PFL MG

40 CONFÚCIO MOURA PMDB RO

41 CORIOLANO SALES PMDB BA

42 CUSTÓDIO MAnos PSDB MG

43 DAMIÃO FELlCIANO PMDB PB

44 DANILO DE CASTRO PSDB MG

45 DIVALDO SURUAGY PST AL

46 DOLORES NUNES PMDB TO

47 DR. ANTONIO CRUZ PMDB MS

48 DR. HÉLIO PDr SP

49 DR. ROSINHA PT PR

50 EDMUNDO GALDINO PSDB TO

51 EFRAIM MORAIS PFL PB

52 ELCIONE BARBALHO PMDB PA

53 ELIAS MURAD PSDB MG

54 ELlSEU RESENDE PFL MG

55 ESTHER GROSSI PT RS

56 EULER MORAIS PMDB GO

57 EUNiclO OLIVEIRA PMDB CE

58 FERNANDO DINIZ PMDB MG

59 FERNANDO FERRO PT PE

60 FERNANDO GABEIRA PT RJ

61 FERNANDO GONÇALVES PTa RJ

62 FEU ROSA PSDB ES

63 FIORAVANTE PT RS

64 GEOVAN FREITAS PMDB GO
65 GERALDO MAGELA PT DF
66 GUSTAVO FRUET PMDB PR

67 HAROLDO BEZERRA PSDB PA
68 HELENILDO RIBEIRO PSDB AL

69 HÉLIO COSTA PMDB MG
70 HENRIQUE FONTANA PT RS
71 HERÀClITO FORTES PFL PI
72 IGOR AVELlNO PMDB TO

73 INALDO LEITÃO PSDB PB
74 INOC~NCIO OLIVEIRA PFL PE
75 IVAN VAlENTE PT SP
76 JAIR MENEGUELLI PT SP
77 JAIRO CARNEIRO PFL BA
78 JAQUES WAGNER PT BA
79 JOÃO ALMEIDA PSDB BA
80 JOÃO COSER PT ES
81 JOÃO GRANDÃO PT MS
82 JOAOPAULO PT SP
83 JOAQUIM FRANCISCO PFL PE
84 JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL BA
85 JOSÉ CARLOS FONSECA JR PFL ES
86 JOSÉ DIRCEU PT SP

87 JOSÉ GENOiNO PT SP
88 JOSÉ LOURENÇO PMDB BA
69 JOSÉ MILlTÃO PTB MG
90 JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PSDB PE

Quarta-I<:ira 27 02975



02<J76 Quarta-lt:ira 27 DL'\RIO DA ('AMARA DOS DEPUTADOS FCVCrtliro de 20ü2

91 JOSE ROCHA PFL BA
92 JOSÉ THOMAZ NONÔ PFL AL
93 JOVAIR ARANTES PSOB GO
94 JUTAHY JUNIOR PSOB BA
95 KATIAABREU PFL TO
96 KINCAS MATTOS PSB SP
97 LAI RE ROSADO PMOB RN
98 LAMARTINE POSELLA PMOB SP
99 LAURA CARNEIRO PFL RJ
100 LÉO ALCÂNTARA PSOB CE
101 LEUR LOMANTO PMOB BA
102 UDIA QUINAN PSOB GO
103 UNO ROSSI PSDB MT
104 LÚCIA VÂNIA PSDB GO
105 LUIZ ALBERTO PT BA
106 LUIZ ANTONIO FLEURY PTB SP
107 LUIZ CARLOS HAULY PSDB PR

108 LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT SP
109 LUIZ RIBEIRO PSDB RJ
110 LUIZ SÉRGIO PT RJ
111 MANOEL SALVIANO PSDB CE
112 MANOEL VITÓRIO PT MS
113 MARCIO FORTES PSDB RJ
114 MARCOS AFONSO PT AC
115 MARCOS CINTRA PFL SP
116 MARCOS ROLlM PT RS
117 MARIA DO CARMO LARA PT MG
118 MARIA LÚCIA PMDB MG
119 MARISA SERRANO PSDB MS
120 MAURILlO FERREIRA LIMA PMOB PE

121 MAURO LOPES PMDB MG

122 MAX ROSENMANN PMDB PR

123 MENDES RIBEIRO FILHO PMDB RS

124 MILTON MONTI PMDB SP

125 MILTON TEMER PT RJ

126 MIRO TEIXEIRA POT RJ

127 MORONI TORGAN PFL CE

128 NAIR XAVIER LOBO PMDB GO

129 NARCIO RODRIGUES PSDB MG

130 NELSON MEURER PPB PR

131 NELSON OTOCH PSDB CE

132 NICELOBÃO PFL MA

133 NICIAS RIBEIRO PSDB PA

134 NILO COELHO PSDB BA

135 NILSON MOURÃO PT AC

136 ORLANDO DESCONSI PT RS

137 OSMÂNIO PEREIRA PSOB MG

138 OSMAR SERRAGLlO PMDB PR

139 OSMAR TERRA PMDB RS

140 OSÓRIO ADRIANO PFL DF

141 OSVALDO COELHO PFL PE

142 PADRE ROQUE PT PR

143 PAULO DELGADO PT MG

144 PAULO GOUVÉA PFl SC

145 PAULO KOBAYASHI PSDB SP

146 PAULO OCTAvlO PFL DF

147 PAULO PAIM PT RS
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148 PAULO ROCHA PT PA

149 PEDRO CELSO PT DF

150 PEDRO CHAVES PMDB GO

151 PROFESSOR LUIZINHO PT SP

152 RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSDB CE

153 REGINALDO GERMANO PFL BA

154 RICARDO BARROS PPB PR
155 RICARDO FIUZA PPB PE

156 RICARTE DE FREITAS PSDB MT
157 RITA CAMATA PMDB ES

158 ROMEU QUEIROZ PTB MG

159 RONALDO SANTOS PSDB RJ

160 RUBENS BUENO PPS PR

161 SALOMÃO CRUZ PFL RR
162 SALVADOR ZIMBALDI PSDB SP

163 SAULO COELHO PSDB MG
164 SAULO PEDROSA PSDB BA

165 SEBASTIÃO MADEIRA PSDB MA
166 SILAS BRASILEIRO PMDB MG
167 SILVIO TORRES PSDB SP
168 SIMÃO SESSIM PPB RJ

169 TELMA DE SOUZA PT SP
170 TETÉ BEZERRA PMDB MT
171 THEMisTOCLES SAMPAIO PMDB PI
172 VICENTE ARRUDA PSDB CE
173 VICENTE CAROPRESO PSDB SC
174 VIRGILlO GUIMARÃES PT MG
175 WAGNER ROSSI PMDB SP
176 WALTER PINHEIRO PT BA
177 XICO GRAZIANO PSDB SP
178 VEDA CRUSIUS PSDB RS
179 ZENALDO COUTINHO PSDB PA
180 ZULAI~ COBRA PSDB SP

Assinaturas que Não Conferem
1 ARNALDO MADEIRA PSDB SP
2 DINO FERNANDES PPB RJ

3 OR. HELENO PSDB RJ

4 EDUARDO BARBOSA PSOB MG

5 GILMAR MACHADO PT MG
6 JULIO SEMEGHINI PSDB SP
7 NELSON MARCHEZAN PSDB RS
8 WALDEMIR MOKA PMDB MS

Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercício
1 ALMERINDA DE CARVALHO PPB RJ
2 ANTONIO CAMBRAIA PSDB CE

Assinaturas Repetidas
1 CHICO DA PRINCESA PSDB PR
2 OSÓRIO ADRIANO PFL DF
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Ofício n° 244/2001

Brasília, 12 de dezembro de 2001

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-geral,
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta

de Emenda à Constituição do Sr. Deputado João
Almeida e outros, que "Dá nova redação ao § 3° do
art. 17 e ao inciso VIII do art. 103 da Constituição
Federal, para vincular a ação dos partidos políticos,
nos casos que especifica, à manutenção de repre
sentantes eleitos sob suas legendas", contém nú
mero suficiente de signatários, constando a referida
proposição de:

180 assinaturas confirmadas;
8 assinaturas não confirmadas;
2 deputados licenciados;
2 assinaturas repetidas.

Atenciosamente, - Chefe Cláudia Neves C.
Souza.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil

TíTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPíTULO V
Dos Partidos Políticos

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e
extinção de partidos políticos, resguardados a sobe
rania nacional, o regime democrático, o pluripartida
rismo, os direitos fundamentais da pessoa humana
e observados os seguintes preceitos:

I - caráter nacional;

11 - proibição de recebimento de recursos finan
ceiros de entidade ou governo estrangeiros ou de su
bordinação a estes;

111 - prestação de contas à Justiça Eleitoral;

IV - funcionamento parlamentar de acordo
com a lei.

§ 1° É assegurada aos partidos políticos au
tonomia para definir sua estrutura interna, organi
zação e funcionamento, devendo seus estatutos
estabelecer normas de fidelidade e disciplina par
tidárias.

§ 2° Os partidos políticos, após adquirirem per
sonalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão
seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral.

§ 3° Os partidos políticos têm direito a recursos
do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à tele
visão, na forma da lei.

§ 4° É vedada a utilização pelos partidos políti
cos de organização paramilitar.

TITULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

1- de um terço, no mínimo, dos membros da Câ
mara dos Deputados ou do Senado Federal;

11 - do Presidente da República;

111 - de mais da metade das Assembléias legis
lativas das unidades da Federação, manifestan
do-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus
membros.

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de defe
sa ou de estado de sítio.

§ 2° A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, consi
derando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quin
tos dos votos dos respectivos membros.

§ 3° A emenda à Constituição será promulga
da pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do
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Senado Federal, com o respectivo número de or
dem.

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;
11 - o voto direto, secreto, universal e periódico;
111- a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5° A matéria constante de proposta de emen

da rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser
objeto de nova proposta na mesma sessão legisla
tiva.

Capítulo 111
Do Poder Judiciário

SEÇÃO 11
Do Supremo Tribunal Federal

Art. 103. Podem propor a ação de inconstitucio-
nalidade:

I - o Presidente da República;

11 - a Mesa do Senado Federal;

111 - a Mesa da Câmara dos Deputados;

IV - a Mesa de Assembléia Legislativa;

V - o Governador de Estado;

VI - o Procurador-geral da República;

VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advoga
dos do Brasil;

VIII - partido político com representação no
Congresso Nacional;

IX - confederação sindical ou entidade de clas
se de âmbito nacional.

§ 1° O Procurador-geral da República deverá
ser previamente ouvido nas ações de inconstituciona
lidade e em todos os processos de competência do
Supremo Tribunal Federal.

§ 2° Declarada a inconstitucionalidade por
omissão de medida para tornar efetiva norma consti
tucional, será dada ciência ao Poder competente
para a adoção das providências necessárias e, em
se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em
trinta dias.

§ 3° Quando o Supremo Tribunal Federal apreci
ar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou
ato normativo, citará, previamente, o Advogado-geral
da União, que defenderá o ato ou texto impugnado.

§ 4° A ação declaratória de constitucionalidade
poderá ser proposta pelo Presidente da República,
pela Mesa do Senado Federal, pela Mesa da Câmara
dos Deputados ou pelo Procurador-geral da Repúbli
ca.

* § 4° com redação dada pela Emenda Constitu
cional n°3, de 17-3-1993.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 463, DE 2001

(Do Sr. Paulo Lessa e outros)

Altera a redação do art. 29-A da
Constituição Federal.

(Apense-se à Peco n° 405, de 2001).

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da Consti
tuição Federal, promulgam a seguinte emenda ao tex
to constitucional:

Artigo único. O art. 29-A da Constituição Federal
passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislati
vo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e
excluídos os gastos com inativos, não poderá ultra
passar os seguintes percentuais, relativos a receita
corrente líquida do município, efetivamente realizado
no exercício anterior.

Justificação

O referido artigo constitucional, ao fixar limites
de despesas do Poder Legislativo Municipal, o faz to
mando por base nos percentuais relativos apenas ao
somatório da receita tributária e das transferências
previstas no § 5° do art. 153 e nos arts. 158 e 159 da
Carta Magna.

Ocorre, que na previsão, não se inclui o total das
receitas municipais, em total prejuízo ao legislativo
municipal.

Assim, ao estender o percentual a todas as re
ceitas correntes líquidas do município, além de se dar
tratamento isonômico aos poderes, com participação
em todos os créditos, estar-se-á fazendo justiça, pois,
não é justo que o Legislativo deixe de participar das
receitas em sua integralidade.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2001 .
- Deputado Paulo Lessa.
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Tipo da Proposição: PEC

Autor da Proposição: PAULO LESSA E OUTROS

Data de Apresentação: 06/12/0 I

Ementa: Altera a redação do Artigo 29-A da Constituição Federal.

Possui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas: IConftrmadas-~:----1·9:i.
• __.~ o __o .~ ~__ I

INão Conferem! 0051
.---------~-- ---~----_ ..,--
:Fora do ExercIdo 001,
[Repetidas----- ---(i02~

I/E:grv~s .~_000
Retiradas 000

Assinaturas Confirmadas
1 AIRTON CASCAVEL
2 AIRTON DIPP
3 AIRTON ROVEDA
4 ALBERTO FRAGA
5 ALCEU COLLARES
6 ALEX CANZIANI
7 ALMEIDA DE JESUS
8 ALMIRSA
9 ANIBAL GOMES
10 ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS

11 ANTÔNIO JORGE
12 ARMANDO ABILlO
13 AUGUSTO FARIAS
14 AUGUSTO NARDES

15 B. sA
16 BABA
17 BISPO RODRIGUES
18 BONIFÁCIO DE ANDRADA
19 CABO JÚLIO
20 CARLlTO MERSS
21 CARLOS ALBERTO ROSADO
22 CARLOS BATATA
23 CARLOS SANTANA
24 CELSO RUSSOMANNO
25 CHICO DA PRINCESA
26 CHICO SARDELLI
27 CLEUBER CARNEIRO

28 CLOVIS VOLPI
29 CONFÚCIO MOURA
30 CORIOLANO SALES
31 COSTA FERREIRA
32 CUNHA BUENO
33 CUSTÓDIO MAnOS
34 DAMIAo FELlCIANO

PPS
POT
PTB
PMDB
PDT
PSDB
PL
PPB
PMDB
PFL
PTB
PSDB
PPB
PPB
PSDB
PT
Pl
PSDB
PST
PT
PFL
PSDB
PT
PPB
PSDB
PFL
PFL

PV
PMDB
PMDB
PFL
PPB
PSDB
PMDB

RR
RS
PR
DF
RS
PR
CE
RR
CE
se
TO
PB
Al
RS

PI
PA
RJ
MG
MG
SC
RN
PE
RJ
SP
PR
SP
MG

SP
RO
BA
MA
SP
MG
PB
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35 DANILO DE CASTRO PSDB MG

36 DE VELASCO PSL SP

37 DILCEU SPERAFICO PPB PR

38 DINO FERNANDES PPB RJ

39 DOMICIANO CABRAL PSDB PB

40 DUILlO PISANESCHI prB SP

41 EDIR OLIVEIRA PTB RS

42 EDMAR MOREIRA PPB MG

43 EDUARDO BARBOSA PSDB MG

44 EDUARDO CAMPOS PSB PE

45 ELIAS MURAD PSDB MG

46 ENIOBACCl PDT RS

47 EULER MORAIS PMDB GO

48 EUNICIO OLIVEIRA PMDB CE

49 EURICO MIRANDA PPB RJ

50 EURipEDES MIRANDA PDT RO

51 EXPEDITO JÚNIOR PSDB RO

52 FÉLIX MENDONÇA PTB BA

53 FERNANDO CORUJA PDT SC

54 FERNANDO DINIZ PMDB MG

55 FERNANDO GABEIRA PT RJ

56 FERNANDO GONÇALVES PTB RJ

57 FERNANDO ZUPPO PSDC SP

58 FIORAVANTE PT RS

59 FRANCISCO GARCIA PFL AM

60 FREIRE JÚNIOR PMDB TO

61 GASTÃO VIEIRA PMDB MA

62 GERMANO RIGOTTO PMDB RS

63 GERSON PERES PPB PA

64 GILBERTO KASSAB PFL SP

65 GIVALDO CARIMBA0 PSB AL

66 GLYCON TERRA PINTO PMDB MG

67 GONZAGA PATRIOTA PSB PE

68 HELENILDO RIBEIRO PSDB AL

69 HÉLIO COSTA PMDB MG

70 IBRAHIM ABI-ACKEL PPB MG

71 IÉDIOROSA PFL RJ

72 ILDEFONÇO CORDEIRO PSDB AC

73 INALDO LEITÃO PSDB PB
74 IVAN10 GUERRA PFL PR

75 JAIME M4.RTINS PFL MG

76 JAIR BOLSONARO PPB RJ
77 JAIR MENEGUELLI PT SP
78 JAQUES WAGNER PT BA

79 JOÃO CALDAS PL AL

80 JOÃO HENRIQUE PMDB PI
81 JOÁOLEÂO PPB BA

82 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG

83 JOÃO MENDES PFL RJ

84 JOÃO PIZZOLATTI PPB SC

85 JOÃO TOTA PPB AC
86 JOAQUIM FRANCISCO PFL PE

87 JONIVAL LUCAS JUNIOR PMDB BA

88 JORGE KHOURY PFL BA

89 JORGE PINHEIRO PMDB DF
90 JORGE TADEU MUDALEN PMDB SP
91 JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PSB MA
92 JOSÉ BORBA PMDB PR

93 JOSÉ CARLOS ELIAS PTS ES
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94 JOSÉ CARLOS MARTINEZ PTB PR

95 JOSÉ DE ABREU PTN SP

96 JOSÉ íNDIO PMDB SP

97 JOSÉ L1NHARES PPB CE
98 JOSÉ MILITA0 PTS MG

99 JOSÉ MÚCIO MONTEIRO PSOS PE

100 JOSUÉ BENGTSON PTS PA

101 JOVAIR ARANTES PSDB GO

102 JUQUINHA PL GO

103 LAMARTINE POSELLA PMDB SP

104 LAVOISIER MAIA PFL RN

105 LÉO ALCÂNTARA PSOB CE

106 L1NCOLN PORTELA PSL MG

107 LUCIANO CASTRO PFL RR

108 LUCIANO ZICA PT SP

109 LUIS BARBOSA PFL RR

110 LUIS CARLOS HEINZE PPB RS

111 LUIZ ANTONIO FLEURY PTB SP

112 LUIZ BITTENCOURT PMOB GO

113 LUIZ DANTAS PTB AL

114 LUIZ RibEIRO PSDB RJ

115 MARÇAL FILHO PMDB MS

116 MARCELO BARBIERI PMOB SP

117 MARCELO CASTRO PMOB PI

118 MARCELO TEIXEIRA PMOB CE

119 MÁRCIO FORTES PSDB RJ

120 MÁRCIO MATOS PTa PR

121 MARCOS AFONSO PT AC

122 MARCOS ROLlM PT RS

123 MÁRIO ASSAD JÚNIOR PL MG

124 MÁRIO DE OLIVEIRA PST MG
125 MAURILlO FERREIRA UMA PMDB PE
126 MAURO LOPES PMDB MG
127 MEDEIROS PL SP
128 MILTON MONTI PMDB SP
129 MORONI TORGAN PFL CE
130 MURILO DOMINGOS PTB MT
131 MUSSADEMES PFL PI
132 NELSON MARCHEZAN PSDB RS

133 NELSON MARQUEZELLI PTB SP

134 NELSON MEURER PPB PR

135 NELSON PROENÇA PPS RS

136 NELSON TRAD PTB MS

137 NILTON CAPIXABA PTB RO

138 OLlMPIO PIRES PDT MG

139 OLIVEIRA FILHO PL PR

140 OSCAR ANDRADE PL RO

141 OSMAR SERRAGLlO PMDB PR

142 OSVALDO BIOLCHI PMDB RS
143 OSVALDO REIS PMDB TO

144 PADRE ROQUE PT PR

145 PAES LANDIM PFL PI

146 PAUDERNEY AVELlNO PFL AM

147 PAULO DELGADO PT MG

148 PAULO FElJÓ PSDB RJ

Fevereim de 2002
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149 PAULO JOSÉ GOUVI:A PL RS
150 PAULO KOBAYASHI PSDB SP
151 PAULO lESSA PPB RJ
152 PAULO ivlAGALHÃES PFl BA
153 PAULO OCTÁVIO PFl DF
154 PAULO ROCHA PT PA
155 PEDRO CANEDO PSOB GO
156 PEDRO CHAVES PMDB GO
157 PEDRO CORRÊA PPB PE
158 PEDRO NOVAIS PMDB MA
159 PEDRO VALADARES PSB SE
160 PIMENTEL GOMES PPS CE
161 POMPEO DE MATTOS PDT RS
162 RAIMUNDO SANTOS PL PA
163 REGIS CAVALCANTE PPS AL
164 RENATO VIANNA PMDB se
165 RENILDO LEAL PTB PA
166 RICARDO RIQUE PSDB PB
167 RICARTE DE FREITAS PSDB MT
168 RONALDO SANTOS PSDB RJ
169 RUBEM MEDINA PFL RJ
170 RUBENS FURLAN PPS SP
171 SALVADOR ZIMBALDI PSDB SP

172 SANTOS FILHO PFL PR
173 SARAIVA FELIPE PMOB MG
174 SAULO COELHO PSDB MG
175 SAULO PEDROSA PSDB BA
176 SERAFIM VENZON PDT SC
177 SÉRGIO BARCELLOS PFl AP
178 SÉRGIO CARVALHO PSOB RO
179 SERGIO REIS PTB SE
180 SILAS BRASILEIRO PMOB MG
181 SIMÃO SESSIM PPB RJ
182 TELMO KIRST PPB RS
183 THEMlsTOClES SAMPAIO PMOB PI
184 URSICINO QUEIROZ PFL BA
185 VADÃOGOMES PPB SP
186 VILMAR ROCHA PFl GO
187 WAlFRIDO MARES GUIA PTB MG
188 WILSON BRAGA PFl PB
189 XICO GRAZIANO PSDB SP
190 YVONILTON GONÇALVES PFL BA
191 ZÉ GOMES DA ROCHA PMDB GO
192 ZENALDO COUTINHO PSDB PA
193 ZILA BEZERRA PTB AC

Assinaturas que Não Conferem
1 DELFIMNETIO PPB SP
2 DR ANTONIO CRUZ PMDB MS
3 IVAN VALENTE PT SP
4 JOSE CHAVES PMDB PE
5 MARCOS DE JESUS PL PE

Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercício
VALDECI OLIVEIRA PT RS

Assinaturas Repetidas
1 GIVALDO CARIMBÃO PSB AL
2 LUCIANO ZICA PT SP
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Ofício n° 248/2001

Brasília, 12 de dezembro de 2001

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretário-geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-geral,
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição do Sr. Deputado Paulo lessa
e Outros, que "Altera a redação do art. 29-A da Cons
tituição Federal", contém número suficiente de signa
tários, constando a referida proposição de:

193 assinaturas confirmadas;
005 assinaturas não confirmadas;
001 deputado licenciado;
002 assinaturas repetidas.
Atenciosamente, - Cláudia Neves C. de Souza,

Chefe.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASil - 1988

TíTULO 111
Da Organização do Estado

CAPíTULO IV
Dos Municípios

Art. 29-A. O total da despesa do Poder legislati
vo Municipal, incluidos os subsídios dos Vereadores e
excluídos os gastos com inativos, não poderá ultra
passar os seguintes percentuais, relativos ao somató
rio da receita tributária e das transferências previstas
no § 5° do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente
realizado no exercício anterior:

I - oito por cento para Municípios com popula
ção de até cem mil habitantes;

11- sete por cento para municípios com popula
ção entre cem mil e um e trezentos mil habitantes;

111- seis por cento para municípios com popu
lação entre trezentos mil e um e quinhentos mil ha
bitantes;

IV - cinco por cento para municípios com popu
lação acima de quinhentos mil habitantes.

§ 1° A Câmara Municipal não gastará mais de
setenta por cento de sua receita com folha de paga
mento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vere
adores.

§ 2° Constitui crime de responsabilidade do Pre
feito Municipal:

1- efetuar repasse que supere os limites defini
dos neste artigo;

11 - não enviar o repasse até o dia vinte de cada
mês; ou;

111 - enviá-lo a menor em relação à proporção fi
xada na lei Orçamentária.

§ 3° Constitui crime de responsabilidade do Pre
sidente da Câmara Municipal o desrespeito ao § 10
deste artigo.

*Artigo acrescido pela Emenda Constitucional
nO 25, de 14-2-2000.

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

Art. 6° A Constituição poderá ser emendada me
diante proposta:

1- de um terço, no mínimo, dos membros da Câ
mara dos Deputados ou do Senado Federal;

11 - do Presidente da República;
111 - de mais da metade das Assembléias legislati

vas das unidades da Federação, manifestando-se, cada
uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de defe
sa ou de estado de sítio.

§ 2° A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, consi
derando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quin
tos dos votos dos respectivos membros.

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.
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§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;
11 - o voto direto, secreto, universal e periódico;
111 - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5° A matéria constante de proposta de emenda

rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser obje
to de nova proposta na mesma sessão legislativa.

TíTULO VI
Da Tributação e do Orçamento

CAPíTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

SEÇÃO 111
Dos impostos da União

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
11- exportação, para o exterior, de produtos na-

cionais ou nacionalizados;
111 - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou

relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei com

plementar.
§ 1° É facultado ao Poder Executivo, atendidas

as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar
as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos 1,
11, IV e V.

§ 2° O imposto previsto no inciso 111:
I - será informado pelos critérios da generalidade,

da universalidade e da progressividade, na forma da lei;
11 - (Revogado pela Emenda Constitucional

n° 20, de 15-12-1998).
§ 3° O imposto previsto no inciso IV:
I - será seletivo, em função da essencialidade

do produto;
11 - será não-cumulativo, compensando-se o

que for devido em cada operação com o montante co
brado nas anteriores;

111- não incidirá sobre produtos industrializados
destinados ao exterior.

§ 4° O imposto previsto no inciso VI terá suas
alíquotas fixadas de forma a desestimular a manuten
ção de propriedades improdutivas e não incidirá so
bre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando
as explore, só ou com sua família, o proprietário que
não possua outro imóvel.

§ 5° O ouro, quando definido em lei como ativo fi
nanceiro ou instrumento cambial, sujeita-se exclusiva
mente à incidência do imposto de que trata o inciso Vdo
caput deste artigo, devido na operação de origem; a alí
quota mínima será de um por cento, assegurada a
transferência do montante da arrecadação nos seguin
tes termos:

I - trinta por cento para o Estado, o Distrito Fe
deral ou o Território, conforme a origem;

11 - setenta porcento para o Município de origem.

SEÇÃO VI
Da Repartição das Receitas Tributárias

Art. 158. Pertencem aos Municípios:
I - o produto da arrecadação do imposto da

União sobre renda e proventos de qualquer natureza,
incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qual
quer título, por eles, suas autarquias e pelas funda
ções que instituírem e mantiverem;

11- cinqüenta por cento do produto da arrecada
ção do imposto da União sobre a propriedade territorial
rural, relativamente aos imóveis neles situados;

111- cinqüenta por cento do produto da arrecada
ção do imposto do Estado sobre a propriedade de veí
culos automotores licenciados em seus territórios;

IV - vinte e cinco por cento do produto da arre
cadação do imposto do Estado sobre operações rela
tivas à circulação de mercadorias e sobre prestações
de serviços de transporte interestadual e intermunici
pai e de comunicação.

Parágrafo único. As parcelas de receita perten
centes aos Municípios, mencionadas no inciso IV, se
rão creditadas conforme os seguintes critérios:

I - três quartos, no mínimo, na proporção do va
lor adicionado nas operações relativas à circulação
de mercadorias e nas prestações de serviços, realiza
das em seus territórios;

11 - até um quarto, de acordo com o que dispuser
lei estadual ou, no caso dos Territórios, lei federal.

Art. 159. A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos so

bre renda e proventos de qualquer natureza e sobre
produtos industrializados, quarenta e sete por cento
na seguinte forma:

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento
ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal;

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento
ao Fundo de Participação dos Municípios;

c) três por cento, para aplicação em programas de
financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte,
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Nordeste e Centro-oeste, através de suas instituições fi
nanceiras de caráter regional, de acordo com os planos
regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao
semi-árido do Nordeste a metade dos recursos destina
dos à Região, na forma que a lei estabelecer;

II - do produto da arrecadação do imposto sobre
produtos industrializados, dez por cento aos Estados e
ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das res
pectivas exportações de produtos industrializados.

§ 1° Para efeito de cálculo da entrega a ser
efetuada de acordo com o previsto no inciso I, ex
c1uir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de
renda e proventos de qualquer natureza pertencente
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,
nos termos do disposto nos art. 157, I, e 158, I.

§ 2° A nenhuma unidade federada poderá ser
destinada parcela superior a vinte por cento do montan
te a que se refere o inciso 11, devendo o eventual exce
dente ser distribuído entre os demais participantes,
mantido, em relação a esses, o critério de partilha nele
estabelecido.

§ 3° Os Estados entregarão aos respectivos Mu
nicípios vinte e cinco por cento dos recursos que rece
berem nos termos do inciso 11, observados os critérios
estabelecidos no art. 158, parágrafo único, I e 11.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 464, DE 2001

(Do Sr. Anivaldo Vale e outros)

Cria compensação financeira, com
parte da receita do imposto de importa
ção, às Unidades da Federação que pro
duzirem saído positivo na sua balança
comercial com o exterior.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação).

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emen
da ao texto constitucional:

Art. 1° O art. 159 da Constituição Federal passa
a vigorar acrescido dos seguintes dispositivos:

"Art. 159 ..

111 - do produto da arrecadação do imposto so
bre a importação de produtos estrangeiros, vinte por
cento aos Estados e ao Distrito Federal, proporcional
mente ao saldo anual positivo de suas exportações
para o estrangeiro em relação às suas importações.

§ 4° A nenhuma unidade federada poderá ser
destinada parcela superior a doze por cento do saldo
positivo de sua balança comercial."

§ 5° Os valores repassados nos termos do inciso
111 supra, serão destinados à realização de investimen
tos em infra-estrutura econômica e sua manutenção,
preferencialmente na área vinculada à exportações.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° ,DE EMENDA ADITIVA

Justificação
A Balança comercial brasileira relativa ao ano de

2000 (anexo I) evidencia que 18 estados produziram, em
conjunto, um volume de divisas líquidas, isto é, um supe
rávit, superior a US$11.6 bilhões. Exportam US$23,5 bi
lhões e importam US$11 ,8 bilhões (anexo 11 a VII).

Enquanto isso, as demais unidades da federação
e o Distrito Federal apresentaram um déficit de mais de
US$14,1 bilhões. Somente São Paulo, Rio de Janeiro e
o Amazonas, este em razão da Zona Franca de Mana
us, foram responsáveis por US$12,0 bilhões desse défi
cit. Foi, portanto, graça à contribuição dos estados su
peravitários que a balança comercial do País apresen
tou um saldo negativo de apenas US$0,7 bilhões.

Considerando o período 1995/2000, a situação
se apresenta, porém, de extrema gravidade. No acu
mulado dos seis anos a contribuição em divisas líqui
das produzidas pelos estados superavitários, ele
vou-se a mais de US$69,1 bilhões. Isso impediu que o
déficit da balança comercial do País, pressionada
pela elevada importação dos estados deficitários,
provocasse o colapso cambial da Nação.

Com efeito, caso os estados superavitários, ao in
vés de produzirem saldo positivo, apresentassem equi
líbrio nas suas transações comerciais com o exterior
(caso em que seriam beneficiados com a receita do
ICMS sobre o volume à maior de suas importações) o
déficit, no período, que foi de US$25.8 bilhões (anexo I)
se levaria à estratosférica importância de mais de
US$100,0 bilhões (anexo I), o que provocaria conse
qüências inimagináveis para a sócio-economia do País.

Essa decisiva contribuição, porém, se constitui
um aporte de divisas de fundamental importância
para o orçamento cambial da União, representa, por
outro lado, uma séria privação de receita tributária
para os estados que a produzem.

É que, por razões conhecidas, a legislação veda,
de modo geral, a cobrança de tributos sobre as exporta
ções de produtos para o exterior. A perda de receita não
correria se esses estados importassem pelo menos na
proporção que exportam. Isto porque, nesse caso, o im-
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posto que não é pago na saída do produto para o exteri
or seria compensado, posteriormente, pelo imposto
(ICMS) devido na entrada do produto importado. Nessa
hipótese, contudo, a União ficaria privada das divisas lí
quidas que presentemente os estados superavitários
repassam para seu orçamento carrbial.

Mas não é só no campo cambial que o sacrifício
financeiro dos estados superavitários resulta em ga
nho para a União. O mesmo ocorre, também, no que
se refere à receita tributária. É que, embora os esta
dos nenhum proveito financeiro recebam em razão de
seu saldo positivo de divisas, a União, sobre o mes
mo, arrecada o 11 e o IPI. Isso se verifica no momento
em que se realizam as importações, tributadas pelos
citados impostos federais, são financiadas pelas divi
sas líquidas dos estados superavitários.

Objetivando corrigir essa inquestionável injusti
ça fiscal (e social) a emenda aditiva cuja justificativa
ora se examina apresenta a seguinte proposta:

• Distribuição de parcela equivalente a
20% (vinte por cento) da arrecadação do 11
aos estados que apresentarem saldo positivo
na sua balança comercial com o exterior, na
proporção do respectivo saldo, limitando a
participação de cada unidade federativa a
12% (doze por cento) der seu respectivo sal
do positivo.

Registra-se ainda, por oportuno, que não é só a
União que se beneficia das divisas líquidas geradas
pelos estados superavitários, em detrimento destes.
Os estados deficitários, especialmente as duas maio
res economias do País - São Paulo e Rio de Janeiro 
também são beneficiados e, do mesmo modo, de
duas maneiras - econômica e financeiramente.

No primeiro caso porque suas importações, indis
pensáveis à manutenção e, mais do que isso, à eleva
ção do nível de suas atividades econômicas são viabili
zadas, em boa parte, pelas divisas líquidas geradas pe
los estados superavitários. Sem essa decisiva contribui
ção tais atividades seriam seriamente afetadas, pois a
alternativa, para manter o nível das importações, seria
agravar ainda mais o já inquietante déficit cambial do
País, solução evidentemente descartada.

Financeiramente, o ganho dos estados superavi
tários decorre do fato de que o ICMS incidente sobre
os produtos importados é devido, segundo a legislação
atual, ao estado importador. Assim, os produtos adqui
ridos no exterior pelos estados deficitários, inclusive
com as divisas líquidas produzidas pelos estados su
peravitários, irão gerar receita de ICMS ao tesouro da
queles no momento em que os mesmos efetuam suas

importações. No exercício de 2000 essa receita ele
vou-se a um valor estimado de R$3,0 bilhões.

Tal distorção conduz ao seguinte paradoxo: um
País que àdota o lema "exportar é a solução", substi
tuído, aliás, atualmente por "exportar ou morrer",
mantém, numa flagrante contradição, uma legislação
anacrônica e incoerente que premia generosamente
os estados que apresentam déficit na sua balança co
merciai com o exterior e penaliza duramente os que
contribuem com valiosos saldo positivo de divisas
para o orçamento cambial da nação.

Mas o sacrifício financeiro imposto aos estados
produtores de divisas - especialmente aos que têm
no Fundo de Participação dos Estado uma parceria
substancial de sua receita orçamentária - não se es
gota aí. É que o saldo positivo de suas transações
com o exterior resulta, de modo geral, de um sistema
produtivo baseado em alta densidade de capital e ra
refação de mão-de-obra, condição indispensável
para participar com êxito da forte concorrência do
mercado internacional. Isso produz uma apreciável
(embora ilusória) elevação da renda per capita esta
dual e, em conseqüência, uma redução da correspon
dente quota-parte do FPE, uma vez que o inverso da
quela renda constitui fator importante na determina
ção do coeficiente de participação do citado fundo.

Observe-se finalmente que nenhum inconveniente
existe em destacar parte da receita do imposto de impor
tação para suporte financeiro do fundo aqui proposto.

A função econômica do referido tributo, de ins
trumento de política de comércio exterior, não sofrerá,
com a aprovação da proposta, qualquer restrição.

Isto porque essa função se exerce ora dificul
tando ora facilitando a entrada de produto estrangei
ro no país, mediante a elevação ou a redução (até
mesmo a eliminação) das alíquotas do tributo, respe
itados, obviamente, as condições estabelecidas nos
acordos internacionais.

Essa faculdade legislativa, indispensáveis à di
nâmica do comércio exterior, não sofrerá nenhuma li
mitação em decorrência das disposições previstas na
proposta. O legislador infraconstitucional poderá li
vremente alterar as citadas alíquotas para atender os
interesses da economia nacional. Desse modo, a efi
cácia do tributo como instrumento regulador do co
mércio exterior, não padecerá a menor restrição.

Pelo contrário, com a distribuição proposta, uma
nova e desejável dimensão ganhará o mesmo ao apo
iar, com reduzida parte da receita que produz, o as
pecto mais importante do comércio exterior do país
que é o incremento de suas exportações.

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 2001 . 
Deputado Anivaldo Vale.
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Anexo I

SALDO DA BALANÇA COMERCIAL DOS ESTADOS BRASILEIROS - US$ 1,000 FOB

Fonte: SECEX (SEICOM)
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BALANÇA COMERCIAL DOS ESTADOS BRASILEIROS· US$1,OOO FOB
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ACRE 5.206 461 4.745
ALAGOAS 468.144 173.429 294.715
AMAPA 65.792 26.277 40.515
AMAZONAS 138.349 3.839.041 -3.700.692
BAHIA 1.919.192 1.385.219 533.973
CEARA 352.131 648.954 -294.823
DISTRITO FEDERAL 5.790 188.243 -181.433
ESPIRITO SANTO 2.748.708 3.718.688 -989.960
GOlAS 246.856 205.153 43.502
MARANHAO 671.361 195.933 475.428
MATO GROSSO 426.252 46.348 379.904
MATO GROSSO DO SUL 304.817 54.246 250.571
MINAS GERAIS 5.860.662 2.957.065 2.903.597
PARA 2.181.437 336.072 1.845.365
PARAIBA 88.035 215.294 -129.229
PARANA 3.567.346 2.390.291 1.177.055
PERNANBUCO 574.324 794.447 -220.128
PIAUI 67.097 34.628 32.471
RIO DE JANEIRO 2.067.597 4.659.614 -2.602.017
RIO GRANDE DO NORTE 79.228 81.621 -2.393
RIO GRANDE DO SUL 5.181.855 3.017.861 2.163.794
RONDONIA 37.761 18.428 19.333
RORAIMA 4.357 7.644 -3.187
SANTA CATARINA 2.652.025 1.198.640 1.453.485
SAO PAULO 15.967.669 23.691.432 I -7.726.743
SERGIPE 22.450 76.280 J -53.600



02')<)0 Quarla-teira 27 mARIO IH CAMARA DOS DEPUTADOS h:verciro de 2002

Anexo 111

BALANÇA COMERCIAL DOS ESTADOS BRASILEIROS - US$1,OOO fOB

ACRE
..

2.446 1.782 664
ALAGOAS
AMAPA

289.195 183.162
101.515 38.742

106.093
84.773

AMAZONAS 143.954 4.344.291 -4.200.337
425.403

-432.707
-240.120

380.482 813.139
-+-------

30.874 270.994

1.846.190 1.420.727BAHIA
CEARA
DISTRITO FEDERAL
ESPIRlTO SANTO 2.454.258 3.187.039 -883.381
GOlAS 387.007 285.029 151.978
MARANHAO 681.460 403.326 278.134
MATO GROSSO 859.307 46.048 612.359
MATO GROSSO DO SUL 306.859 56.142 250.717
MINAS GERAIS 5.790.383 2.850.126 2.940.257
PARA 2.117.178 254.404 1.862.774
PARAIBA
PARANA

103.393 184.709
4.245.907 2.484.872

-81.316
1.781.035

PERNANBUCO 341.006 817.613 -476.607
13.836

-3.212.767
62.427 46.591--f-------

1.884.314 5.097.081
PIAUI
RIO DE JANEIRO
RIO GRANDE DO NORTE 94.875 101.384 -6.519
RIO GRANDE DO SUL
RONDÔNIA
RORAIMA

5.663.641 3.329.162
27.753 16.736
7.117 6.668

SANTA CATARINA 2.637.306 1.232.314 1.404.992
SAOPAULO
SERGIPE
TOCANTINS

16.575.293 25.703.852
55.947 138.271

1.416 2.394
. j~" ,....;~$i~U8;

856.933 751.447

-9.128.559
-82.924

-9.78

751.447
5.554.268
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Anexo IV

Quarta-feira 27 0299 J

BALANÇA COMERCIAL DOS ESTADOS BRASILEIROS - US$ 1,000 fOB

';~':,;';, ',Es.~':'±;€j~ii~?t ::,...:,"·,,t" ';;!!~·'H,\C>:.:
".. ';';', '''.. ' . ,'-r;;.,,,, ~\,~~iÂ:'~~.ft >.."., .',' "5;6;1 DO

!§~;;',:,+,,'.:::,:/""" '.,.~.:<:,:, .. ,. d~.~ ,. '1oiI!:"'\<',">:"',,~!K •. :

ACRE 207 25.997 -25.790
ALAGOAS 340.731 141.797 196.934
AMAPA 84.117 48.522 15.595
AMAZONAS 193.489 4.385.464 -1.191.985
BAHIA 1.887.596 1.683.156 184.440
CEARA 353.043 739.369 -386.645
DISTRITO FEDERAL 8.033 320.173 -312.140
ESPIRITO SANTO 2.547.245 4.345.830 -1.796.584
GOlAS 475.959 275.336 200.329
MARANHAO 744.598 433.418 311.185
MATO GROSSO 927.091 85.832 841.169
MATO GROSSO DO SUL 383.696 137.689 248.109
MINAS GERAIS 7.225.975 3.612.241 3.414.794
PARA 2.283.850 228.900 2.054.950
PARAIBA 86.940 216.885 -129.845
PARANA 4.854.032 3.463.217 1.390.815
PERNANBUCO 372.580 917.298 -544.718
PIAUI 61.941 48.952 12.989
RIO DE JANEIRO 1.734.294 5.349.915 -3.615.821
RIO GRANDE DO NORTE 93.504 184.284 -40.760
RIO GRANDE DO SUL 6.271.051 3.844.601 2.428.450
RONDONIA 37.362 17.307 20.056
RORAIMA 2.583 6.983 -3.380
SANTA CATARINA 2.805.718 1.492.414 1.313.304
SAO PAULO 18.092.044 28.987.362 -10.875.318
SERGIPE 38.628 130.942 / -91.314
TOCANTINS 9.797 23.121 I -13.324
.I:AL.:UF;:;:;,;·~:,'"g~::;/~;rr;:r~'~t"'. " .J)0"1~ :'i} ;',':, 'iL1V&.270: ..} -9.418.463
NAO DECLARADOS~ 75.758 / 1.056.550
l.f~::GERALX:··'··:::'~:Pú.;~;';;i~~tlz~L;:,vi"~·~tt5;k'" '" .... ",,(jl:.3SU)2.9 .. ,' IL:""·'" '&361313

Fonte: SECEX (SEICOM)
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Anexo V

BALANÇA COMERCIAL DOS ESTADOS BRASILEIROS - US$ 1,000 FOB

Fonte: SECEX (SEICOM)

:.r;'.;: .;. '-,UiE'.a·_, .'::~ "c".,."': ... , ..
' .

,,:::' """ .. ; ...,; ';':::::'", ; .'.tO, ,I}' S4DO., .....
ACRE 834 849 -1:
ALAGOAS 291.758 82.134 209.62:
AMAPA 82.352 17.072 45.28(
AMAZONAS 266.131 9.053.916 -2.767.78~

BAHIA 1.829.457 1.493.261 336.2m-
CEARA 355.246 605.951 -250.70:
DISTRITO FEDERAL 4.890 387.903 -383.01~

ESPIRITO SANTO 2.408.534 3.473.511 -1.084.97i
GOlAS 381.669 312.017 69.05~

MARANHAO 635.918 316.184 319.75~

MATO GROSSO 852.861 88.432 564.25S
MATO GROSSO DO SUL 175.388 159.371 16.01í
MINAS GERAIS 7.890.687 3.559.603 4.031.064
PARA 2.208.014 257.481 1.951.53~

PARAIBA 54.084 154.248 -100.184
PARANA 4.227.995 4.063.890 184.10~

PERNANBUCO 362.257 916.020 -553.763
PIAUI 58.809 26.737 32.072
RIO DE JANEIRO 1.762.305 4.612.330 2.830.02:
RIO GRANDE DO NORTE 101.748 68.526 13.22C
RIO GRANDE DO SUL 5.028.616 4.329.809 1.298.707
RONDONIA 37.630 15.000 22.83C
RORAIMA 2.482 10.234 -7.752
SANTA CATARINA 2.605.308 1.271.606 1.333.70C
SAOPAULO 18.226.069 27.031.629 9.705.57C
SERGIPE 31.210 109.451 I -78.241
TOCANTINS 13.419 37.512 I -24.093
:To:J:AfJ,,~~~~,~~,~ ':~~~~:;~:'::~:'::;i:~~~':-.~1)~>~~~_i;~::~ji~~~;:~f$: !;~~~'~;:i;~~i:~~.~';~:':?:;:W~,'- }.;, ..•..•. ":51.3,74.321 . ... '['< 7.379a64
NAO DECLARADOS 1.143.525 803.781 / 1.174.227
~:~AI1~:;.)'·.::::·;i(f6~~: :::;,:J;;;;:gJ.$$62: h';.::':'. ... ,.•.•.../·.57'~7lJ ..365, t.;,.I·.•. 6.674.563

"
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Anexo VI

Quarta-teira 27 02993

BALANÇA COMERCIAL DOS ESTADOS BRASILEIROS· US$ 1,000 fOB

ALAGOAS 224.948 80.355 164.592
AMAPA 45.028 22.081 22.967
AMAZONAS 429.451 2.876.800 -2.446149
BAHIA 1.581.148 1.4965.329 115.817
CEARA 371.206 573.468 -202.162
DISTRITO FEDERAL 9.012 648.360 657.348
ESPIRITO SANTO 2.447.098 2.618.979 -171.862
GOlAS 326.885 318.345 7.540
MARANHAO 662.962 367.102 295.880
MATO GROSSO 741.095 154.420 588.876
MATO GROSSO DO SUL 216.323 67.300 161.023
MINAS GERAIS 8.382.001 2.923.481 3.458.520
PARA 2.135.947 170.891 1.965.058
PARAIBA 82.685 126.293 -85.808
PARANA 3.932.564 3.899.105 235.459
PERNANBUCO 265.876 735.318 -469.441
PIAUI 49.138 12.805 28.333
RIO DE JANEIRO 1.840.815 4.357.486 -2.716.672
RIO GRANDE DO NORTE 115.479 84.267 31.207
RIO GRANDE DO SUL 4.998.720 3.272.982 1.725.738
RONDONIA 55.652 5.112 50.540
RORAIMA 1.713 1.514 198
SANTA CATARINA 2.667.364 881.023 1686.341
SAO PAULO 17.641.838 23.311.970 -5.770.141
SERGIPE 21.968 97.111 I -75.153

Fonte: SECEX (SEICOM)
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Anexo VII

Fevtlrciro de 2002

BALANÇA COMERCIAL DOS ESTADOS BRASILEIROS - US$1.OOO FOB

:l~;";Y~":~ÂBOs;,,;z;;~ " ",:':;'ff7:;;c .~,(- •

.'::";.::::í'?(:/,',,,,,,, ,,' .. • '. c '. 'i' • ~~,:,:'SA:LJ)()

ACRE 1.546 5.777 -4.231
ALAGOAS 224.351 84.589 159.76:
AMAPA 35.990 28.282 7.71~

AMAZONAS 772.878 3.922.058 -3.149.38(
BAHIA 1.942.968 2.256.124 -313.15~

CEARA 495.098 717.718 -222.62(
DISTRITO FEDERAL 1.610 509.461 -507.85]
ESPIRITO SANTO 2.791.275 2.506.027 283.24~

GOlAS 644.787 374.008 ]70.75~

MARANHAO 736.245 486.257 271.95f
MATO GROSSO 1.033.354 90.594 942.76C
MATO GROSSO DO SUL 253.145 180.673 92.4n
MINAS GERAIS 6.710.629 2.778.966 3.931.86~

PARA 2.441.181 260.789 2.180.392
PARAIBA 77.577 150.277 -72.70C
PARANA 4.392.091 4.884.035 -291.94~

PERNANBUCO 283.947 938.767 -854.81C
PIAUT 63.365 15.917 47.43~

RIO DE JANEIRO 1.839.494 4.947.809 -3.108.11:
RIO GRANDE DO NORTE 149.382 70.288 79.10~
-----------+--------1----'--'-
RIO GRANDE DO SUL 5.779.942 4.819.492 1.760.45C
RONDONIA 59.535 45.186 14.35S
RORAIMA 2.588 4.858 2.272
SANTA CATARINA 2.711.703 956.734 1.754.95<;
SAO PAULO 19.767.663 25.577.057 -5.769.19<1
SERGIPE 29.761 94.382 I -64.621
TOCANTINS 8.311 9.006 / -695
tl'D~A.LIIJj1" -:j':'"'::::·,E~·t6;i'~i~~~l;I~I,F::;-,;,r,'~,&t1t2JiOOi li::':,!,:,.:, ,'"'.,.,,,','. ~75.901' /' -2.464.29tl
NAü DECLARADOS 1.892.995 108.442 / 1.766.55C
~l.'O'f~:~L~,i;;:,;:~;j-j,ji,~~f;!~·~~~; 1~~1í.~~rj;':.<::;!~(NJS.:S95,;r;,;:·" S6Ji&4.343'; ,. - [< 697.74tl

Fonte: SECEX (SEICOM)
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Conferência de Assinaturas j
Página: 00\
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Quarta-feira 27 02Y95

Ementa:

Tipo da Proposição: PEC

Autor da Proposição: ANNALDO VALE E OlITROS

Data de Apresentação: 11112/01

Cria compensação financeira, com parte da receita do imposto
de importação, às Unidades da Federação que produzirem saldo
positivo na sua balança comercial com o exterior.

POllllui Al1llinaturas Suficientes: SIM

Totais de All8inaturas: [Confirmãdas-- --251
Não Conferem 005
Fora do Exercício 000
Repetidas 002

Ilegíveis 0001

Retiradas 000

Assinaturas Confirmadas
1 ADAUTO PEREIRA
2 ADOLFO MARINHO
3 AFFONSO CAMARGO
4 AGNAlDO MUNIZ

5 AIRTON ROVEDA
6 ALBERTO GOLDMAN
7 ALCIONE ATHAYDE

8 ALDIR CABRAL

9 AlEXANDRE CARDOSO

10 ALMIR SÁ
11 ANDRÉ BENASSI

12 ANIBAL GOMES
13 ANIVALDO VALE

14 ANTONIO CARLOS KONDER REIS
15 ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

16 ANTONIO DO VAlLE
17 ANTONIO FEIJÃO

18 ANTONIO KANDIR
19 ARISTON ANDRADE

20 ARMANDO ABILlO
21 ASDRUBAl BENTES

22 ÁTILA LINS

23 ÁTILA LIRA
24 AUGUSTO FARIAS
25 AUGUSTO FRANCO

26 AVENZOAR ARRUDA
27 B SÁ
28 BABÁ
29 BASILIO VILLANI
30 BENITO GAMA
31 BONIFÁCIO DE ANDRADA
32 CABO JÚLIO

PFL
PSDB
PSDB
PPS
PTB

PSDB

PSB
PFL

PSB
PPB
PSDB
PMDB

PSDB

PFL
PSDB
PMDB

PSDB

PSDB

PFL
PSDB

PMDB
PFL

PSDB
PPB
PSOB

PT

PSDB
PT
PSOB
PMDB
PSDB
PST

PB

CE
PR

RO
PR

SP
RJ

RJ

RJ

RR

SP
CE
PA

se
SP
MG

AP
SP
BA
PB
PA

AM
PI

Al
SE

PB
PI
PA
PR
BA
MG

MG



029% Quarla-lcira 27 DIÁRIO DA ('ÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2002

33 CARlITO MERSS PT SC
34 CARLOS ALBERTO ROSADO PFL RN
35 CARLOS BATATA PSDB PE
36 CARLOS MOSCONI PSDB MG
37 CARLOS NADER PFl RJ
38 CARLOS SANTANA PT RJ
39 CELSO RUSSOMANNO PPB SP
40 CESAR BANDEIRA PFL MA
41 CHICO SARDElll PFL SP
42 CLAUDIO CAJADO PFL BA
43 CONFÚCIO MOURA PMDB RO
44 CORIOLANO SALES PMDB BA
45 CUSTÓDIO MAnOS PSDB MG
46 DANILO DE CASTRO PSDB MG
47 DARClslO PERONDI PMDB RS
48 DEUSDETH PANTOJA PFL PA
49 DILCEU SPERAFICO PPB PR
50 DIVALDO SURUAGY PST AL
51 DOLORES NUNES PMDB TO
52 DOMICIANO CABRAL PSDB PB
53 DR. ANTONIO CRUZ PMDB MS
54 DR. BENEDITO DIAS PPB AP
55 DR HÉLIO PDT SP
56 DUllIO PISANESCHI PTB SP
57 EDMUNDO GALDlNO PSDB TO
58 EDUARDO BARBOSA PSDB MG
59 EDUARDO SEABRA PTB AP
60 EFRAIM MORAIS PFL PB
61 ELCIONE BARBALHO PMDB PA
62 ELlSEU MOURA PPB MA
63 ELlSEU RESENDE PFL MG
64 EMERSON KAPAZ PPS SP
65 EUJÁCIO SIMOES PL BA
66 EULER RIBEIRO PFL AM
67 EUNíCIO OLIVEIRA PMDB CE
68 EVANDRO MILHOMEN PSB AP
69 EXPEDITO JÚNIOR PSDB RO
70 FÁTIMA PELAES PSDB AP
71 FÉLIX MENDONÇA PTB BA
72 FERNANDO CORUJA PDT SC
73 FERNANDO FERRO PT PE

74 FERNANDO GONÇALVES PTB RJ
75 FERNANDO ZUPPO PSDC SP

76 FEUROSA PSDB ES
77 FRANCISTONIO PINTO PFl BA
78 FREIRE JÚNIOR PMDB TO
79 GASTÃO VIEIRA PMDB MA

ao GEDDEl VIEIRA LIMA PMDB BA
81 GERALDO MAGELA PT DF
82 GERSON PERES PPB PA
83 GERVASIO SilVA PFL se
84 GILMAR MACHADO PT MG
85 GONZAGA PATRIOTA PSB PE

86 GUSTAVO FRUET PMDB PR
87 HAROLDO BEZERRA PSDB PA
88 HELENILDO RIBEIRO PSDB AL
89 HERÁCLITO FORTES PFL PI

90 HERCULANO ANGHINEnl PPB MG
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91 IBERÊ FERREIRA PTB RN
92 IBRAHIM ABI-ACKEL PPB MG
93 IÉDIOROSA PFL RJ
94 ILDEFONÇO CORDEIRO PSDB AC
95 IRISSIMOES PTB PR
96 ITAMAR SERPA PSDB RJ
97 IVANIO GUERRA PFL PR
98 JAIME FERNANDES PFL BA
99 JAIR BOLSONARO PPB RJ

100 JAIR MENEGUELLI PT SP
101 JAIRO CARNEIRO PFL BA
102 JANDIRA FEGHAll PCdoB RJ
103 JAQUES WAGNER PT BA
104 JOÃO ALMEIDA PSDB BA
105 JOAOCALDAS PL AL
106 JOÃO COSER PT ES
107 JOÃO GRANDÃO PT MS
108 JOÃO LEÃO PPB BA
109 JOÃO MAGNO PT MG
110 JOÃO SAMPAIO PDT RJ
111 JOAQUIM FRANCISCO PFL PE
112 JORGE ALBERTO PMDB SE
113 JORGE PINHEIRO PMDB DF
114 JORGE TADEU MUDALEN PMDB SI'
115 JORGE WILSON PMDB RJ
116 JOSÉ ANíBAL PSDB SP
117 JOSÉ ANTONIO AlMEIDA PSB MA
118 JOSÉ BORBA PMDB PR
119 JOSÉ CARLOS ALELUIA PFL BA
120 JOSÉ CARLOS ELIAS PTB ES
121 JOSÉ CARLOS FONSECA JR PFL ES

, 122 JOSÉ CHAVES PMDB PE
123 JOSÉ DE ABREU PTN SI'
124 JOSÉ GENOINO PT SI'
125 JOSÉJANENE PPB PR
126 JOSÉ LOURENÇO PMDB BA
127 JOSÉ MILlTÃO PTB MG
128 JOSÉ PRIANTE PMDB PA
129 JOSÉ THOMAZ NONO PFL AL
130 JOSUÉ BENGTSON PTB PA
131 JOVAIR ARANTES PSDB GO
132 JULIO SEMEGHINI PSDB SI'
133 KINCAS MAnos PSB SP
134 LAEL VARELLA PFL MG
135 LAURA CARNEIRO PFL RJ
136 LAVOISIER MAIA PFL RN
137 LEO ALCÂNTARA PSDB CE
138 LEUR LOMANTO PMDB BA
139 UDIA QUlNAN PSDB GO
140 L1NCOLN PORTELA PSL MG
141 UNO ROSSI PSDB MT
142 LUCI CHOINACKI PT se
143 LUCIANO CASTRO PFL RR
144 LUCIANO PIZZATIO PFL PR
145 LUIS BARBOSA PFL RR
146 LUIS CARLOS HEINZE PPB RS
147 LUIZ ANTONIO FLEURY PTB SP
148 LUIZ CARLOS HAULY PSDB PR
149 LUIZ DANTAS PTB AL
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150 LUIZ MOREIRA
151 LUIZ SÉRGIO
152 MANOEL SALVIANO

153 MARÇAL FILHO
154 MÁRCIO FORTES
155 MÁRCIO MATOS
156 MARclO REINALDO MOREIRA
157 MARCOS CINTRA

158 MARCOS ROLlM
159 MARIA DO CARMO LARA
160 MARINHA RAUPP
161 MÁRIO ASSAD JÚNIOR

162 MÁRIO DE OLIVEIRA
163 MÁRIO NEGROMONTE
164 MAURO BENEVIDES
165 MAX MAURO
166 MILTON BARBOSA
167 MILTON MONTI

168 MOACIR MICHELETIO
169 MORONI TORGAN

170 MÚCIO SA
171 MUSSA DEMES
172 NAIR XAVIER LOBO
173 NARCIO RODRIGUES
174 NELSON MARQUEZELLI
175 NELSON MEURER

176 NELSON OTOCH

177 NEY LOPES
178 NICIAS RIBEIRO
179 NILO COELHO

180 NILSON MOURÃO
181 ODELMO LEÃO
182 ODíLlO BALBINOTII
183 OLIVEIRA FILHO

164 ORLANDO DESCONSI
185 OSMAR SERRAGLlO
186 OSÓRIO ADRIANO
187 OSVALDO BIOLCHI

188 OSVALDO COELHO
189 OSVALDO REIS
190 PADRE ROQUE
191 PAES LANDIM

192 PAULO DELGADO
193 PAULO FEIJÓ
194 PAULO KOBAYASHI
195 PAULO LESSA

196 PAULO LIMA
197 PAULO MAGALHÃES
198 PAULO MOURÃO

199 PAULO PAIM
200 PAULO ROCHA
201 PEDRO CANEDO
202 PEDRO CHAVES
203 PEDRO CORRÊA
204 PEDRO EUGÊNIO
205 PEDRO FERNANDES

206 PEDRO IRUJO
207 PEDRO NOVAIS
208 PROFESSOR LUIZINHO
209 RAFAEL GUERRA
210 RAIMUNDO GOMES DE MATOS

PFL
PT

PSDB
PMDB

PSDB
PTB
PPB
PFL
PT
PT

PMDB
PL

PST
PPB
PMDB
PTB
PFL

PMDB
PMDB
PFL

PTB

PFL
PMOB
PSOB
PTB
PPB

PSDB
PFL
PSDB
PSDB

PT
PPB
PSDB
PL

PT
PMDB
PFL
PMDB

PFL
PMDB
PT

PFL
PT

PSDB
PSDB
PPB
PMDB

PFL
PSDB
PT
PT
PSDB

PMDB
PPB
PT
PFL

PFL
PMDB
PT

PSDB
PSDB

BA
RJ

CE
MS
RJ
PR

MG
SP
RS

MG
RO
MG
MG

BA
CE
ES
BA
SP

PR

CE

RN
PI
GO
MG

SP
PR

CE
RN
PA
BA

AC

MG
PR
PR

RS
PR
DF
RS

PE

TO
PR
PI

MG
RJ
SP

RJ
SP
BA
TO

RS
PA
GO
GO
PE
PE
MA

BA
MA
SP
MG
CE
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211 RAIMUNDO SANTOS
212 REGIS CAVALCANTE
213 RENILDO LEAL
214 RICARDO FERRAÇO
215 RICARDO FIUZA
216 RICARDO RIQUE
217 RICARTE DE FREITAS

218 ROBÉRIO ARAÚJO
219 ROMEU QUEIROZ
220 ROSE DE FREITAS
221 RUBEM MEDINA
222 RUBENS BUENO
223 RUBENS FURLAN

224 SALOMÃo CRUZ
225 SANTOS FILHO
226 SAULO COELHO
227 SAULO PEDROSA
228 SEBASTIÃO MADEIRA
229 SÉRGIO BARROS
230 SEVERINO CAVALCANTI
231 SILAS BRASILEIRO
232 SILVIO TORRES
233 SIMÃO SESSIM

234 TELMA DE SOUZA
235 TETÉ BEZERRA
236 VIC PIRES FRANCO
237 VICENTE ARRUDA
238 V1LMAR ROCHA
239 VIRGIUO GUIMARÃES
240 WAGNER ROSSI
241 WAGNER SALUSTIANO
242 WALDEMIR MOKA
243 WALFRIDO MARES GUIA
244 WANDERLEY MARTINS
245 WERNER WANDERER
246 WIGBERTO TARTUCE
247 WILSON BRAGA

248 WILSON SANTOS
249 YEDA CRUSIUS
250 ZENALDO COUTINHO
251 ZILA BEZERRA

PL

PPS
PTB

PPS
PPB
PSOB
PSDB

PL
PTB
PSDB
PFL
PPS
PPS

PFL
PFL

PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PPB
PMDB
PSDB
PPB
PT
PMDB
PFL
PSDB
PFL
PT
PMDB
PPB
PMDB
PTB
psa
PFL
PPB
PFl
PSDB
PSDa
PSDB
PTB

PA

AL
PA
ES
PE

PB
MT

RR
MG
ES
RJ
PR
SP
RR
PR

MG
BA
MA
AC
PE

MG
SP
RJ
SP
MT
PA

CE
GO
MG
SP
SP
MS
MG

RJ
PR
DF
PB
MT
RS
PA

AC

Assinaturas que Não Conferem
1 ANTONIO JORGE PTB TO
2 CARLOS DUNGA PTB PB
3 DR. HELENO PSDB RJ
4 OLAVO CALHEIROS PMDB AL
5 OSMAR TERRA PMDB RS

Assinaturas Repetidas
1 PAULO KOBAYASHI PSDB SP
2 WAGNER ROSSI PMDB SP
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Ofício n° 249/2001

Brasília, 13 de dezembro de 2001

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-geral,
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição do Sr. Deputado Anivaldo
Vale e Outros, que "Cria compensação financeira,
com parte da receita do imposto de importação, às
Unidades da Federação que produzirem saldo positi
vo na sua balança comercial com o exterior, contém
número suficiente de signatários, constando a referi
da proposição de:

251 assinaturas confirmadas;
005 assinaturas não confirmadas;
002 assinaturas repetidas.

Atenciosamente, - Cláudia Naves C. da Souza,
Chefe

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

1- de um terço, no mínimo, dos membros da Câ
mara dos Deputados ou do Senado Federal;

II - do Presidente da República;
111- de mais da metade das Assembléias legislati

vas das unidades da Federação, manifestando-se, cada
uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de defe
sa ou de estado de sitio.

§ 2° A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, consi
derando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quin
tos dos votos dos respectivos membros.

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;
II - o voto direto, secreto, universal e periódico;
111 - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5° A matéria constante de proposta de emenda

rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser obje
to de nova proposta na mesma sessão legislativa.

TíTULO VI
Da Tributação e do Orçamento

CAPITULO I
Do Sistema Tributário Nacional

SEÇÃO VI
Da Repartição das Receitas Tributárias

Art. 159. A União entregará:
I - do produto da arrecadação dos impostos so

bre renda e proventos de qualquer natureza e sobre
produtos industrializados, quarenta e sete por cento
na seguinte forma:

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento
ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal;

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento
ao Fundo de Participação dos Municípios;

c) três por cento, para aplicação em programas
de financiamento ao setor produtivo das Regiões Nor
te, Nordeste e Centro-oeste, através de suas institui
ções financeiras de caráter regional, de acordo com
os planos regionais de desenvolvimento, ficando as
segurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos
recursos destinados à Região, na forma que a lei es
tabelecer;

11 - do produto da arrecadação do imposto sobre
produtos industrializados, dez por cento aos Estados e
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ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das res
pectivas exportações de produtos industrializados.

§ 1° Para efeito de cálculo da entrega a ser
efetuada de acordo com o previsto no inciso I, ex
c1uir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de
renda e proventos de qualquer natureza pertencente
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,
nos termos do disposto nos art. 157, I, e 158, I.

§ 2° A nenhuma unidade federada poderá ser
destinada parcela superior a vinte por cento do mon
tante a que se refere o inciso 11, devendo o eventual.
excedente ser distribuído entre os demais participan
tes, mantido, em relação a esses, o critério de partilha
nele estabelecido.

§ 3° Os Estados entregarão aos respectivos Mu
nicípios vinte e cinco por cento dos recursos que re
ceberem nos termos do inciso 11, observados os crité
rios estabelecidos no art. 158, parágrafo único, I e 11.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 465, DE 2001

(Do Sr. Orlando Desconsi e outros)

Modifica o inciso V e acrescenta pa
rágrafo ao art. 30 da Constituição Fede
ral.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação).

As Mesas da Câmara dos deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 30 do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emen
da ao Texto Constitucional:

Artigo único. O Inciso V do art. 30 da Constitui
ção Federal passa a vigorar com a seguinte redação e
acrescido de parágrafo único:

"Art. 30. Compete aos municípios":
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regi

me de concessão ou permissão, os serviços públicos
de interesse local, incluídos o de transporte coletivo e
saneamento básico, que tem caráter essencial;(NR)

Parágrafo único. A prestação do serviço de sa
neamento básico sob regime de concessão ou per
missão descrita no inciso V deste artigo somente po
derá ser realizada por empresa pública ou sociedade
de economia mista.

Justificação

A Constituição Federal (1988), ao estabelecer
como competência do Sistema Único de Saúde

(SUS) participar na formulação da política e da execu
ção das ações de saneamento, criou a condição para
a integração das duas áreas: saneamento e saúde.
Não há dúvida de que a decisão da Constituinte em
considerar o saneamento no âmbito da política de
saúde buscou colocar o problema sanitário do país
para além dos estreitos limites da assistência médica
curativa (área de saúde) e das grandes obras de infra
estrutura (área de saneamento). Para um país com
elevada prevalência de doenças infecciosas e para
sitárias, sabidamente causada pela carência de água
e ambiente adequados, essa via intersetorial na abor
dagem da questão se constitui um importante cami
nho a ser perseguido para uma ação mais racional e
eficaz das referidas áreas.

Segundo a definição da Organização Mundial
de Saúde (OMS), saneamento ambiental é o controle
de todos os fatores do meio físico do homem, que
exercem ou podem exercer efeito prejudicial ao seu
bem estar físico, mental ou social."

Dentro deste enfoque, podemos alinhar 5 fun
ções básicas da administração pública no campo sa
nitário. São elas:

1. Captação, tratamento, abastecimen
to e distribuição de água;

2. Eliminação e tratamento das águas
servidas (esgotos);

3. Coleta e destinação final de lixo;
4. Drenagem pluvial urbana;
5. Controle de vetores de doenças.

Segundo dados da OMS, Organização Mundial
de Saúde, 65% das doenças no Brasil são causadas
pela falta de saneamento nas cidades. Vale lembrar
que, segundo essa mesma organização, a cada um
real investido em saneamento ambiental são econo
mizados quatro reais em saúde pública em um pe
ríodo de dez anos.

Em detrimento ao conceito da saneamento
ambiental da OMS temos a prática operacional em
que se dá a sua aplicação. A operacionalização do
setor de saneamento ambiental tem sido fracionada
por atividade, sendo que boa parte é executada
pela iniciativa privada sem uma linha mestre de atu
ação no sentido da integração do conceito a sua
operação.

A exemplo disso temos o setor de limpeza urba
na que, praticamente, tem sua operação realizada por
empresas terceirizadas que são responsáveis por
60% do resíduo sólido urbano coletado e tratado. Po
rém esta operação não se integra com os demais se
tores do saneamento ambiental como, por exemplo, o
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serviço de controle de vetores de doenças, que repre
senta uma atividade de atuação exclusiva dos órgão
de saúde pública. Seguindo a trilha da fragmentação
do conceito de saneamento ambiental temos que as
atividades do setor de drenagem pluvial urbana - que
se caracteriza pela atuação na execução de obras e
de manutenção dos "bocas de lobo" ou "bueiros" da
rede de drenagem pluvial e não pela operação de um
sistema - via de regra, são realizadas pela iniciativa
privada que também não responde a nenhuma linha
mestre de planejamento integrado às demais áreas li
gadas ao saneamento ambiental. Neste cenário te
mos setor de água e esgoto que com a fragmentação
é conceituado como Saneamento Básico.

E neste sentido podemos entender que o Sane-
amento Básico consiste nos seguintes serviços:

1. Captação de água bruta;
2. Tratamento de água;
3. Reservação de água tratada:
4. Distribuição de água;
5. Coleta de Esgoto doméstico;
6. Tratamento de Esgotos.

As privatizações efetuadas até o momento já de
monstram o seu lado perverso, seja através do colapso
energético, seja pelos desmandos corriqueiros do setor
de telecomunicações ou pela enorme quantidade de re
síduos sólidos dispostos de modo inadequado.

Hoje a população brasileira já convive com os
serviços de água e esgoto sob gestão privada em 37
municípios. O resultado destas privatizações tem
sido, via de regra, um aumento brutal da tarifa de
água, a queda da qualidade dos serviços prestados, a
piora da potabilidade da água servida à população e o
racionamento.

Dentre os municípios que concederam seus
serviços de saneamento básico para a iniciativa pri
vada temos que citar o Município de Paranaguá, cuja
privatização gerou uma queda brutal na qualidade
das águas, ocasionando uma epidemia de cólera no
Município em 1997, o que arrasou a economia local.
Vale lembrar também que a cidade de Manaus, Capi
tal do Amazonas, teve os serviços de água e esgotos
privatizados em julho de 2000, fendo como resultado
mais imediato (pasmem!) a adoção do racionamento
de água, frisese, numa região conhecida pela abun
dância de seus recursos hídricos.

Cerca de 3/4 dos municípios do Brasil têm
seus serviços de abastecimento de água presta
dos pelas companhias estaduais, sendo que ape
nas 20% têm seus serviços de esgoto prestados
por estas companhias.

Existem ainda cerca de 1.000 serviços munici
pais de água e esgoto que gerenciam diretamente
seus serviços.

Com o objetivo de promover uma privatização
em massa no setor de saneamento básico o Gover
no Federal tem impossibilitado o acesso dos presta
dores públicos de serviços de saneamento ao finan
ciamento ou a recursos não onerosos, facilitando-o
para o setor privado, subvertendo o interesse social,
numa política de investimento que o setor passou a
chamar de "política do Pau-de-sebo" Ou seja, exis
tem os recursos, mas são inacessíveis aos entes fe
derados.

Para termos uma idéia da atuação do Governo
Federal, dados do Sistema Integrado de Administra
ção Financeira, SIAFI, nos dão conta de um volume
orçamentário aprovado para o ano 2000 para o Pro
grama de Financiamento a Concessionárias Esta
duais e Municipais para implantação, ampliação ou
melhoria do sistema de Saneamento" da ordem de
R$13.823.013,00, sendo que foram liberados para os
entes federados apenas R$2.711.520,00, ou seja,
19,62% do montante aprovado.

Ressalta-se que o total de Créditos autorizado
pela LBO para os programas de Saneamento para o
ano 2000 foi da ordem de R$700.811.015,00, sendo
que foram efetivamente gastos R$90.352.085 ou seja
12,89% do montante aprovado.

Como podemos notar, a escassez de recur
sos públicos não parece ser um argumento sufici
entemente forte para a venda do setor, haja visto
que os recursos disponíveis para o saneamento
ambiental não foram repassados para as compa
nhias estaduais, municipais, prefeituras ou gover
nos estaduais.

Assim sendo se faz necessário que seja assegu
rado que o serviço de saneamento básico seja operado
exclusivamente pelo titular do serviço, que, no nosso
caso, é o município, ou para quem a operação for dele
gada através de concessão pública, sendo que para
tanto o concessionário somente poderá ser uma empre
sa pública ou sociedade de economia mista.

E neste sentido conclamamos os ilustres pares
a apoiarem tanto na apresentação quanto na aprova
ção do mérito da presente Proposta de Emenda a
Constituição.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001. 
Orlando Desconsi, Deputado Federal PT/RS - Sér
gio Novais, Deputado Federal PSB/CE.
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Assinaturas Confirmadas
1 ADÃOPRETTO PT RS
2 ADOLFO MARINHO PSDB CE
3 AFFONSO CAMARGO PSDB PR
4 AGNELO QUEIROZ PCdoB DF
5 AIRTON CASCAVEL PPS RR
6 AIRTON DIPP PDT RS
7 ALCEU COLLARES PDT RS
8 ALDO ARANTES PCdoB GO
9 ALDO REBELO PCdoB SP
10 ALEXANDRE CARDOSO PSB RJ
11 ALOIZIO MERCADANTE PT SP
12 ANA CATARINA PMDB RN
13 ANACORSO PT RS
14 ANGELA GUADAGNIN PT SP
15 ANTÓNIO CARLOS KONDER REIS PFL SC
16 ANTÓNIO JORGE PTB TO
17 ARMANDO ABIUO PSDB PB
18 ARNALDO FARIA DE SÁ PTB SP
19 ASDRUBAL BENTES PMDB PA
20 AUGUSTO FRANCO PSDB SE
21 AVENZOAR ARRUDA PT PB
22 BABÁ PT PA
23 BISPO RODRIGUES PL RJ
24 CABO JULIO PST MG
25 CARLlTO MERSS PT SC
26 CARLOS SANTANA PT RJ

27 CEZAR SCHIRMER PMDB RS
28 CLEMENTINO COELHO PPS PE
29 CLOVIS ILGENFRITZ PT RS
30 CLOVIS VOLPI PV SP
31 CORIOLANO SALES PMDB BA
32 DAMIÃO FELlCIANO PMDB PB
33 DE VELASCO PSL SP
34 DIVALDO SURUAGY PST AL
35 DJALMA PAES PSB PE
36 DOMICIANO CABRAL PSDB PB
37 DR. ANTONIO CRUZ PMDB MS
38 DR. HELIO PDT SP
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39 DR. ROSINHA PT PR
40 DUILlO PISANESCHI PTB SP

41 EDINHO BEZ PMDB se
42 EDIR OLIVEIRA PTB RS
43 EDMUNDO GALDINO PSDB TO
44 EDUARDO CAMPOS PSB PE
45 EDUARDO SEABRA PTB AP
46 EFRAIM MORAIS PFL PB
47 ELCIONE BARBALHO PMDB PA
48 ELIAS MURAD PSDB MG
49 EMERSON KAPAZ PPS SP
50 ENIO BACCI PDT RS
51 ESTHER GROSSI PT RS
52 EURlpEDES MIRANDA PDT RO
53 EVANDRO MILHOMEN PSB AP
54 FERNANDO CORUJA PDT SC
55 FERNANDO FERRO PT PE
56 FERNANDO GABEIRA PT RJ
57 FERNANDO GONÇALVES PTB RJ
58 FERNANDO ZUPPO PSDC SP
59 FIORAVANTE PT RS
60 FLAvlOARNS PT PR
61 GASTÃO VIEIRA PMDB MA
62 GERALDO MAGELA PT DF
63 GERMANO RIGOTTO PMDB RS
64 GILMAR MACHADO PT MG
65 GIOVANNI QUEIROZ PDT PA
66 GIVALDO CARIMBÃO PSB AL
67 GONZAGA PATRIOTA PSB PE
68 GUSTAVO FRUET PMDB PR
69 HAROLDO BEZERRA PSDB PA
70 HAROLDO LIMA PCdeB BA
71 HENRIQUE FONTANA PT RS
72 IARA BERNARDI PT SP
73 IÉDIO ROSA PFL RJ
74 IGORAVELlNO PMDB TO

75 INÁCIO ARRUDA PCdeB CE

76 INALDO LEITAO PSDB PB

77 IRIS SIMOES PTB PR

78 IVAN PAIXÃO PPS SE

79 IVAN VALENTE PT SP

80 JAIR MENEGUELLI PT SP

81 JANDIRA FEGHALI PCdoB RJ

82 JAQUES WAGNER PT BA

83 JOÃO COSER PT ES

84 JOÃO EDUARDO DADO PDT SP

85 JOÃO GRANDÃO PT MS

86 JOÃO HERRMANN NETO PPS SP

87 JOÃO MAGNO PT MG

88 JOÃO PAULO PT SP

89 JORGE ALBERTO PMDB SE

90 JORGE BITTAR PT RJ

91 JORGE PINHEIRO PMDB DF

92 JOSÉ ANTONIO ALMEIDA PSB MA

93 JOSÉ CARLOS ELIAS PTB ES

94 JOSÉ DIRCEU PT SP

95 JOSÉ GENOINO PT SP

96 JOSÉ LlNHARES PPB CE
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97 JOSE PIMENTEL PT CE
98 JOSÉ ROBERTO BATOCHIO PDT SP
99 JOSÉ THOMAZ NONÔ PFL AL
100 KINCAS MATTOS PSB SP
101 LAURA CARNEIRO PFL RJ
102 LINCOLN PORTELA PSL MG
103 LUCI CHOINACKI PT SC
104 LUCIANO ZICA PT SP
105 LUIZ ALBERTO PT BA
106 LUIZ ANTONIO FLEURY PTB SP
107 LUIZ EDUARDO GREENHALGH PT SP
108 LUIZ RIBEIRO PSDB RJ
109 LUIZ SÉRGIO PT RJ
110 LUIZA ERUNDINA PSB SP
111 MAGNO MALTA PL ES
112 MANOEL SALVIANO PSDB CE
113 MANOEL VITÓRIO PT MS
114 MARCELO CASTRO PMDB PI
115 MARCOS AFONSO PT AC
116 MARCOS DE JESUS PL PE
117 MARCOS ROLlM PT RS
118 MARIA DO CARMO LARA PT MG
119 MARIO ASSAD JÚNIOR PL MG
120 MAURILlO FERREIRA LIMA PMDB PE
121 MAURO BENEVIDES PMDB CE
122 MAX MAURO PTB ES

123 MENDES RIBEIRO FILHO PMDS RS
124 MILTON TEMER PT RJ
125 MIRIAM REID PSB R_I
126 MIRO TEIXEIRA PDT RJ
127 MORONI TORGAN PFL CE
128 NEIVA MOREIRA PDT MA
129 NELSON PELLEGRINO PT BA
130 NELSON PROENÇA PPS RS
131 NILMARIO MIRANDA PT MG
132 NILSON MOURÃO PT AC
133 ORLANDO DESCONSI PT RS
134 ORLANDO FANTAZZINI PT SP
135 OSMAR SERRAGLlO PMDB PR
136 OSVALDO BIOLCHI PMDB RS
137 PADRE ROQUE PT PR
138 PAULO BALTAZAR PSB RJ
139 PAULO DELGADO PT MG
140 PAULO JOSÉ GOUVÉOA PL RS
141 PAULO PAIM PT RS
142 PAULO ROCHA PT PA
143 PEDRO CANEDO PSDB GO
144 PEDRO CELSO PT DF
145 PEDRO CHAVES PMDB GO
146 PEDRO EUGl:NIO PT PE
147 PEDRO t=ERNANDES PFL MA
148 PEDRO NOVAIS PMDB MA
149 PEDRO VALADARES PSB SE

150 PIMENTEL GOMES PPS CE
151 POMPEO DE MATTOS PDT RS
152 PROFESSOR LUIZINHO PT SP
153 RAFAEL GUERRA PSDB MG
154 REGIS CAVALCANTE PPS AL
155 RENILDO LEAL PTB PA
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156 RICARDO BERZOINI PT SP
157 RICARDO FERRAÇO PPS ES
158 RITA CAMATA PMDB ES
159 ROBERTO PESSOA PFL CE
160 ROSE DE FREITAS PSDB ES
161 RUBENS BUENO PPS PR
162 RUBENS FURLAN PPS SP
163 SARAIVA FELIPE PMDB MG
164 SERAFIM VENZON PDT SC
165 SÉRGIO MIRANDA PCdoB MG
166 SÉRGIO NOVAIS PSB CE
167 SOCORRO GOMES PCdoB PA
168 T ÂN IA SOARES PCdoB SE
169 TELMA DE SOUZA PT SP
170 THEMlsTOCLES SAMPAIO PMDB PI

171 TILDEN SANTIAGO PT MG
172 VALDECI PAIVA PSL RJ
173 VANESSA GRAZZIOTIN PCdoB AM
174 VIRGiLlO GUIMARÃES PT MG
175 VIVALDO BARBOSA PDT RJ
176 WAGNER SALUSTIANO PPB SP
177 WALDIR PIRES PT BA
178 WALTER PINHEIRO PT BA
179 WANDERLEY MARTINS PSB RJ
180 WELLlNGTON DIAS PT PI
181 WILSON BRAGA PFL PB
182 WILSON SANTOS PSOB MT
183 WOLNEY QUEIROZ PDT PE
184 ZILA BEZERRA PTB AC

Assinaturas que Não Conferem
1 ALMEIDA DE JESUS PL CE
2 DR. HELENO PSOB RJ
3 EZIOIO PINHEIRO PSB RS
4 JOSÉ CHAVES PMDB PE

Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercício
1 JARBAS LIMA PPB RS

Assinaturas Repetidas
1 LUCIANO ZICA PT
2 SÉRGIO NOVAIS PSB

SP
CE
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Ofício n° 250/2001

Brasília, 14 de dezembro de 2001

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna De Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-Geral,
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição do Sr. Deputado Orlando
Desconsi e Outros, que Modifica o inciso V e acres
centa parágrafo ao art. 30 da Constituição Federal,
contém número suficiente de signatários, constando
a referida proposição de:

184 assinaturas confirmadas;
4 assinaturas não confirmadas;
1 deputado licenciado;
2 assinaturas repetidas.

Atenciosamente, - Cláudia Neves C. de Souza,
Chefe.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil

1988

TíTULO 111
Da Organização do Estado

CAPíTULO IV
Dos Municípios

Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e estadual

no que couber;
111 - instituir e arrecadar os tributos de sua com

petência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuí
zo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar ba
lancetes nos prazos fixados em lei;

IV - criar, organizar e suprimir distritos, observa
da a legislação estadual;

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regi
me de concessão ou permissão, os serviços públicos
de interesse local, incluído o de transporte coletivo,
que tem caráter essencial;

VI - manter, com a cooperação técnica e finan
ceira da União e do Estado, programas de educação
pré-escolar e de ensino fundamental;

VII- prestar, com a cooperação técnica e finan
ceira da União e do Estado, serviços de atendimento
à saúde da população;

VIII- promover, no que couber, adequado ordena
mento territorial, mediante planejamento e controle do
uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

IX - promover a proteção do patrimônio históri
co-cultural local, observada a legislação e a ação fis
calizadora federal e estadual.

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

1-de um terço, no mínimo, dos membros da Câ
mara dos Deputados ou do Senado Federal;

11 - do Presidente da República;
111 - de mais da metade das Assembléias legislati

vas das unidades da Federação, manifestando-se, cada
uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de defe
sa ou de estado de sitio.

§ 2° A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, consi
derando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quin
tos dos votos dos respectivos membros.

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;
11 - o voto direto, secreto, universal e periódico;
111- a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5° A matéria constante de proposta de emenda

rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser obje
to de nova proposta na mesma sessão legislativa.
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PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO
N° 467, DE 2001

(Do Sr. Armando Abílio e outros)

Modifica o artigo 60 do Ato das Dis
posições Constitucionais Transitórias de,
forma a prorrogar o prazo de vigência do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimen
to do Ensino Fundamental e de Valoriza
ção do Magistério - FUNDEF.

(Apense-se à Pec n° 342/2001.)
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se

nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da Consti
tuição Federal, promulgam a seguinte emenda ao tex
to constitucional:

Art. 1° É dada nova redação ao art. 60 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, nos se
guintes termos:

Art. 60. Até o final do exercício de 2016
os Estados, o Distrito Federal e os Municípi~
os destinarão não menos de sessenta por
cento dos recursos a que se refere o ca
put do art. 212 da Constituição Federal, a
manutenção e ao desenvolvimento do ensino
fundamental público, com o objetivo de asse
gurar a universalização de seu atendimento
e remuneração condigna do magistério.

§ 1° A distribuição de responsabilida
des e recursos entre os Estados e seus
Municípios, a ser concretizada com parte
dos recursos definidos neste artigo, na
fon'na do disposto no art. 211 da Constitui
ção Federal, é assegurada mediante a cria
ção, no âmbito de cada Estado e do Distrito
Federal, de um Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
de Valorização do Magistério - FUNDEF,
de natureza contábil.

§ 2° O Fundo referido no parágrafo
anterior será distribuído entre o Estado e
seus Municípios, proporcionalmente ao nú
mero de alunos nas respectivas redes de
ensino fundamental, e será constituído por,
pelo menos, quinze por cento dos recursos:

a) da parcela do imposto sobre opera
ções relativas à circulação de mercadorias e
sobre prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comuni
cação - ICMS, devida ao Distrito Federal,
aos Estados e aos Municípios, conforme
dispõe o art. 155, inciso 11, combinado com
o art. 158, inciso IV, da Constrtuição Federal;

b) do Fundo de Participação dos Esta
dos e do Distrito Federal - FPE, e dos Municí
pios, previstos no art. 159, inciso I, alíneas a e
b, da Constituição Federal;

c) da parcela do Imposto sobre Produ
tos industrializados - IPI, devida ao Estado
e ao Distrito Federal, na forma do art. 159,
inciso 11, da Constituição Federal;

d) dos recursos financeiros transferi
dos, em moeda, pela União aos Estados,
Distrito Federal e Municípios a título de
compensação financeira pela perda de rece
itas decorrentes da desoneração das expor
tações, nos termos da Lei Complementar n°
87, de 13 de setembro de 1996, bem como
de outras compensações da mesma nature
za que vierem a ser instituídas.

§ 3° .
§ 4° .
§ 5° Uma proporção não inferior a ses

senta por cento dos recursos de cada Fun
do referido no § 1° será destinada à remu
neração dos profissionais do Magistério, em
efetivo exercício de suas atividades no ensi
no fundamental público

§ 6° .
§ 7° .

Justificação
A criação do FUNDEF em 1996, e sua efetiva

implantação em 1998, ocasionaram uma importante
transformação no perfil dos sistemas de ensino, a
partir da mudança do mecanismo de funcionamento
ancorado na efetiva manutenção de redes, na efetiva
oferta de ensino apurada pelo número de matrículas.

Como resultado houve um processo de munici
palização, no qual os encargos foram acompanhados
de recursos definidos de acordo com regras estáveis
e previamente conhecidas. Desta forma, os municí
pios, sobretudo os pobres passaram a assumir res
ponsabilidades contando com estes recursos.

A estruturação de novas carreiras, a realização
de concursos públicos para o magistério, a aquisição
de equipamentos, passaram a ser viáveis a partir do
planejamento com base nos recursos disponibiliza
dos pelo FUNDEF

A aproximação do prazo fixado para a extinção
do FUNDEF, tem gerado instabilidade e preocupação
nos sistemas de ensino.

Planos de carreira são adiados, remunerações
são pagas através de abonos, O expressivo aporte de
alunos nos municípios cria uma situação que não
pode ter retomo, sem prejuízo para a eqüidade e para
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Por estes motivos toma-se imperativo a prorroga
ção do prazo de sua vigência, por, no mínimo dez anos.

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 2001. 
Deputado Armando Abílio.

Tipo d. Proposiçilo:

Autor da Proposiçí1ío:

Data de ApresentaçAo:

Ementa:

a qualidade de ensino. De um momento para outro, os
sistemas deixarão de ter capacidade de custear suas
escolas, pagar seus professores, manter seus alunos.

É preciso dar mais prazo para a consolidação do
FUNDEF, que tantos avanços tem proporcionado à
Educação brasileira.

SGi\i: SECAP(7503) C;'nCerêncb.-d;-~iD~t';-ra~
17/12/01 15:09:22 Págma.OO\
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ARMANDO ABÍLlO E OUTROS

11112101

Modifica o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, de forma a prorrogar o prazo de vigência do Fundo
de Manutenção e Desenvolvim.ento do Ensino Fundam.ental e de
Valorização do Magistério-FUNDEF.

Possui Assinaturas Sufieientes: SIM

Totais de Assinaturas: '-C""""o-n--:f::-inn-adas- 225
Não Cooferem--l-----'010

Fora do Exerclcio 002
Repetldas--- 047
Ifegfveis ---000
Retiradas 000

Assinaturas Confirmadas
1 ABELARDO LUPION
2 AFFONSO CAMARGO
3 AIRTON CASCAVEL
4 AIRTON DIPP
5 AIRTON ROVEDA
6 ALBÉRICO FILHO
7 ALBERTO FRAGA
8 ALBERTO GOLDMAN
9 ALCESTE ALMEIDA
10 ALCIONE ATHAYDE
11 ALDIR CABRAL
12 ALEX CANZIANI
13 ALMEIDA DE JESUS
14 ANACORSO
15 ANGELA GUADAGNIN
16 ANIBAL GOMES
17 ANTONIO CARLOS KONDER REIS
18 ANTONIO DO VALLE
19 ANTONIO JOAQUIM ARAúJO
20 ANTONIO JORGE
21 ARMANDO ABILIO
22 ARNON BEZERRA
23 ARYKARA
24 ASDRUBAL BENTES

25 ÁTILA LINS
26 ÁTILA LIRA
27 AUGUSTO NARDES
26 B. SÁ
29 BABA
30 BADU PICANÇO
31 BISPO RODRIGUES
32 BONIFÁCIO DE ANDRADA
33 CABO JÚLIO
34 CANDINHO MATTOS
35 CARUTO MERSS

36 CARLOS ALBERTO ROSADO
37 CARLOS DUNGA
38 CARLOS SANTANA

PFL
PSDB
PPS
PDT
PTB
PMDB
PMDB
PSDB
PL
PSB
PFL
PSDB
PL
PT
PT
PMDB
PFL
PMDB
PPB
PTB
PSDB
PSDB
PTB
PMDB

PFL
PSDB
PPB
PSOB
PT
PL
PL
PSDB
PST
PSDB
PT

PFL
PTB
PT

PR
PR
RR
RS
PR
MA
DF
SP
RR
RJ
RJ
PR
CE
RS
SP
CE
SC
MG
MA
TO
PB
CE
SP
PA

AM
PI
RS
PI
PA
AP
RJ
MG
MG
RJ
SC

RN
PB
RJ
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39 CELelTA PINHEIRO PFL MT
40 CHICO DA PRINCESA PSDB PR
41 CLElJBER CARNEIRO PFL MG
42 CLOVIS VOLPI PV SP
43 CONFÚCtO MOURA PMDB RO
44 CORIOLANO SALES PMDB BA
45 COSTA FERREJRA PFL MA
46 CUNHA BUENO PPB SP
47 DAMIÃO FELlCIANO PMDB PB
48 DANILO DE CASTRO PSDB MG
49 DE VELASCO PSL SP
50 DELFIM NETTO PPB SP
51 DINO FERNANDES PPB RJ
52 DJALMA PAES PSB PE
53 DOMICIANO CABRAL PSDB PB
54 DR. BENEDITO DIAS PPB AP
55 ORo HÉLIO PDT SP
56 DUIUO PISANESCHI PTB SP
57 EDINHO BEZ PMOB SC
58 EDIR OLIVEIRA PTB RS
59 EDISON ANDRINO PMDB SC
60 EDMAR MOREIRA PPB MG
61 EDUARDO BARBOSA PSDB MG
62 EDUARDO CAMPOS PSB PE
63 ENIO BACCI PDT RS
64 ENIVALDO RIBEIRO PPB PB
65 EULER RIBEIRO PFL AM
66 EUNíCIO OLIVEIRA PMDB CE
67 EURICO MIRANDA PPB RJ
68 EXPEDITO .JÚNIOR PSDB RO
69 FÉUX MENDONÇA PTB BA
70 FERNANDO DINIZ PMDB MG
71 FERNANDO ZUPPO PSDC SP
72 FETTER JUNIOR PPB RS

73 FEU ROSA PSDB ES
74 FRANCISCO GARCIA PFL AM

75 FREIRE ..JÚNIOR PMDB TO

76 GASTÂO VIEIRA PMDB MA

77 GERMANO RIGOTTO PMDB RS

78 GERSON PERES PPB PA

79 GERVASIO SILVA PFL SC

80 GIVALDO CARIMBÃO PSB AL

81 GONZAGA PATRIOTA PSB PE

82 GUS"TAVO FRUET PMDB PR

83 HAROLDO BEZERRA PSDB PA

84 HUGOBIEHL PPB SC

85 IBERt=. FERREIRA PTB RN

86 IÉDIOROSA PFL R..J

87 ILDEFONÇO CORDEIRO PSDB AC

88 INALDO LEITÃO PSOB PB

89 IRIS SIMOES PTB PR

90 IVANPAIXÂO PPS SE

91 IVANla GUERRA PFL PR

92 ..JAIME MARTINS PFL MG

93 ..JAIR eOLSONARO PPB RJ

94 ..JAIRO CARNEIRO PFL BA

95 JOÃO COSER PT ES

96. ..JOÃO GRANDÃO PT MS

97 JOÃO HENRIQUE PMDB PI

98 JOÃO MAGALHÃES PMOB MG

99 JOÃO PAULO PT tiP

100 JOÃO SAMPAIO POT RJ

101 JOÃO TOTA PPB AC
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102 .JOAQUIM FRANCISCO PFL PE

103 JOEL DE HOLLANDA PFL PE

104 JONIVAL LUCAS JUNIOR PMOB BA

105 .JORGE ALBERTO PMOB SE

106 JORGE BITTAR PT RJ

107 JOSÉ INDIO PMOB SP

108 JOSÉ.JANENE PPB PR

109 .JOSÉ UNHARES PPB CE

110 JOSÉ MILlTÂO PTB MG

111 .JOSÉ PIMENTEL PT CE

112 JOSe THOMAZ NONO PFL AL

113 JOSUÉ BENGTSON PTB PA

114 .JULIO SEMEGHINI PSDB SP

115 .JUQU1NHA PL GO

116 LAURA CARNEIRO PFL RJ

117 LÉO ALCÂNTARA PSOB CE

118 LlNCOLN PORTELA PSL MG

119 LlNO ROSSI PSOB MT

120 LÚClAVANIA PSDB GO

121 LUCIANO CASTRO PFL RR
122 LUCIANO ZICA PT SP
123 LUIS BARBOSA PFL RR
124 LUIS CARLOS HEINZE PPB RS
125 LUISINHO PPB RJ
126 LUIZ ANTONIO FLEURV PTB SP
127 LUIZ BITTENCOURT PMOB ao
128 LUIZ FERNANDO PPB AM
129 LUIZ PIAUHVLlNO PSOB PE
130 MANOEL SALVIANO PSOB CE
131 MANOEL VITÓRIO PT MS
132 MARCELO BARBIERI PMDB SP
133 MARCELO CASTRO PMDB p,
134 MÁRCIO BITTAR PPS AC
135 MÁRCIO FORTES PSDB RJ
136 MÁRCIO MATOS PTB PR
137 MARCOS CINTRA PFL SP
138 MARCOS LIMA PMDB MG
139 MARCOS ROUM PT RS
140 MARIA ELVIRA PMOB MG
141 MARISA SERRANO PSDB MS
142 MAX ROSENMANN PMOB PR
143 MEDEIROS PL SP
144 MENDES RIBEIRO FILHO PMDB RS
145 MICHEL TEMER PMDB SP
146 MILTON MONTI PMDB SP
147 MILTON TEMER PT R.J
148 MOACIR MICHELETTO PMDB PR
149 MURILO DOMINGOS PTB MT
150 MUSSADEMES PFL PI
151 NELSON MARCHEZAN PSDB RS
152 NELSON MARQUEZELLI PTB SP
153 NELSON OTOCH PSDB CE
154 NELSON PROENÇA PPS RS
155 NEUTON LIMA PFL SP
156 ODfLlO BALBINOTTI PSOB PR

157 OLIVEIRA FILHO PL PR
"158 OSCAR ANDRADE PL RO
159 OSMÂNIO PEREIRA PSOB MO
160 OSMAR SERRAGLIO PMDB PR

16"1 OSVALDO BIOLCHI PMDB RS
162 OSVALDO REIS PMOB TO
163 PAES LANDIM PFL PI
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164 PAULO BALTAZAR pse R.1

165 PAULO BRAGA PFL BA
166 PAULO KOBAYASHI PSDB SP

167 PAULO OCTÁVIO PFL DF
168 PAULO ROCHA PT PA

169 PEDRO BITTENCOURT PFL SC
170 PEDRO CANEDO PSDB GO
171 PEDRO CHAVES PMDB GO
172 PEDRO NOVAIS PMOB MA
173 PEDRO VALADARES PSB SE
174 PHILEMON RODRIGUES PL MG
175 PIMENTEL GOMES PPS CE
176 PINHEIRO LANDIM PMDB CE
177 POMPEO DE MATTOS POT RS
178 RAFAEL GUERRA PSDB MG
179 RAIMUNDO SANTOS PL PA
180 REGIS CAVALCANTE PPS AL
181 REINALDO GRIPP PL RJ
182 RENILOO LEAL PTB PA
183 RICARDO BARROS PPB PR
184 RICARDO BERZOINI PT SP
185 RICARDO FERRAÇO PPS ES
186 RICARDO RIQUE PSDB PB
187 ROBÉRIO ARAÚJO PL RR
188 ROBERTO PESSOA PFL CE
189 RODRIGO MAIA PFL RJ
190 ROMEU QUEIROZ PTB MG
191 RONALDO SANTOS PSDB RJ
192 RONALDO VASCONCELLOS PL MG
193 RUBEM MEDINA PFL RJ
194 RUBENS FURLAN PPS SP
195 SALOMÃO CRUZ PFL RR
196 SALVADOR ZIMBALDI PSDB SP
197 SANTOS FILHO PFL PR
198 SARAIVA FELIPE PMOB MG

199 SAULO COELHO PSOB MG

200 SAULO PEOROSA PSOB BA
201 SEBASTIÃO MADEIRA PSDB MA

202 SERAFIM VENZON POT SC

203 SÉRGIO BARCELLOS PFL AP

204 SÉRGIO NOVAIS PSB CE

205 SÉRGIO REIS PTB SE

206 SEVERINO CAVALCANTI PPB PE

207 SILAS BRASILEIRO PMDB MG

208 TELMO KIRST PPB RS

209 TETÉ BEZERRA PMDB MT

210 URSICINO QUEIROZ PFL BA

211 VALDECI PAIVA PSL RJ

212 VALDEMAR COSTA NETO PL SP

213 VICENTE CAROPRESO PSDB SC

214 VITTORIO MEDIOLl PSDB MG

215 VVAGNER SALUSTIANO PPB SP

216 VVANDERLEY MARTINS PSB RJ

217 VVELINTON FAGUNDES PL MT
216 VVELLINGTON DIAS PT PI

219 VVERNER VVANDERER PFL PR

220 VVILSON BRAGA PFL PB

22"1 XICO GRAZIANO PSDB SP

222 YEDA CRUSIUS PSDB RS

223 ZÉ GOMES DA ROCHA PMDB GO

224 ZENALDO COUTINHO PSOB PA

225 zezé PERRELLA PFL MG
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Assinaturas que Não Conf'erelD
1 CARLOS BATATA PSDB PE
2 EDMUNDO GALDINO PSDB TO
3 ELIAS MURA0 PSOB MG
4 EZIDIO PINHEIRO psa RS
5 FERNANDO CORUJA PDT SC
6 FERNANDO GABEIRA PT RJ
7 GILBERTO KASSAB PFL SP
a JURANDIL JUAREZ PMDB AP
9 LUIZ RIBEIRO PSDB RJ
10 NELSON TRAD PTB MS

Assinaturas de Deputados(as) f'ora do Exercício
1 ALMERINDA DE CARVALHO PPB RJ
2 DARCI COELHO PFL TO

Assinaturas Repetidas
1 ALCESTE ALMEIDA PL RR
2 ALEX CANZIANI PSDB PR
3 ASDRUBAL BENTES PMDB PA
4 AUGUSTO NARDES PPB RS
5 B. SÁ PSDB PI
6 CABO JÚLIO PST MG
7 CARLlTO MERSS PT SC
8 CARLOS DUNGA PTB PB
9 CLEUBER CARNEIRO PFL MG
10 CLEUBER CARNEIRO PFL MG
11 CLOVIS VOLPI PV SP
12 DAMIÃO FELlCIANO PMDB PB
13 DE VELASCO PSL SP
14 DJALMA PAES PSB PE
15 DOMICIANO CABRAL PSDB PB
16 EDIR OLIVEIRA PTB RS
17 FÉLIX MENDONÇA PTB BA
1 a FREIRE JÚNIOR PMDB TO
19 INALDO LEITÃO PSDB PB
20 JAIME MARTINS PFL MG
21 JAIR BOLSONARO PPB RJ
22 JOÃO HENRIQUE PMDB PI
23 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG
24 JOÃO SAMPAIO PDT RJ
25 JOEL DE HOLLANDA PFL PE
26 JOSÉ íNDIO PMDB SP
27 JUQUINHA PL GO
28 LUCIANO ZICA PT SP
29 LUIZ BITTENCOURT PMDB GO
30 LUIZ FERNANDO PPB AM
31 MARCELO CASTRO PMDB PI
32 MEDEIROS PL SP
33 MENDES RIBEIRO FILHO PMDB RS
34 NELSON MARQUEZELLI PTB SP
35 OSMÂNIO PEREIRA PSDB MG
36 OSMAR SERRAGLIO PMDB PR
37 OSVALDO REIS PMDB TO
38 PAULO KOBAVASHI PSDB SP
39 PEDRO CHAVES PMDB GO
40 PHILEMON RODRIGUES PL MG
41 ROBERTO PESSOA PFL CE
42 RONALDO SANTOS PSDB RJ
43 SAULO PEDROSA PSDB BA
44 SÉRGIO BARCELLOS PFL AP
45 SÉRGIO REIS PTB SE
46 VVELLlNGTON DIAS PT PI
47 ZÉ GOMES DA ROCHA PMDB GO
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Ofício n° 252/2001

Brasília, 14 de dezembro de 2001

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-Geral,
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição do Sr. Deputado Armando Abí
lio e Outros, que "Modifica o art. 60 do Ato das Disposi
ções Constitucionais transitarias, de forma a prorrogar o
prazo de vigência do Fundo de Manutenção e Desen
volvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério - FUNDEF", contém número suficiente de
signatários, constando a referida proposição de:

225 assinaturas confirmadas;
010 assinaturas não confirmadas;
002 deputados licenciados;
047 assinaturas repetidas.
Atenciosamente, - Cláudia Neves C. Souza,

Chefe.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASil 1988

TíTULO IV
Da Organização Dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

l-de um terço, no mínimo, dos membros da Câ
mara dos Deputados ou do Senado Federal;

11 - do Presidente da República;
111- de mais da metade das Assembléias legis

lativas das unidades da Federação, manifestando-se,

cada uma delas, pela maioria relativa de seus mem
bros.

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de defe
sa ou de estado de sítio.

§ 2° A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, consi
derando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quin
tos dos votos dos respectivos membros.

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;
11 - o voto direto, secreto, universal e periódico;
111 - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5° A matéria constante de proposta de emenda

rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser obje
to de nova proposta na mesma sessão legislativa.

TíTULO VI
Da Tributação e do Orçamento

CAPíTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

SEÇÃO IV
Dos impostos dos Estados e do Distrito Federal

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Fe
deral instituir impostos sobre:

I - transmissão causa mortis e doação, de quais
quer bens ou direitos;

11 - operações relativas à circulação de merca
dorias e sobre prestações de serviços de transporte
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ain
da que as operações e as prestações se iniciem no
exterior;

111 - propriedade de veículos automotores.
*Art. 155 com redação dada pela Emenda Cons

titucional n° 3, de 17-3-1993.
§ 1° O imposto previsto no inciso I:
*§ 1°, caput, com redação dada pela Emenda

Constitucional n°3, de 17-3-1993.
I - relativamente a bens imóveis e respectivos

direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou
ao Distrito Federal;
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11- relativamente a bens móveis, títulos e crédi
tos, compete ao Estado onde se processar o inventá
rio ou arrolamento, ou tiver domicilio o doador, ou ao
Distrito Federal;

111 - terá a competência para sua instituição re
gulada por lei complementar:

a) se o doador tiver domicílio ou residência no
exterior;

b) se o de cujus possuía bens, era residente ou
domiciliado ou teve o seu inventário processado no
exterior;

IV - terá suas alíquotas máximas fixadas pelo
Senado Federal.

§ 2° O imposto previsto no inciso 11 atenderá ao
seguinte:

*§ 2° caput com redação dada pela Emenda
Constitucional n03, de 17-3-1993.

I - será não-cumulativo, compensando-se o que
for devido em cada operação relativa à circulação de
mercadorias ou prestação de serviços com o montan
te cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Esta
do ou peJo Distrito Federal;

11 - a isenção ou não-incidência, salvo determi
nação em contrário da legislação:

a) não implicará créd~o para compensação com
o montante devido nas operações ou prestações se
guintes;

b) acarretará a anulação do crédito relativo às
operações anteriores;

111- poderá ser seletivo, em função da essencia
lidade das mercadorias e dos serviços;

IV - resolução do Senado Federal, de iniciativa
do Presidente da República ou de um terço dos Sena
dores, aprovada peJa maioria absoluta de seus mem
bros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às opera
ções e prestações, interestaduais e de exportação;

V - é facultado ao Senado Federal:

a) estabelecer alíquotas mínimas nas opera
ções internas, mediante resolução de iniciativa de um
terço e aprovada peJa maioria absoluta de seus mem
bros;

b) fixar alíquotas máximas nas mesmas opera
ções para resolver conflito especifico que envolva in
teresse de Estados, mediante resolução de iniciativa
da maioria absoluta e aprovada por dois terços de
seus membros;

VI - salvo deliberação em contrário dos Estados
e do Distrito Federal, nos termos do disposto no inciso
XII, g, as alíquotas internas, nas operações relativas

à circulação de mercadorias e nas prestações de ser
viços, não poderão ser inferiores às previstas para as
operações interestaduais;

VII - em relação às operações e prestações que
destinem bens e serviços a consumidor final localiza
do em outro Estado, adotar-se-á:

a) a alíquota interestadual, quando o destinatá
rio for contribuinte do imposto;

b) a alíquota interna, quando o destinatário não
for contribuinte dele;

VIII - na hipótese da alínea a do inciso anterior,
caberá ao Estado da localização do destinatário o im
posto correspondente à diferença entre a alíquota in
terna e a interestadual;

IX - incidirá também:
a) sobre a entrada de mercadoria importada

do exterior, ainda quando se tratar de bem destina
do a consumo ou ativo fixo do estabelecimento, as
sim como sobre serviço prestado no exterior, ca
bendo o imposto ao Estado onde estiver situado o
estabelecimento destinatário da mercadoria ou do
serviço;

b) sobre o valor total da operação, quando mer
cadorias forem fornecidas com serviços não compre
endidos na competência tributária dos Municípios;

X - não incidirá:
a) sobre operações que destinem ao exterior

produtos industrializados, excluídos os semi-elabora
dos definidos em lei complementar;

b) sobre operações que destinem a outros Esta
dos petróleo, inclusive Lubrificantes, combustíveis líqui
dos e gasosos dele derivados, e energia elétrica;

c) sobre o ouro, nas hipóteses definidas no art.
153, § 5°;

XI- não compreenderá, em sua base de cálcu
lo, o montante do imposto sobre produtos industriali
zados, quando a operação, realizada entre contribuin
tes e relativa a produto destinado à industrialização
ou à comercialização, configure fato gerador dos dois
impostos;

XII- cabe à lei complementar:
a) definir seus contribuintes;
b) dispor sobre substituição tributária;
c) disciplinar o regime de compensação do im

posto;
d) fixar, para efeito de sua cobrança e definição

do estabelecimento responsável, o local das opera
ções relativas à circulação de mercadorias e das
prestações de serviços;
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e) excluir da incidência do imposto, nas exporta
ções para o exterior, serviços e outros produtos além
dos mencionados no inciso X, a;

f) prever casos de manutenção de crédito, relati
vamente à remessa para outro Estado e exportação
para o exterior, de serviços e de mercadorias;

g) regular a forma como, mediante deliberação
dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incenti·
vos e benefícios fiscais serão concedidos e revoga
dos.

§ 3° À exceção dos impostos de que tratam o
inciso 11 do caput deste artigo e o art. 153, I e 11, ne
nhum outro tributo poderá incidir sobre operações
relativas a energia elétrica, serviços de telecomuni
cações, derivados de petróleo, combustíveis e mi
nerais do País.

*§ 3° com redação dada pela Emenda Constitu
cional nO 3, de 17-3-1993.

SEÇÃO VI
Da Repartição das Receitas Tributárias

Art. 158. Pertencem aos Municípios:
I - o produto da arrecadação do imposto da

União sobre renda e proventos de qualquer natureza,
incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qual
quer título, por eles, suas autarquias e pelas funda·
ções que instituírem e mantiverem;

11- cinqüenta por cento do produto da arrecada
ção do imposto da União sobre a propriedade territorial
rural, relativamente aos imóveis neles situados;

111 - cinqüenta por cento do produto da arreca
dação do imposto do Estado sobre a propriedade
de veículos automotores licenciados em seus terri
tórios;

IV - vinte e cinco por cento do produto da arre
cadação do imposto do Estado sobre operações rela
tivas à circulação de mercadorias e sobre prestações
de serviços de transporte interestadual e intermunici
pal e de comunicação.

Parágrafo único. As parcelas de receita perten
centes aos Municípios, mencionadas no inciso IV, se
rão creditadas conforme os seguintes critérios:

I - três quartos, no mínimo, na proporção do va
lor adicionado nas operações relativas à circulação
de mercadorias e nas prestações de serviços, realiza
das em seus territórios;

11- até um quarto, de acordo com o que dispu
ser lei estadual ou, no caso dos Territórios, lei fe
deral.

Art. 159. A União entregará:

I - do produto da arrecadação dos impostos so
bre renda e proventos de qualquer natureza e sobre
produtos industrializados, quarenta e sete por cento
na seguinte forma:

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento
ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito
Federal;

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento
ao Fundo de Participação dos Municípios;

c) três por cento, para aplicação em programas
de financiamento ao setor produtivo das regiões Nor
te, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas institui
ções financeiras de caráter regional, de acordo com
os planos regionais de desenvolvimento, ficando as
segurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos
recursos destinados à região, na forma que a lei esta
belecer;

11 - do produto da arrecadação do imposto sobre
produtos industrializados, dez por cento aos Estados
e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das
respectivas exportações de produtos industrializa
dos.

§ 1° Para efeito de cálculo da entrega a ser efe
tuada de acordo com o previsto no inciso I, exclu
ir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda
e proventos de qualquer natureza pertencente aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, nos ter
mos do disposto nos art. 157, I, e 158, I.

§ 2° A nenhuma unidade federada poderá ser
destinada parcela superior a vinte por cento do mon
tante a que se refere o inciso 11, devendo o eventual
excedente ser distribuído entre os demais participan
tes, mantido, em relação a esses, o critério de partilha
nele estabelecido.

§ 3° Os Estados entregarão aos respectivos
Municípios vinte e cinco por cento dos recursos que
receberem nos termos do inciso 11, observados os
critérios estabelecidos no art. 158, parágrafo único,
I e 11.

TíTULO VIII
Da Ordem Social

CAPíTULO 111
Da Educação, da Cultura e do Desporto

SEÇÃO I
Da Educação
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Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios organizarão em regime de colabora
ção seus sistemas de ensino.

§ 10 A União organizará o sistema federal de en
sino e o dos Territórios, financiará as instituições de
ensino públicas federais e exercerá, em matéria edu
caciona�' função redistributiva e supletiva, de forma a
garantir equalização de oportunidades educacionais
e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante
assistência técnica e financeira aos Estados, ao Dis
trito Federal e aos Municípios.

*§ 1° com redação dada pela Emenda Constitu
cionaln014, de 12-9-1996.

§ 2° Os Municípios atuarão prioritariamente no
ensino fundamental e na educação infantil.

*§ 2° com redação dada pela Emenda Constitu
cional n° 14, de 12-9-1996.

§ 3° Os Estados e o Distrito Federal atuarão
prioritariamente no ensino fundamental e médio.

*§ 3° acrescido pela Emenda Constitucional
n° 14, de 12-9-1996.

§ 4° Na organização de seus sistemas de ensi
no, os Estados e os Municípios definirão formas de
colaboração, de modo a assegurar a universalização
do ensino obrigatório.

*§ 4° acrescido pela Emenda Constitucional
n014, de 12-9-1996.

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca
menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da
recefta resultante de impostos, compreendida a pro
veniente de transferências, na manutenção e desen
volvimento do ensino.

§ 1° A parcela da arrecadação de impostos
transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos
Municípios, não é considerada, para efeito do cálculo
previsto neste artigo, receita do governo que a trans
ferir.

§ 2° Para efeito do cumprimento do disposto no
caput deste artigo, serão considerados os sistemas
de ensino federal, estadual e municipal e os recursos
aplicados na forma do art. 213.

§ 3° A distribuição dos recursos públicos asse
gurará prioridade ao atendimento das necessidades
do ensino obrigatório, nos termos do plano nacional
de educação.

§ 4° Os programas suplementares de alimenta
ção e assistência à saúde previstos no art. 208, VII,
serão financiados com recursos provenientes de

contribuições sociais e outros recursos orçamentá
rios.

§ 5° O ensino fundamental público terá corno fonte
adicional de financiamento a contribuição social do salá
rio-educação, recolhida pelas empresas, na forma da lei.

*§ 5° com redação dada pela Emenda Constitu
cionaln014, de 12-9-1996.

ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS

Art. 60. Nos dez primeiros anos da promulga
ção desta Emenda, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios destinarão não menos de sessenta
por cento dos recursos a que se refere o caput do
art. 212 da Constituição Federal, à manutenção e
ao desenvolvimento do ensino fundamental, com o
objetivo de assegurar a universalização de seu
atendimento e a remuneração condigna do magis
tério.

*Artigo, caput com redação dada pela Emenda
Constitucional n° 14, de 12-9-1996.

§ 1°A distribuição de responsabilidades e recur
sos entre os Estados e seus Municípios a ser concre
tizada com parte dos recursos definidos neste artigo,
na forma do disposto no art. 211 da Constituição Fe
deral, é assegurada mediante a criação, no âmbito de
cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Funda
mentai e de Valorização do Magistério, de natureza
contábil.

*§ 1°com redação dada pela Emenda Constitu
cional n° 14, de 12-9-1996.

§ 2° O Fundo referido no parágrafo anterior será
constituído por, pelo menos, quinze por cento dos re
cursos a que se referem os arts. 155, inciso 11; 158, in
ciso IV; e 159, inciso I, alíneas a e b; e inciso 11, da
Constituição Federal, e será distribuído entre cada
Estado e seus Municípios, proporcionalmente ao nú
mero de alunos nas respectivas redes de ensino fun
damentaI.

*§ 2° com redação dada pela Emenda Constitu
cionaln014, de 12-9-1996.

§ 3° A União complementará os recursos dos
Fundos a que se refere o § 1°, sempre que, em cada
Estado e no Distrito Federal, seu valor por aluno não
alcançar o mínimo definido nacionalmente.

*§ 3° com redação dada pela Emenda Constitu
cional n° 14, de 12-9-1996.
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§ 4° A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios ajustarão progressivamente, em um
prazo de cinco anos, suas contribuições ao Fundo,
de forma a garantir um valor por aluno correspon
dente a um padrão mínimo de qualidade de ensino,
definido nacionalmente.

*§ 4 0 com redação dada pela Emenda Constitu
cional n 0 14, de 12-9-196.

§ 5° Uma proporção não inferior a sessenta
por cento dos recursos de cada Fundo referido no §
1° será destinada ao pagamento dos professores
do ensino fundamental em efetivo exercício no ma
gistério.

*§ 50 com redação dada pela Emenda Constitu
cionaln 0 14, de 12-9-1996.

§ 6° A União aplicará na erradicação do analfa
betismo e na manutenção e no desenvolvimento do
ensino fundamental, inclusive na complementação a
que se refere o § 30, nunca menos que o equivalente a
trinta por cento dos recursos a que se refere o caput
do art.212 da Constituição Federal.

*§ 6 0 com redação dada pela Emenda Constitu
cionaln 0 14, de 12-9-1996.

§ 7° A lei disporá sobre a organização dos Fun
dos, a distribuição proporcional de seus recursos, sua
fiscalização e controle, bem como sobre a forma de
cálculo do valor mínimo nacional por aluno.

*§ 70 com redação dada pela Emenda Constitu
cional nO 14, de 12-9-1996.

*Vide Emenda Constitucional n° 33, de 11 de
dezembro de 2001.

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 33, DE 11 DE
DEZEMBRO DE 2001

Altera os arts. 149, 155 e 177 da
Constituição Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 6° da Consti
tuição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:

Art. 1° O Art. 149 da Constituição Federal passa
a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos, renu
merando-se o atual parágrafo único para § 1°:

"Art. 149 .

§ 1° .

§ 2° As contribuições sociais e de in
tervenção não domínio econômico de que
trata o caput deste artigo:

I - não incidirão sobre as receitas de
correntes de exportação;

11 - poderão incidir sobre a importação
de petróleo e seus derivados, gás natural e
seus derivados e álcool combustível;

111 - poderão ter alíquotas:
a) ad valorem, tendo por base o fatu

ramento, a receita bruta ou o valor da opera
ção e, no caso de importação, o valor adua
neiro;

b) especifica, tendo por base a unida
de de medida adotada.

§ 3° A pessoa natural destinatária
das operações de importação poderá ser
equiparada a pessoa jurídica, na forma da
lei.

§ 40 A lei definirá as hipóteses em que as
contribuições incidirão uma única vez."(NR)

Art. 20 O art. 155 da Constituição Federal pas
sa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 155 .

§ 2° .

IX- .
a) sobre a entrada de bem ou merca

doria importados do exterior por pessoa físi
ca ou jurídica, ainda que não seja contri
buinte habitual do imposto, qualquer que
seja a sua finalidade, assim como sobre o
serviço prestado no exterior, cabendo o im
posto ao Estado onde estiver situado o do
micílio ou o estabelecimento do destinatário
da mercadoria, bem ou serviço;

XII- ..

h) definir os combustíveis e lubrifican
tes sobre os quais o imposto incidirá uma
única vez, qualquer que seja a sua finalida
de. hipótese em que não se aplicará o dis
posto no inciso X, b;

i) fixar a base de cálculo, de modo que
o montante do imposto a integre, também
na importação do exterior de bem, mercado
ria ou serviço.
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§ 3° À exceção dos impostos de que
tratam o inciso II do caput deste artigo e o
art. 153, 1 e 11, nenhum outro imposto pode
rá incidir sobre operações relativas a ener
gia elétrica, serviços de telecomunicações,
derivados de petróleo, combustíveis e mine
rais do País.

§ 4° Na hipótese do inciso XII, h, obser
var-se-á o seguinte:

I - nas operações com os lubrifican
tes e combustíveis derivados de petróleo,
o imposto caberá ao Estado onde ocorrer
o consumo;

11 - nas operações interestaduais,
entre contribuintes, com gás natural e
seus derivados, e lubrificantes e combus
tíveis não incluídos no inciso I deste pará
grafo, o imposto será repartido entre os
Estados de origem e de destino, manten
do-se a mesma proporcionalidade que
ocorre nas operações com as demais
mercadorias;

111 - nas operações interestaduais
com gás natural e seus derivados, e lubrifi
cantes e combustíveis não incluídos no in
ciso I deste parágrafo, destinadas a não
contribuinte, o imposto caberá ao Estado
de origem;

IV - as alíquotas do imposto serão de
finidas mediante deliberação dos Estados e
Distrito Federal, nos termos do § 2°, XII, g,
observando-se o seguinte:

a) serão uniformes em todo o território
nacional, podendo ser diferenciadas por
produto;

b) poderão ser específicas, por unida
de de medida adotada, ou ad vaiarem, inci
dindo sobre o valor da operação ou sobre o
preço que o produto ou seu similar alcança
ria em uma venda em condições de livre
concorrência;

c) poderão ser reduzidas e restabele
cidas, não se lhes aplicando o disposto no
art. 150, 111, b.

§ 5° As regras necessárias à aplicação
do disposto no § 4°, inclusive as relativas à
apuração e à destinação do imposto, serão

estabelecidas mediante deliberação dos
Estados e do Distrito Federal, nos termos do
§ 2°, XII, g." (NR)

Art. 3° O art. 177 da Constituição Federal
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:

"Art. 177 .

§ 4° A lei que instituir contribuição de
intervenção no domínio econômico relativa
ás atividades de importação ou comerciali
zação de petróleo e seus derivados, gás
natural e seus derivados e álcool combus
tível deverá atender aos seguintes requisi
tos:

I - a alíquota da contribuição poderá
ser:

a) diferenciada por produto ou uso;

b) reduzida e restabelecida por ato do
Poder Executivo, não se lhe aplicando o dis
posto no art. 150, 111, b;

11 - os recursos arrecadados serão
destinados:

a) ao pagamento de subsídios a pre
ços ou transporte de álcool combustível, gás
natural e seus derivados e derivados de pe
tróleo;

b) ao financiamento de projetos ambi
entais relacionados com a indústria do pe
tróleo e do gás;

c) ao financiamento de programas de
infra-estrutura de transportes. "(NR)

Art. 4° Enquanto não entrar em vigor a lei
complementar de que trata o art. 155, § 2°, XII, h,
da Constituição Federal, os Estados e o Distrito
Federal, mediante convênio celebrado nos termos
do § 2°, XIII, g, do mesmo artigo, fixarão normas
para regular provisoriamente a matéria.

Art. 5° Esta Emenda Constitucional entra em vi
gor na data de sua promulgação.

Brasília, 11 de dezembro de 2001. -
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LEI COMPLEMENTAR
N° 87, DE 13 DE SETEMBRO DE 1996

Dispõe sobre O Imposto dos Estados
e do Distrito Federal sobre operações rela
tivas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte inte
restadual e intermunicipal e de comunica
ção, e dá outras providências.

Art. 1° Compete aos Estados e ao Distrito Fe
deral instituir o imposto sobre operações relativas à
circulação de mercadorias e sobre prestações de ser
viços de transporte interestadual e intermunicipal e
de comunicação, ainda que as operações e as presta
ções se iniciem no exterior.

Art. 2° O imposto incide sobre:
I - operações relativas à circulação de mercadori

as, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas
em bares, restaurantes e estabelecimentos similares;

II - prestações de serviços de transporte inte
restadual e intermunicipal, por qualquer via, de pes
soas, bens, mercadorias ou valores;

111- prestações onerosas de serviços de comunica
ção, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a
recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a
ampliação de comunicação de qualquer natureza;

IV - fornecimento de mercadorias com presta
ção de serviços não compreendidos na competência
tributária dos Municípios;

V - fornecimento de mercadorias com presta
ção de serviços sujeitos ao imposto sobre serviços,
de competência dos Municípios, quando a lei comple
mentar aplicável expressamente o sujeitar à incidên
cia do imposto estadual.

§ 1° O imposto incide também:
I - sobre a entrada de mercadoria importada do

exterior, por pessoa física ou jurídica, ainda quando
se tratar de bem destinado a consumo ou ativo per
manente do estabelecimento;

" - sobre o serviço prestado no exterior ou cuja
prestação se tenha iniciado no exterior;

III - sobre a entrada, no território do Estado des
tinatário, de petróleo, inclusive lubrificantes e com-

bustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e de
energia elétrica, quando não destinados à comerciali
zação ou à industrialização, decorrentes de opera
ções interestaduais, cabendo o imposto ao Estado
onde estiver localizados o adquirente.

§ 2° A caracterização do fato gerador independe
da natureza jurídica da operação que o constitua.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 259, DE 2001

(Do Sr. Nélson Marquezelli)

Destina parte do produto da arreca
dação da Contribuição Provisória sobre
Movimentação ou Transmissão de Valores
e de Créditos e Direitos de Natureza Fi
nanceira - CPMF, as Santas Casas de Mi
sericórdia e hospitais filantrópicos.

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação).

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Esta lei complementar tem por objeto
assegurar a aplicação de parcela do produto da ar
recadação da Contribuição Provisória sobre Movi
mentação ou Transmissão de Valores e de Créditos
e Direitos de Natureza Financeira - CPM F, nas San
tas Casas de Misericórdia e hospitais filantrópicos.

Art. 2° Será aplicado anualmente nas Santas
Casas de Misericórdia e nos hospitais filantrópicos
montante equivalente a, no mínimo, vinte por cento do
produto da arrecadação da CPMF, destinada a ações
e serviços públicos de saúde.

Parágrafo único. É vedada a aplicação dos re
cursos a que se refere este artigo no pagamento de
serviços prestados com finalidade lucrativa pelas ins
tituições hospitalares.

Art. 3° Esta lei complementar entra em vigor no
primeiro dia do exercício financeiro imediatamente
subseqüente ao de sua publicação oficial.
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Justificação

As Santas Casas de Misericórdia e estabeleci
mentos hospitalares filantrópicos têm suas origens
em instituições congêneres portuguesas e estão no
Brasil desde 1543, somando atualmente 2.600 enti
dades, cujo objetivo centra-se na solidariedade hu
mana e social, especialmente no campo da assistên
cia à saúde das populações carentes de todas as re
giões do País, sem finalidade lucrativa.

As Santas Casas e demais hospitais filantrópi
cos respondem por cerca de 48% da oferta de leitos
do Sistema Único de Saúde - SUS, o que equivale a
600 mil pacientes internados por mês, e, aproximada
mente, 1 milhão e duzentas mil consultas ambulatori
ais a pessoas carentes, significando um volume próxi
mo de 250 mil exames complementares de diagnósti
cos, preventivos e curativos.

As ações sociais desenvolvidas pelas Santas
Casas e demais hospitais filantrópicos, de conteúdo
altamente humanitário, antecedem a todo procedi
mento de saúde, compreendendo desde simples 
mas terapeuticamente essenciais - banhos em indi
gentes, tricotonia e atendimento de pessoas com
quadros de desnutrição, debilidade ou avançada ida
de, de crianças parasitadas ou portadoras de doen
ças crônicas, degenerativas ou congenitais (como a
hidrocefalia). Estende-se, ainda, a atuação dessas
entidades à assistência médico-ambulatorial-hospita
lar de portadores de aids, hanseníase, toxicomania,
tuberculose, doença de chagas, esquistossomose,
bem como a todos os excluídos e marginalizados pela
sociedade, como detentos, prostitutas e menores
abandonados.

Evidencia-se, portanto, o caráter eminentemen
te social dos milhões de atendimentos fornecidos pe
las Santas Casas, na diuturna assistência à saúde
das pessoas carentes, que conta, inclusive com o tra
balho voluntário de milhares de pessoas.

Vê-se, assim, que trabalho tão altamente meri
tório não pode deixar de contar com fonte de recursos
certa e determinada que o sustente. Esta é precisa
mente a maior dificuldade enfrentada pelas Santas
Casas, às quais faltam recursos financeiros essencia
is para sua manutenção, principalmente devido aos
seguintes fatores:

• a defasagem da tabela dos serviços
prestados ao Sistema Único de Saúde 
SUS, que não tem reajuste desde novembro
de 1999; como os valores pagos não co
brem o custo real dos procedimentos,

gera-se um déficit crescente nas contas das
instituições hospitalares;

• a modernização dos equipamentos,
o custo de sua manutenção e a alta qualida
de requerida dos produtos utilizados pelos
hospitais importam em elevadas despesas,
nem sempre levadas em conta nas tabelas
do SUS;

• as novas realidades do setor hospita
lar na área de recursos humanos, como a
crescente especialização dos seus profissio
nais, gerando forte elevação de custos para
os hospitais; como exemplo, pode-se citar a
exigência estabelecida pelo Ministério da
Saúde de contratação de auxiliares de en
fermagem, que impactou as folhas de paga
mento de todas as instituições hospitalares;

• a dificuldade na obtenção de recur
sos junto ao Poder Público Federal e Esta
dual, uma vez que a saúde passou por in
tensa municipalização, enquanto, na prática,
os recursos municipais ficam cada vez mais
difíceis de ser alcançados, devido às diver
gências que surgem entre gestores e pres
tadores de serviços;

• a crise de energia elétrica, que, além
de ter impactado negativamente as contas
dos hospitais, devido aos aumentos já prati
cados e anunciados de tarifas, obrigou-os a
adquirirem novos equipamentos e aumentou
o custo de alguns produtos, corno, por
exemplo, o oxigênio e outros gases medici
nais;

• os aumentos exorbitantes de outras
tarifas, como as de telefone, água e dos
combustíveis, estas encarecendo o trans
porte de pacientes para outras localidades,
freqüentemente necessário.

. Vi~ando amenizar este preocupante quadro
financeiro que atinge a todas as Santas Casas de
Misericórdia e hospitais filantrópicos é que propo
mos, no presente projeto de lei complementar
lhes seja garantida a destinação de montante d~
recursos equivalente a vinte por cento da parcela
da arrecadação da CPMF, que, por mandamento
constitucional, deve ser aplicado em ações e ser
viços públicos de saúde (correspondente à alíquo
ta de 0,20%).

A aprovação da presente proposição, vinculan
do recursos federais em montante suficiente para ga
rantir a continuidade do funcionamento das Santas
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Casas de Misericórdia, atenderá sem dúvida à pre
mente necessidade de melhorar o atendimento médi
co-hospitalar da extensa parcela da população brasi
leira que vive abaixo do limite da pobreza absoluta, e
cuja situação de penúria impede de ter acesso a ser
viços pagos de saúde.

Quanto à espécie legislativa de que nos utiliza
mos para apresentação da presente proposição, pa
rece-nos não restar dúvida, em face do que dispõe o
art. 198, § 3°, da Constituição Federal, de que a regu
lamentação da destinação de recursos para cobertu
ra de despesas com ações e serviços públicos de sa
úde, como a que se pretende na presente proposição,
cabe à lei complementar.

Eis o que nos leva a contar com o apoio dos ilus
tres pares para a aprovação do presente projeto, que,
em sua singeleza, representará, quando aprovado,
um avanço histórico para o resgate da saúde e da dig
nidade de milhões de concidadãos nossos.

Sala das Comissões, 7 de novembro de 2001. 
Deputado Nélson Marquezelli.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 261, DE 2001

(Do Sr. Coriolano Sales)

Dispõe sobre a criação de Bancos
de Crédito Cooperativo, de natureza mu
tualista, com jurisdição restrita e dá ou
tras providências.

(Apense-se ao PLP-50/1995.)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É permitido constituir "Banco de Crédito

Cooperativo", de natureza mutualista, com jurisdição
operacional restrita, atendidos os preceitos desta lei,
que atuará como banco de pequeno porte.

§ 1° O Banco de Crédito Cooperativo, criado
com amparo nesta lei, será constituído como socieda
de de responsabilidade limitada, na forma do estatu
to, sendo facultado incluir na denominação da institui
ção financeira a expressão "Mutualista de Responsa
bilidade Limitada".

§ 2° Os Diretores e membros do Conselho de
Administração responderão solidária e ilimitadamen
te pelos atos praticados em seus mandatos.

§ 3° O Banco somente realizará operações
dentro da área autorizada, onde, além da matriz,
poderá abrir filiais, agências e postos de atendi
mento, obedecidas as recomendações do órgão re
gulatório.

§ 4° o estatuto fixará a jurisdição operacional do
Banco, submetida à aprovação do Banco Central do
Brasil, que se restringirá a examinar o critério de inte
resses comerciais, financeiros e culturais dos municí
pios integrantes da área.

§ 5° Para abrir filial, fora da sede, o Banco de
penderá de, pelo menos, 100 (cem) associados para
manter, na localidade, o caráter mutualista da Institui
ção Financeira e sua condição de agente formador de
poupança e de desenvolvimento locais.

§ 6° O estatuto da sociedade poderá estabele
cer o valor máximo de operação por cliente associado
ou não-associado.

§ 7° Para operar como banco múltiplo, o Banco
de Crédito Cooperativo terá reduzido o limite de 50%
(cinqüenta por cento) por carteira nos quantitativos e
percentuais fixados para as instituições bancárias.

Art. 2° Os Bancos de Crédito Cooperativo são
autônomos e independentes, sujeitos à regulação e à
fiscalização do Banco Central do Brasil, podendo
constituir holding para prestação de serviços admi
nistrativos, financeiros, bancários (ativos e passivos)
e acessórios.

Art. 3° O Capital mínimo para constituição de
Banco de Crédito Cooperativo é de R$4.000.000,00
(quatro milhões de reais), a ser subscrito e integrali
zado, no mínimo por 400 (quatrocentos) associados,
dentre pessoas físicas e ou jurídicas.

§ 1° O corpo social será composto, pelo me
nos, com 50% (cinqüenta por cento) de pessoas fí
sicas;

§ 2° Ao final do segundo ano de operações, o
Banco deverá apresentar PLA - Patrimônio Líquido
Ajustado de R$6.000.000,00 (seis milhões de reais);
ao final do quarto ano, R$1 0.000.000,00 (dez milhões
de reais) e ao final do 5' ano, R$15.000.000,00 (quin
ze milhões de reais).

§ 3° O valor do Patrimônio Líquido Ajustado do
Banco será mantido de forma compatível com o grau
de risco da estrutura de seus ativos, passivos e con
tas de compensação (PLE), na forma da regulamen
tação em vigor, sempre considerando o BCC como de
pequeno porte e de jurisdição restrita.

§ 4° As quotas subscritas podem ser integraliza
das em até doze meses, exclusivamente em moeda
corrente do país e em espécie.

§ 5° No ato da constituição do Banco, serão inte
gralizados, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) em
moeda corrente do país, feito o recolhimento em mo-
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delo próprio à ordem do Banco Central do Brasil até o
início de suas atividades.

§ 6° O estatuto fixará o valor nominal mínimo e
máximo de cada quota, podendo estabelecer valores
nominais de faixas intermediárias. Nenhum quotista
poderá subscrever quotas que somem mais de 80 (oi
tenta) vezes o valor da quota máxima, salvo aquisição
por direito sucessório.

Art. 4° São órgãos do Banco:
I - A Assembléia Geral de associados;
11 - O Conselho de Administração formado de 9

(nove) membros;
111- Conselho de Fiscal, constituído de 5(cinco)

titulares e 5(cinco) suplentes;
IV - A Diretoria Executiva composta de 5 (cinco)

diretores: Presidente, Vice-Presidente, Diretor Secre
tário, Diretor Financeiro e Diretor Administrativo.

§ 1° A Diretoria Executiva exercerá suas fun
ções de forma colegiada e será escolhida dentre os
membros eleitos para o Conselho de Administra
ção, imediatamente após a eleição pela Assembléia
Geral.

§ 2° É facultada a indicação dos nomes para os
cargos da Diretoria Executiva na própria eleição para
o Conselho de Administração.

§ 3° O estatuto conterá norma expressa para cri
ação e funcionamento de Comitê de Crédito, que dará
parecer prévio sobre as operações de empréstimos.

Art. 5° Na Assembléia Geral, em qualquer tipo
de deliberação, cada associado, independentemen
te da soma de capital, somente terá direito a um
voto.

Art. 6° É vedado ao Banco de Crédito Cooperati-
vo:

I - Efetuar aumento de capital mediante a reten
ção de parte do valor de empréstimos;

11 - Conceder empréstimo com a finalidade de
permitir a subscrição de quotas partes do valor dos
empréstimos;

111 - Adotar o capital rotativo, assim caracteriza
do o registro, em

contas de patrimônio líquido, de recursos capta
dos com vistas a realização de depósitos à vista e a
prazo;

IV - Manter operações prorrogadas com carac
terísticas de congelamento;

V - Concentrar créditos;
VI - Celebrar empréstimos com seus próprios

dirigentes, membros do Conselho Administrativo e do
Conselho Fiscal.

Art. 7° Os Bancos de Crédito Cooperativos ope
ram, preferencialmente, com seus associados.

§ 1° As operações com terceiros ficam sujeitas
aos impostos gerais e serão contabilizadas separada
mente das dos associados.

§ 2° As sobras obtidas com as operações serão
incorporadas à uma reserva indivisível até o limite de
70% (setenta por cento), ficando o saldo sujeito aos
impostos gerais.

§ 3° As reservas indivisíveis não serão distribuí
das aos associados nem mesmo na hipótese de liqui
dação da sociedade.

§ 4° Em caso de liquidação da sociedade coope
rativa, o montante da Reserva Indivisível será recolhi
do ao Tesouro Nacional, que destinará a qualquer en
tidade pública federal reconhecidamente empenhada
na execução de atividades de erradicação da pobreza
no País.

§ 5° Das sobras será constituído um fundo mu
tualístico de 2% (dois por cento) sobre o resultado fi
nal do balanço destinado a fomentar a educação co
operativista dos associados e da própria Comunida
de integrante da jurisdição operacional da socieda
de.

§ 6° O saldo das sobras, deduzidos os impostos,
será posto à disposição da Assembléia Geral para dis
tribuição aos associados na forma que for deliberada.

Art. 8° Os Bancos de Crédito Cooperativos po
derão reunir-se em Federação Regional, mínimo de
3 (três) por estado, e em Confederação Nacional,
com o mínimo de 6 (seis) em estados diferentes, po
dendo essas entidades exercerem atividades de re
presentação de interesses políticos e de serviços
pró-bancários e acessórios. Mediante delegação do
Banco Central do Brasil e por convênio, poderão
praticar inspeção, fiscalização e auditoria nas ope
rações desses Bancos, na forma que for regula
mentada.

Art. 9° Os Bancos de Crédito Cooperativo cria
rão órgão de superestrutura para administrar Fundo
Garantidor de Depósitos de seus clientes e, bem as
sim, para controlar e dar à liquidez de suas operações
comerciais (Fundo Central de Liquidez), na forma que
for definida pelos estatutos.

Parágrafo único. Entidades de cúpula desses
banco poderão administrar o Fundo Garantidor de
Crédito e o Fundo Central de Liquidez, mas os valores
recolhidos serão depositados em Instituição Finance
ira indicada pelo Banco Central do Brasil.

Art. 10. Os Bancos de Crédito Cooperativo, como
instituições financeiras de pequeno porte, manterão no
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IX - O modo e o processo de alienação ou onera
ção de bens móveis, imóveis e outros da sociedade.

X - O modo de reformar o estatuto.
XI - O número mínimo de associados, que po

derá ser superior ao previsto em lei.
Art. 13. O Banco de Crédito Cooperativo sujei

ta-se ao regime de intervenção previsto para as insti
tuições financeiras em geral.

Art. 14. É vedada a participação de Banco de Cré
dito Cooperativo no capital de outras instituições finan
ceiras, salvo entidade de cúpula do seu próprio sistema
e de suporte ao desenvolvimento de suas atividades.

Art. 15. O Conselho Monetário Nacional e o
Banco Central do Brasil baixarão instruções comple
mentares ao funcionamento dos Bancos de Crédito
Cooperativo de natureza mutualista e previstos nesta
Lei, considerada a natureza mutualista inerente às
sociedades cooperativas, jurisdição restrita e serem
de pequeno porte.

Art. 16. Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 17. Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 8 de novembro de 2001. - Deputado
Coriolano Sales, PMDB/BA.
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Banco Central do Brasil, a título de reservas, o equiva
lente a no máximo 5% (cinco por cento) do percentual
estabelecido para depósito compulsório das institui
ções financeiras bancárias,- até que essas instituições
financeiras possuam holding própria que concentrem
os serviços previstos no artigo 2° desta lei.

Parágrafo único. É facultado aos Bancos de Cré
dito Cooperativo manterem a reserva técnica prevista
neste artigo depositada na instituição holding em tí
tulos do Tesouro Nacional.

Art. 11. É livre o ingresso de associado para
subscrição de quotas do Banco de Crédito Cooperati
vo, desde que adiram aos objetivos sociais e preen
cham as condições estabelecidas no Estatuto.

Art. 12. Além de atender aos princípios coopera
tivos universais, o Estatuto do Banco deverá indicar:

1- A denominação, a sede, área de ação, objeto
da sociedade, fixação do exercício social e a data do
levantamento do balanço geral.

11 - A responsabilidade solidária e limitado do
Grupo de Fundadores, no mínimo de 20 (vinte) pes
soas, pelo empreendimento, as quais assinarão obri
gatoriamente a ata de fundação.

111 - Os direitos e deveres dos associados, natu
reza de suas responsabilidades e as condições de
admissão, demissão, eliminação e exclusão e as nor
mas para sua representação nas assembléias gerais.

IV - O capital mínimo, o valor da quota-parte, o
mínimo e o máximo de quotas-partes a ser subscrito
por um mesmo associado, o modo e o tempo máximo
de integralização das quotas partes, bem como as
condições de sua retirada nos casos de demissão, eli
mina nação ou exclusão do associado;

V - A forma de devolução das sobras aos asso
ciados, ou do rateio das perdas apuradas por insufi
ciência de contribuição para cobertura das despesas
da sociedade.

VI - O modo de administração e de fiscalização,
estabelecendo os respectivos Órgãos, com definição
de suas atribuições, poderes e funcionamento, a re
presentação ativa e passiva da sociedade, em juízo
ou fora dele, o prazo de mandato e as condições para
exercê-lo, bem como o processo de substituição dos
administradores e conselheiros fiscais.

VII- As formalidades de convocação das assem
bléias gerais e maioria requerida para a sua instalação e
validade de suas instalações e validade de suas delibe
rações, vedado voto aos que nela tiverem interesse parti
cular, sem privá-los da participação nos debates.

VIII- Os casos de dissolução da sociedade;
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outras providências.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.o DE 2001
(Dos Srs. Coriolano Sales, Edinho Bez, Ricardo Berzoini, Marcondes

Gadelha, José Carlos Aleluia e outros parlamentares).

Dispõe sobre a criação de Bancos de
Crédito Cooperativo, de natureza
mutuatista, com jurisdição restrita e dá
outras providências.

APOIAMOS O PROJETO:
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.o DE 2001
(Dos Srs. Coriolano Sales, Edinho Bez, Ricardo Berzoini, Marcondes

Gadelha, José Carlos Aleluia e outros parlamentares).

Dispõe sobre a criação de Bancos de
Crédito Cooperativo, de natureza
mutualista, com jurisdição restrita e dá
outras providências.



F~v~rciro d~ 2002 DIÁRIO D'\ C ÂM• 1'>. ARA DOS DEPlJTADOS Quarta-kira 27 03041

PROJETO DE LEI COMPLEMENT
(Dos Srs. Coriolano Sales, Edinho Be~RR~'o . DE 2001

Gadelha, José Carlos Aleluia e ~ tardO Berzomi, Marcondesu ros parlamentares).

Dispõe sobre a . ~Crédito C cn.açao de Bancos de
ooperatJvo d

mutualista, com jurisdi _ e ~atureza
outras providências. çao restnta e dá
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PROJETO DE lEI COMPLEMENTAR N.o DE 2001
(Dos Srs. Coriolano Sales, Edinho Bez, Ricardo Berzoini, Marcondes

Gadelha, José Carlos Aleluia e outros parlamentares).

Dispõe sobre a criação de Bancos de
Crédito Cooperativo, de natureza
mutualista, com jurisdição restrita e dá
outras providências.

APOIAMOS O PROJETO:
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.o DE 2001
(Dos Srs. Coriolano Sales, Edinho Bez, Ricardo Berzoini, Marcondes

Gadelha, José Carlos Aleluia e outros parlamentares).

Dispõe sobre a criação de Bancos de
Crédito Cooperativo, de natureza
mutualista, com jurisdição restrita e dá
outras providências.

APOIAMOS O PROJETO:
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.o DE 2001
(Dos Srs. Coriolano Sales, Edinho Sez, Ricardo Berzoini, Marcondes

Gadelha, José Carlos Aleluia e outros parlamentares).

Dispõe sobre a criação de Bancos de
Crédito Cooperativo, de natureza
mutualista, com jurisdição restrita e dá
outras providências.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.o DE 2001
(Dos Srs. Coriolano Sales, Edinho Bez, Ricardo Berzoini, Marcondes

Gadelha, José Carlos Aleluia e outros parlamentares).

Dispõe sobre a criação de Bancos de
Crédito Cooperativo, de natureza
mutualista, com jurisdição restrita e dá
outras providências.
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Justificação
Trata-se de proposta que visa implantar no Bra

silo regime de Bancos de Crédito Cooperativo de na
tureza mutualista sob a forma de sociedade de res
ponsabilidade limitada.

É um dos modelos de Banco Cooperativo da Itália.
É também um plano para a modernização do

Cooperativismo de Crédito do Brasil que não conse
guiu sair do impasse das velhas Cooperativas de Cré
dito fechadas.

Continuaremos defendendo a adoção do modelo
de Cooperativas de Crédito de regime de filiação aberta
e livre a qualquer pessoa, vale dizer, de Cooperativas de
Crédito Populares, pequenos bancos comunitários, que
fizeram a prosperidade financeira da Alemanha, da
França, dos Estados Unidos da América, do Japão, da
Holanda, do Canadá, da Itália, da Espanha, dentre ou
tros. Todos do 10 mundo, que viram no Cooperativismo
de Crédito e sistemas semelhantes (Caixas de Poupan
ça locais ou intraregionais, Bancos Postais, etc.) alter
nativas financeiras seguras para conceder crédito a
quem precisa, promover o desenvolvimento e combater
a pobreza e a miséria pela via da produção, fora dos pa
drões assistencialistas e c1ientelistas, nocivos e perver
sos à formação da personalidade humana.

O Banco de Crédito Cooperativo proposto aten
derá e funcionará de acordo com os princípios e re
gras do Cooperativismo de Crédito.

É um passo a mais no atual Sistema de Coope
rativas de Crédito que funcionam no Brasil.

Aqui estamos propondo a criação de pequenos
Bancos de Crédito Cooperativo, de natureza mutua
lista, formado por um número mínimo de associados
(400) e um Capital mínimo inicial de R$4 milhões che
gando no 50 ano a um Patrimônio Liquido Ajustado de
R$15 milhões.

O Banco somente executará operações de Cré
dito dentro da área autorizada, onde abrirá suas
agências e ou Postos de Atendimento.

O corpo social do banco será composto de pes
soas físicas ou jurídicas e poderá ser composto de
muitas pessoas das Comunidades.

Este tipo de Banco é hoje na Europa, nos Esta
dos Unidos da América, no Canadá e no Japão res
ponsável pelo desenvolvimento local como agente
formador da poupança local.

O projeto objetiva criar uma base para a forma
ção de poupança local, de forma ágil e duradoura,
para impulsionar o desenvolvimento econômico e so
cial do Brasil, fixando as oportunidades para que os
recursos da Comunidade possam, ali mesmo, gerar

novas riquezas, trabalho, emprego e renda. Acredito
que sem a formação de poupança local, dificilmente,
os pequenos e médios municípios do Brasil se desen
volverão, ao contrário, estarão condenadas ao atraso
e à estagnação.

O Brasil possui hoje cerca de 1800 municípios
sem agência bancária. É praticamente 1/3 dos muni
cípios brasileiros, que se empobrecem cada vez mais
com o atual sistema bancário que chupa a poupança
dos pequenos municípios e leva para os grandes.

O Banco de Crédito Cooperativo da Itália (hoje,
são 538 pequenos bancos, com U$35 bilhões de ati
vos financeiros) formam-se com 200 associados no
mínimo e capital de R$9 (nove milhões de reais)

A proposta deste projeto é de que o Banco de
Crédito Cooperativo seja formado com um mínimo de
400 associados e4.000.000,00 (quatro milhões) míni
mo de capital. É uma relação razoável com o modelo
italiano: lá o PIB é de U$1 ,3 bilhão; aqui é de R$600
bilhões; lá, a população é de 58 milhões de habitan
tes; aqui é 170 milhões de pessoas.

O valor que estabelecemos para o capital de
R$4 milhões é suficiente para possibilitar a alavanca
gem necessária e constituir-se de forma democrática
na garantia de uma maior participação da sociedade
no sistema financeiro e bancário do País. É o sistema
de auto-ajuda. E o desenvolvimento sem caridade.

Como o Banco terá compromisso com o desen
volvimento da comunidade local, porque somente po
derá executar suas operações dentro de sua jurisdi
ção, o projeto impõe incidência mínima de compulsó
rio e permite, como na Itália, a incorporação de 70%
(setenta por cento) das sobras ou lucros como reser
vas indivisíveis para capitalização, incidindo impostos
gerais sobre 30% (trinta por cento) dos lucros, com o
objetivo claro e inequívoco de fortalecer o Banco para
o cumprimento de suas finalidade.

O modelo de Banco proposto atenderá o acordo
de Basiléia, por inteiro, no prazo de cinco anos. Hoje,
a Itália, a Espanha e a maioria dos países do mundo
não cumpre esse acordo. Até mesmo os EUA não o
cumpre, com as Uniões de Crédito, que naquele país
operam como bancos cooperativos abertos. Por que o
Brasil haveria de cumpri-lo? Contra o desenvolvimen
to da sua população, sacrificando-a?

O Brasil precisa crescer e prosperar e não poderá
fazê-lo sem um sistema de bancos que cuide da pou
pança local e do desenvolvimento local. O caminho para
isso é a criação dos Bancos de Crédito Cooperativo lo
cais, com a participação da própria Comunidade.

O projeto institui um sistema de auditoria e de
fiscalização para o funcionamento desses Bancos,
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cujos depósitos serão garantidos por um Fundo e
suas operações protegidas por uma Central de Liqui
dez para prevenir períodos sazonais, ou crises econô
mico-financeiras.

Acreditando, sinceramente, que a proposta abre
enormes perspectivas para o desenvolvimento do
Brasil, sobretudo, do Brasil real, pobre, miserável,
atrasado, e, também, de ampliar as possibilidades
dos municípios que já se encontram num estágio su
perior de desenvolvimento, rogamos dos nossos pa
res o indispensável apoio ao projeto.

O~{LL/cL

PROJETO DE LEI N° 3.339-E, DE 1992
(Do Sr. Luiz Moreira)

Emendas do Senado Federal ao Pro
jeto de Lei n° 3.339-0, de 1992, que "torna
obrigatória a indicação nas embalagens
dos produtos dietéticos e similares, pe
las indústrias fabricantes, das quantida
des de edulcorantes utilizados em suas
composições" .

(Às Comissões de Economia, Indústria e
Comércio; Comissão de Defesa do Consumi
dor, Meio Ambiente e Minorias; e Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação (art. 54).

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os fabricantes de produtos dietéticos e

similares devem indicar, na embalagem dos produtos,
de forma clara e concisa:

I - a quantidade de edulcorantes utilizados na
composição;

li - a ingestão diária aceitável - IDA, máxima do
produto em Kilograma por peso corporal- KglPC.

Art. 2° No caso de produtos não-dietéticos em
que tenha havido substituição parcial do açúcar por

edulcorante, o fabricante indicará, além do previsto
no inciso li do art. 1°, o percentual de poder calórico
do açúcar substituído por edulcorante.

Art. 3° o disposto nesta lei não exclui outras obri
gações do fabricante em relação a informações que
devem constar da rotulagem.

Art. 4° A inobservância do disposto nesta lei im
plicará a imposição, pelo órgão fiscalizador compe
tente, das sanções administrativas previstas na legis
lação de proteção e defesa do consumidor, sem pre
juízo de sanções de natureza civil, penal e das defini
das em outras normas aplicáveis.

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

Câmara dos Deputados, 17 de abril de 2001. 
Aécio Neves.

Emendas do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara n° 29, de 2001 (n° 3.339,
de 1992, na Casa de origem), que "dis
põe sobre a indicação de edulcorantes
na embalagem de produtos dietéticos e
similares".

Emenda n01
(Corresponde à Emenda n° 1- CAS)

Dê-se à ementa do Projeto a seguinte reda-
ção:

"Dispõe sobre a indicação de edulcoran
tes na rotulagem de produtos alimentícios."

Emenda n02
(Corresponde à Emenda n° 2- CAS)

Dê-se ao art. 1° do projeto a seguinte redação:

"Art. 1° Os produtos alimentares de
vem indicar em seus rótulos, de forma clara
e concisa:

I - as qualidades e quantidades de
edulcorantes utilizados na composição;

li - a ingestão diária aceitável (IDA),
dos edulcorantes utilizados por quilograma
de peso corporal, sempre que ela tenha
sido cientificamente estabelecida;

111 - o valor calórico do produto."

Emenda n03
(Corresponde à Emenda n° 3- CAS)

Dê-se ao art. 2° do Projeto a seguinte redação:

"Art. 2° No caso de produtos em que te
nha havido substituição parcial do açúcar por
edulcorante, deverá ser indicado, além do pre-
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visto no art. 1°, o percentual de poder calórico
do açúcar substijuído por edulcorante."

Emenda n° 4
(Corresponde à Emenda n° 4-CAS)

Dê-se ao art. 4° do projeto a seguinte redação:

"Art. 4° Sem prejuízo das sanções de
natureza civil e penal cabíveis, a inobser
vância das disposições desta lei configura,
ao mesmo tempo, infração sanitária, pre
vista no inciso XV do art. 10 da Lei n°
6.437, de 20 de agosto de 1977, e crime
contra as relações de consumo, previsto

SF PLC 00029/2001 de 17/04/2001

no art. 66 da Lei n° 8.078, de 11 de setem
bro de 1990."

Emenda nOS
(Corresponde à Emenda n° 5- CAS)

Dê-se ao art. 50 do projeto a seguinte redação:

"Art. 50 Esta lei entra em vigor após de
corrido 1 (um) ano de sua publicação oficia!."

Senado Federal, 23 de novembro de 2001. 
Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado
Federal.

Outros Números

Autor-

Ementa

Indexação

Localização atual

Última Ação

Re~atores

Tramitações

CD PL. 3339/1992

DEPUTADO - LUIZ MOREIRA

Dispõe sobre a indicação de edulcorantes na embalagem de produtos dIetéticos e similares.

OBR~GATORIEDADE.INDÚSTRIA, FABRICAÇÃO, PRODUTO DIETÉTICO, COLOCAÇÃO, EMBALAGEM,
INVOLUCRD, PRODUTO, QUANTIDADE, PRODUTO QUíMICO, COMPOSIÇÃO, DOSAGEM.

SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

SF PLC 0002912001
Data: 20/11/2001
Local: ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Situação: APROVADA
Texto: Discussão encer.-ada em conjunto, do p ....ojeto e das emendas, tendo usado da palavra o Sr. Lúcio
A1dlnta!a e a Sra. Maria do Carmo Alves (Relatora). Aprovado o projeto e as Emendas nOs 1 a 5-CAS, em
globo. A CDIR para redação final. A seguir é lido o Parecer nO 1352/2001-CDIR, Relator Senador Carlos
Wilson, oferecendo a redação final das emendas do Senado ao projeto. Aprovada a redação final, nos
termos do Requerimento nO 687/2001, da Sra. Maria do Carmo Alves. À Câmara dos Deputados. À
SSCLSF com destino à SSEXP.

CAS Maria do Carmo Alves

!l1~..l1me.flJilçjlQ l1e lliMn!taçOelL(DiWlllllJ<en.de~e)

SF PLC 00029/2001

23/11/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão devidamente assinado.

22/11/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Remetido expediente à SGM para colher assinC!turas.

22/11/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Procedida a revisão dos autógrafos de fls. 27 e 28. À Subsecretaria de
Expediente.

21/11/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
À SSCLSF para revisão dos autógrafos (tis. 27 e 28).

21/11/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão às 16:15 hs.

21111/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA 00 SENADO
Pn>cedida a revisão da Redação Final das Emendas (fls. 24 a 25). À SSEXP.

20111J2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Sltuaçáo: APROVADA
Discussao encerrada em conjunto, do projeto e das emendas. tendo usado
da palavra o Sr. Lúcio Alcântara e a Sra. Maria do Carmo Alves (Relatora).
Aprovado o projeto e as Emendas nOs 1 a 5-CAS, em globo. À COIR para
redação final. A seguir é lido o Parecer nO 1352/2001-CDIR, Relator
Senador Carlos Wilson, oferecendo a redação final das emendas do Senado
ao projeto. Aprovada a redação final. nos termos do Requerimento nO
687J2001, da Sra. Maria do Carmo Alves. À Câmara dos Deputados. À
SSCLSF com de5t1no à SSEXP.

Publicação em 21/11/2001 no DSF páglna5: 28932 - 28934 (~iiUjº.)

Publicação em 21/11/2001 no DSF páginas: 28942 - 28943 <'.'bu:..5ÜÍl~l2...)

14/11/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
SituaçãO: INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATIVA
Induldo em Ordem do Dia da Sessão Deliberativa Ordlnána de 20/11/2001.
Discussão em turno únlco.

12/11/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA 00 SENADO
Situação: AGENDADO PARA ORDEM DO DIA
Agendado para a sessllo deliberativa ordinária de 20.11.2001. ( 9 d )

25/10/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA 00 SENADO
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Situação: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA
Aguardando inclusão em Ordem do Dia.

25/10/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
A Presidência comunica ao Plenário que encerrou o prazo ontem sem
apresentação de emendas. A matéria será incluída em Ordem do Dia
oportunamente. À SSCLSF.

Publicação em 26/10/2001 no DSF páginas: 26052 ( Ver diário)

23/10/2001 SSCL5F - 5UBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Encaminhado ao Plenário para comunicação do término do prazo de
apresentação de emendas.

16/10/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS PERANTE A MESA
Prazo para recebimento de emendas: 17 a 23.10.200l.

15/10/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Leitura do Parecer nO 1.148/2001-CAS, Relatora: Senadora Maria do Carmo
Alves, favorável com as Emendas nOs 1 a S-CAS. A matéria ficará perante a
Mesa durante cinco dias úteis, a fim de receber emendas, nos tennos do
art. 235, lI, "dn, do Regimento Interno. À SSCLSF.

Publicação em 16/10/2001 no DSF páginas: 24743 - 24745 CVer diário)
Publicação em 16/10/2001 no DSF páginas: 24745 C~er diárioJ

10/10/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES)
Aguardando leitura de parecer. Anexada le9is1ação citada no parecer da
CAS, de fls. nO 20.

10/10/2001 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SüOAIS
Situação: APROVADO PARECER NA COMISSÃO
Reunida a Comissão, aprovado parecer favorável ao Projeto ( anexei às
folhas 15 a 19). Á SSCLSF para as devidas providênciaS.

13/09/2001 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Devolvido pela Relatora Senadora Maria do Carmo Alves, após reexame,
com minuta de parecer favorável ao Projeto, com dnco emendas que
apresenta.

06/06/2001 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA
Reunida a Comissão na data de hoje, a matéria é retirada de pauta, a
pedido da relatora Senadora Maria do Carmo Alves, para reexame.

21/05/2001 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Devolvido pela Relatora, Senadora Maria do Carmo Alves, com minuta de
parecer favorável ao Projeto.(f1s. 13 e 14)

27/04/2001 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA
A Senhora Senadora Maria do Carmo Alvesl para relatar a presente matéria.

23/04/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
leitura. À Comissão de Assuntos Sociais

Publicação em 24/04/2001 no DSF páginas: 6816 - 6817 ( Ver diário)

18/04/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO LEITURA
Aguardando leitura.

17/04/2001 PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO
SituaçZio: AGUARDANDO LEITURA
Este processo contém 12 (doze) folhas numeradas e rubricadas. À SSCLSF.



03050 Quarta-feira 27 mARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2002

Oficio n° 1572 (SF)

Brasília, 23 de novembro de 2001

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

Senhor Primeiro Secretário,

Comunico a Vossa Excelência que o Senado
Federal aprovou, em revisão e com emendas, o Proje
to de lei da Câmara nO 29, de 2001 (Pl n° 3.339, de
1992, nessa Casa), que "dispõe sobre a indicação de
edulcorantes na embalagem de produtos dietéticos e
similares".

Em anexo, encaminho a Vossa Excelência os
autógrafos referentes às emendas em apreço, bem
como, em devolução, um da proposição primitiva.

Atenciosamente, - Senador Carlos Wilson.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATI VOS - CeDI

lEI N° 6.437, DE 20 DE AGOSTO DE 1977

Configura infrações à Legislação
Sanitária Federal, estabelece as sanções
respectivas, e dá outras providências.

TíTULO I
Das Infrações e Penalidades

Art. 10. São infrações sanitárias:
1- construir, instalar ou fazer funcionar, em qual

quer parte do território nacional, laboratórios de pro
dução de medicamentos, drogas, insumos, cosméti
cos, produtos de higiene, dietéticos, correlatos, ou
quaisquer outros estabelecimentos que fabriquem ali
mentos, aditivos para alimentos, bebidas, embala
gens, saneantes e demais produtos que interessem à
saúde pública, sem registro, licença e autorizações
do órgão sanitário competente ou contrariando as
normas legais pertinentes:

Pena - advertência, interdição, cancelamento
de autorização e de licença, e/ou multa.

11 - construir, instalar ou fazerfuncionar hospi
tais, postos ou casas de saúde, clínicas em geral,
casas de repouso, serviços ou unidades de saúde,
estabelecimentos ou organizações afins, que se
dediquem à promoção, proteção e recuperação da
saúde, sem licença do órgão sanitário competente
ou contrariando normas legais e regulamentares
pertencentes:

Pena - advertência, interdição, cancelamento
da licença e/ou multa.

111 - instalar ou manter em funcionamento con
sultórios médicos, odontológicos e de pesquisas clíni
cas, clínicas de hemodiálise, bancos de sangue, de
leite humano, de olhos, e estabelecimentos de ativi
dades afins, institutos de esteticismo, ginástica, fisio
terapia e de recuperação, balneários, estâncias hidro
minerais, termais, c1imatéricas, de repouso, e congê
neres, gabinetes ou serviços que utilizem aparelhos e
equipamentos geradores de raios X, substâncias ra
dioativas, ou radiações ionizantes e outras, estabele
cimentos, laboratórios, oficinas e serviços de ótica, de
aparelhos ou materiais óticos, de prótese dentária, de
aparelhos ou materiais para uso odontológico, ou ex
plorar atividades comerciais, industriais, ou filantrópi
cas, com a participação de agentes que exerçam pro
fissões ou ocupações técnicas e auxiliares relaciona
das com a saúde, sem licença do órgão sanitário
competente ou contrariando o disposto normas legais
e regulamentares pertinentes:

Pena - advertência, intervenção, interdição,
cancelamento da licença e/ou multa;

*Inciso com redação dada pela Lei n09.695, de
20-8-1998.

IV - extrair, produzir, fabricar, transformar,
preparar, manipular, purificar, fracionar, embalar ou
reembalar, importar, exportar, armazenar, expedir,
transportar, comprar, vender, ceder ou usar alimen
tos, produtos alimentícios, medicamentos, drogas,
insumos farmacêuticos, produtos dietéticos, de hi
giene, cosméticos, correlatos, embalagens, sane
antes, utensílios e aparelhos que interessem à saú
de pública ou individual, sem registro, licença, ou
autorizações do órgão sanitário competente ou
contrariando o disposto na legislação sanitária per
tinente:

Pena - advertência, apreensão e inutilização,
interdição, cancelamento do registro, e/ou multa.
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v- fazer propaganda de produtos sob vigilância
sanitária, alimentos e outros, contrariando a legisla
ção sanitária:

Pena - advertência, proibição de propaganda,
suspensão de venda e/ou multa.

VI - deixar, aquele que tiver o dever legal de
fazê-lo, de notificar doença ou zoonose transmissível
ao homem, de acordo com o que disponham as nor
mas legais ou regulamentares vigentes:

Pena - advertência, e/ou multa.

VII - impedir ou dificultar a aplicação de medi
das sanitárias relativas às doenças transmissíveis e
ao sacrifício de animais domésticos considerados pe
rigosos pelas autoridades sanitárias:

Pena - advertência, e/ou multa.

VIII - reter atestado de vacinação obrigatória,
deixar de executar, dificultar ou opor-se à execução
de medidas, sanitárias que visem à prevenção das
doenças transmissíveis e sua disseminação, à pre
servação e à manutenção da saúde:

Pena - advertência, interdição, cancelamento
de licença ou autorização, e/ou multa.

IX - opor-se à exigência de provas imunológicas
ou à sua execução pelas autoridades sanitárias:

Pena - advertência, e/ou multa.

X - obstar ou dificultar a ação fiscalizadora das
autoridades sanitárias competentes no exercício de
suas funções:

Pena - advertência, intervenção, interdição,
cancelamento de licença e/ou multa;

*Pena com redação dada pela Lei n° 9.695, de
20-8-1998.

XI - aviar receita em desacordo com prescri
ções determinação expressa de lei e normas regula
mentares:

* Pena - advertência, interdição, cancelamento
de licença, e/ou multa.

XII- fornecer, vender ou praticar atos de comér
cio em relação a medicamentos, drogas e correlatos
cuja venda e uso dependam de prescrição médica,
sem observância dessa exigência e contrariando as
normas legais e regulamentares:

Pena - advertência, interdição, cancelamento
da licença, e/ou multa.

*Pena com redação dada pela Lei n° 9.695, de
20-8-1998.
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XIII - retirar ou aplicar sangue, proceder a ope

rações de plasmaferese, ou desenvolver outras ativi

dades hemoterápicas, contrariando normas legais e
regulamentares:

Pena - advertência, intervenção, interdição,

cancelamento da licença e registro e/ou multa;

*Pena com redação dada pela Lei n° 9.695, de
20-8-1998.

XIV - exportar sangue e seus derivados, pla
centas, órgãos, glândulas ou hormônios, bem como
quaisquer substâncias ou partes do corpo humano,
ou utilizá-los contrariando as disposições legais e re
gulamentares:

Pena - advertência, intervenção, interdição,
cancelamento de licença e registro e/ou multa;

*Pena com redação dada pela Lei nO 9.695, de
20-8-1998.

XV - rotular alimentos e produtos alimentícios
ou bebidas, bem como medicamentos, drogas, insu
mos farmacêuticos, produtos dietéticos, de higiene,
cosméticos, perfumes, correlatos, saneantes, de cor
reção estética e quaisquer outros, contrariando as
normas legais e regulamentares:

Pena - advertência, inutilização, interdição, e/ou
multa.

XVI- Alterar o processo de fabricação dos pro
dutos sujeitos a controle sanitário, modificar os seus
componentes básicos, nome, e demais elementos
objeto do registro, sem a necessária autorização do
órgão sanitário competente:

Pena - advertência, interdição, cancelamento
do registro, da licença e autorização, e/ou multa.

XVII - reaproveitar vasilhames de saneantes,
seus congêneres e de outros produtos capazes de
serem nocivos à saúde, no envasilhamento de ali
mentos, bebidas, refrigerantes, produtos dietéticos,
medicamentos, drogas, produtos de higiene, cosméti
cos e perfumes:

Pena - advertência, apreensão, inutilização, in
terdição, cancelamento do registro, e/ou multa.

XVIII - expor à venda ou entregar ao consumo
produtos de interesse à saúde cujo prazo de validade
tenha expirado, ou apor-lhes novas datas, após expi
rado o prazo:

Pena - advertência, apreensão, inutilização, in
terdição, cancelamento do registro, da licença e da
autorização, e/ou multa.
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XIX - industrializar produtos de interesse sanitário
sem a responsável técnico, legalmente habilitado:

Pena - advertência, apreensão, inutilização, in
terdição, cancelamento do registro, e/ou multa.

XX - utilizar, na preparação de hormônios, ór
gãos de animais doentes, estafados ou emagrecidos
ou que apresentem sinais de decomposição no mo
mento de serem manipulados:

Pena - advertência, apreensão, inutilização, in
terdição, cancelamento do registro, da autorização e
da licença, e/ou multa.

XXI - comercializar produtos biológicos, imuno
terápicos e outros que exijam cuidados especiais de
conservação, preparação, expedição, ou transporte,
sem observância das condições necessárias à sua
preservação:

Pena - advertência, apreensão, inutilização, in
terdição, cancelamento do registro, e/ou multa.

XXII - aplicação, por empresas particulares, de
raticidas cuja ação se produza por gás ou vapor, em
galerias, bueiros, porões, sótãos ou locais de possível
comunicação com residências ou freqüentados por
pessoas e animais:

Pena - advertência, interdição, cancelamento
de licença e de autorização, e/ou multa.

XXIII - descumprimento de normas legais e
regulamentares, medidas, formalidades e outras
exigências sanitárias pelas empresas de transpor
tes, seus agentes e consignatários, comandantes
ou responsáveis diretos por embarcações, aerona
ves, ferrovias, veículos terrestres, nacionais e es
trangeiros:

Pena - advertência, interdição, e/ou multa.

XXIV - inobservância das exigências sanitárias
relativas a imóveis, pelos seus proprietários, ou por
quem detenha legalmente a sua posse:

Pena - advertência, interdição, e/ou multa.

XXV - exercer profissões e ocupações relaciona
das com a saúde sem a necessária habilitação legal:

Pena - interdição e/ou multa.

XXVI- cometer o exercício de encargos relacio
nados com a promoção, proteção e recuperação da
saúde a pessoas sem a necessária habilitação legal:

Pena - interdição, e/ou multa.

XXVII- proceder à cremação de cadáveres, ou uti
lizá-los, contrariando as normas sanitárias pertinentes:

Pena - advertência, interdição, e/ou multa.

XXVIII - fraudar, falsificar ou adulterar alimen
tos, inclusive bebidas, medicamentos, drogas, insu
mos farmacêuticos, correlatos, cosméticos, produtos
de higiene, dietéticos, saneantes e quaisquer outros
que interessem à saúde pública:

Pena - advertência, apreensão, inutilização
e/ou interdição de suspensão de venda e/ou fabrica
ção do produto, cancelamento do registro do produto,
interdição parcial ou total do estabelecimento, cance
lamento de autorização para funcionamento da em
presa, cancelamento do alvará de licenciamento do
estabelecimento.

XXIX - transgredir outras normas legais e regu
lamentares destinadas à proteção da saúde:

Pena - advertência, apreensão, inutilização
e/ou interdição do produto, suspensão de venda
e/ou fabricação do produto, cancelamento do regis
tro do produto, interdição parcial ou total do estabe
lecimento, cancelamento de autorização para funci
onamento da empresa, cancelamento do alvará de
licenciamento do estabelecimento, proibição de
propaganda. 11

XXX - expor ou entregar ao consumo humano sal
refinado, moído ou granulado, que não contenha iodo
na proporção estabelecida pelo Ministério da Saúde.

'/tem XXX com redação dada pela Lei n° 9. 005,
de 16-3-1995.

Pena - advertência, apreensão e/ou interdição
do produto, suspensão de venda e/ou fabricação do
produto, cancelamento do registro do produto, interdi
ção parcial ou total do estabelecimento, cancelamen
to de autorização para funcionamento da empresa,
cancelamento do alvará de licenciamento do estabe
lecimento.

XXXI - descumprir atos emanados das autori
dades sanitárias competentes visando à aplicação da
legislação pertinente:

Pena - advertência, apreensão, inutilização
e/ou interdição do produto, suspensão de venda
e/ou de fabricação do produto, cancelamento do re
gistro do produto, interdição parcial ou total do esta
belecimento, cancelamento de autorização para
funcionamento da empresa, cancelamento do alva
rá de licenciamento do estabelecimento, proibição
de propaganda.

Art. 11. A inobservância ou a desobediência
às normas sanitárias para o ingresso e a fixação de
estrangeiro no País, implicará em impedimento do
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desembarque ou permanência do alienígena no ter
ritório nacional, pela autoridade sanitária compe
tente.

* Vide Medida Provisória n0 2.190-34, de 23 de
agosto de 2001.

MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.190-34,
DE 23 DE AGOSTO DE 2001

Altera dispositivos das Leis n°
9.782, de 26 de janeiro de 1999, que defi
ne o Sistema Nacional de Vigilância Sani
tária e cria a Agência Nacional de Vigilân
cia Sanitária, e n° 6.437, de 20 de agosto
de 1977, que configura infrações à Legis
lação Sanitária Federal e estabelece as
sanções respectivas, e dá outras provi
dências.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se
guinte medida provisória, com força de lei:

Art. 12. Os arts. 2° e 10 da Lei n° 6.437, de 20 de
agosto de 1977, passam a vigorar com a seguinte re
dação:

"Art. 2° .

XII- imposição de mensagem retificadora;

XIII- suspensão de propaganda e publicidade.

§ 1° A pena de multa consiste no pagamento
das seguintes quantias:

1- nas infrações leves, de R$2.000,OO (dois mil re
ais) a R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais);

11 - nas infrações graves, de R$75.000,OO (se
tenta e cinco mil reais) a R$200.000,OO (duzentos mil
reais);

111- nas infrações gravíssimas, de R$200.000,OO
(duzentos mil reais) a R$1.500.000,OO (um milhão e
quinhentos mil reais).

§ 2° As multas previstas neste artigo serão apli
cadas em dobro em caso de reincidência.

§ 3° Sem prejuízo do disposto nos arts. 4° e 6°
desta lei, na aplicação da penalidade de multa, a au
toridade sanitária competente levará em considera
ção a capacidade econômica do infrator." (NR)

"Art. 10 .

V - ..
Pena - advertência, proibição de propaganda,

suspensão de venda, imposição de mensagem retifi
cadora, suspensão de propaganda e publicidade e
multa." (NR)

XVIII - importar ou exportar, expor à venda ou
entregar ao consumo produtos de interesse à saúde
cujo prazo de validade tenha se expirado, ou
apor-lhes novas datas, após expirado o prazo;

XXVIII- .

Pena - advertência, apreensão, inutilização
e/ou interdição do produto, suspensão de venda
e/ou fabricação do produto, cancelamento do re
gistro do produto, interdição parcial ou total do es
tabelecimento, cancelamento de autorização para
o funcionamento da empresa, cancelamento do al
vará de licenciamento do estabelecimento e/ou
multa;

XXIX - ..

Pena - advertência, apreensão, inutilização
e/ou interdição do produto, suspensão de venda e10u
fabricação do produto, cancelamento do registro do
produto, interdição parcial ou total do estabelecimen
to, cancelamento de autorização para funcionamento
da empresa, cancelamento do alvará de licenciamen
to do estabelecimento, proibição de propaganda e10u
multa;

XXX- ..

Pena - advertência, apreensão e/ou interdi
ção do produto, suspensão de venda e/ou fabrica
ção do produto, cancelamento do registro do produ
to e interdição parcial ou total do estabelecimento,
cancelamento de autorização para funcionamento
da empresa, cancelamento do alvará de licencia
mento do estabelecimento e/ou multa;

XXXI- ..

Pena - advertência, apreensão, inutilização
e/ou interdição do produto, suspensão de venda
e/ou de fabricação do produto, cancelamento do re
gistro do produto, interdição parcial ou total do esta
belecimento, cancelamento de autorização para
funcionamento da empresa, cancelamento do alva
rá de licenciamento do estabelecimento, proibição
de propaganda e/ou multa;
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XXXII - descumprimento de normas legais e re
gulamentares, medidas, formalidades, outras exigên
cias sanitárias, por pessoas física ou jurídica, que
operem a prestação de serviços de interesse da saú
de pública em embarcações, aeronaves, veículos ter
restres, terminais alfandegados, terminais aeropor
tuários ou portuários, estações e passagens de fron
teira e pontos de apoio de veículos terrestres:

Pena - advertência, interdição, cancelamento
da autorização de funcionamento e/ou multa;

XXXIII - descumprimento de normas legais e
regulamentares, medidas, formalidades, outras exi
gências sanitárias, por empresas administradoras de
terminais alfandegados, terminais aeroportuários ou
portuários, estações e passagens de fronteira e pon
tos de apoio de veículos terrestres:

Pena - advertência, interdição, cancelamento
da autorização de funcionamento e/ou multa;

XXXIV - descumprimento de normas legais e
regulamentares, medidas, formalidades, outras exi
gências sanitárias relacionadas à importação ou ex
portação, por pessoas física ou jurídica, de matéri
as-primas ou produtos sob vigilância sanitária:

Pena - advertência, apreensão, inutilização, in
terdição, cancelamento da autorização de funciona
mento, cancelamento do registro do produto elou
multa;

XXXV - descumprimento de normas legais e re
gulamentares, medidas, formalidades, outras exigên
cias sanitárias relacionadas a estabelecimentos e às
boas práticas de fabricação de matérias-primas e de
produtos sob vigilância sanitária:

Pena - advertência, apreensão, inutilização,
cancelamento da autorização de funcionamento, re
gistro do produto e/ou multa;

XXXVI - proceder a mudança de estabeleci
mento de armazenagem de produto importado sob in
terdição, sem autorização do órgão sanitário compe
tente:

Pena - advertência, apreensão, inutilização, in
terdição, cancelamento da autorização de funciona
mento, cancelamento do registro do produto elou
multa;

XXXVII - proceder a comercialização de produ
to importado sob interdição:

Pena - advertência, apreensão, inutilização, in
terdição, cancelamento da autorização de funciona-

mento, cancelamento do registro do produto elou
multa;

XXXVIII- deixar de garantir, em estabelecimentos
destinados à armazenagem elou distribuição de produ
tos sob vigilância sanitária, a manutenção dos padrões
de identidade e qualidade de produtos importados sob
interdição ou aguardando inspeção física:

Pena - advertência, apreensão, inutilização, in
terdição, cancelamento da autorização de funciona
mento, cancelamento do registro do produto elou
multa;

XXXIX - interromper, suspender ou reduzir, sem
justa causa, a produção ou distribuição de medica
mentos de tarja vermelha, de uso continuado ou es
sencial à saúde do indivíduo, ou de tarja preta, provo
cando o desabastecimento do mercado:

Pena - advertência, interdição total ou parcial
do estabelecimento, cancelamento do registro do pro
duto, cancelamento de autorização para funciona
mento da empresa, cancelamento do alvará de licen
ciamento do estabelecimento e/ou multa;

XL - deixar de comunicar ao órgão de vigilância
sanitária do Ministério da Saúde a interrupção, sus
pensão ou redução da fabricação ou da distribuição
dos medicamentos referidos no inciso XXXIX:

Pena - advertência, interdição total ou parcial
do cancelamento do registro do produto, cancela
mento de autorização para funcionamento da empre
sa, cancelamento do alvará de licenciamento do esta
belecimento e/ou multa;

XLI- descumprir normas legais e regulamenta
res, medidas, formalidades, outras exigências sani
tárias, por pessoas física ou jurídica, que operem a
prestação de serviços de interesse da saúde pública
em embarcações, aeronaves, veículos terrestres,
terminais alfandegados, terminais aeroportuários ou
portuários, estações e passagens de fronteira e pon
tos de apoio de veículo terrestres:

Pena - advertência, interdição total ou parcial
do estabelecimento, cancelamento do registro do pro
duto, cancelamento de autorização para funciona
mento da empresa, cancelamento do alvará de licen
ciamento do estabelecimento e/ou multa.

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

Art. 13. Ficam convalidados os atos praticados
com base na Medida Provisória n° 2.190-33, de 26
de julho de 2001.
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Art. 14. Esta medida provisória entra em vigor na
data de sua publicação.

Art. 15. Ficam revogados os arts. 90e 10 do De
creto-lei n° 891, de 25 de novembro de 1938, o art. 40

do Decreto-lei n° 986, de 21 de outubro de 1969, o
art. 82 da lei n° 6.360, de 23 de setembro de 1976, o
art. 30 da lei n° 9.005, de 16 de março de 1995, o pa
rágrafo único do art. 50, os incisos XI, XII e XIII do art.
70, os arts. 32 e 39 e seus parágrafos e o Anexo I da
lei n° 9.782, de 26 de janeiro de 1999.

Brasília, 23 de agosto de 2001; 1800da Indepen
dência e 1130da República. - FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO - José Serra - Martus Tavares.

LEI N° 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Dispõe sobre a proteção do consu
midor, e dá outras providências.

TíTULO 11
Das Infrações Penais

Art. 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou
omitir informação relevante sobre a natureza, carac
terística, qualidade, quantidade, segurança, desem
penho, durabilidade, preço ou garantia de produtos
ou serviços:

Pena - Detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano
e multa.

§ 1° Incorrerá nas mesmas penas quem patroci
nar a oferta.

§ 20Se o crime é culposo:

Pena - Detenção de 1 (um) a 6 (seis) meses ou
multa.

Art. 67. Fazer ou promover publicidade que sabe
ou deveria saber ser enganosa ou abusiva:

Pena - Detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano
e multa.

Parágrafo único. (Vetado).

PROJETO DE LEI N° 4.157-8, DE 1998
(Helio Bicudo)

Substitutivo do Senado Federal ao
Projeto de Lei n° 4.157-A, de 1998, que
"Institui o Programa Nacional de Apoio à

Infância, dispõe sobre a ampliação dos
benefícios da merenda escolar, e dá ou
tras providências".

(Às Comissões de Agricultura e Políti
ca Rural; Comissão de Educação, Cultura e
Desporto; Comissão de Finanças e Tributa
ção; e de Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação (art. 54)).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica instituído o Programa Nacional de

Apoio à Infância - PRONAI, cuja finalidade é de viabi
lizar a alimentação de gestantes e crianças de zero a
sete anos para:

1- contribuir para um povo brasileiro sadio, inte
ligente e produtivo, assegurando-se o pleno exercício
dos direitos da cidadania;

11 - promover e estimular a regionalização, da
produção alimentícia brasileira, por intermédio de fi
nanciamentos dos recursos humanos locais, evitan
do-se migração para os grandes centros urbanos pela
criação de empregos.

Art. 20O PRONAI será implementado por inter
médio do Fundo Nacional de Alimentação e Incentivo
aos projetos de alimentação da criança.

Parágrafo único. Os incentivos criados por esta
lei somente serão concedidos a projetos de alimenta
ção destinados a gestantes e crianças de zero a sete
anos de idade.

Art. 30 Fica instituído o Fundo Nacional de Ali
mentação' cuja função é captar e destinar recursos
para projetos de alimentação compatíveis com o
PRONAI, estimulando a produção alimentícia regio
nalmente, gerando empregos na pequena e média
propriedade rural.

§ 1° Os recursos do FNA serão aplicados em
projetos alimentares compatíveis com os objetivos do
PRONAI, formulados pelos Conselhos de Alimenta
ção Escolar previstos na lei nO 8.913, de 12 de julho
de 1994, e, quando cabível, em conjunto com os pe
quenos e médios produtores rurais da região a que
pertencer a unidade da Federação destinatária dos
recursos da merenda escolar.

§ 20Os recursos do FNA não poderão ser utili
zados para quaisquer outros fins que não os contidos
diretamente nos objetivos do PRONAI.

§ 30 Os Conselhos de Alimentação Escolar ou
pequenos e médios produtores, recebedores de re
cursos do FNA e executores de projetos de alimenta-
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ção, prestarão contas da destinação dos recursos à
Secretaria de Educação Fundacional do Ministério da
Educação e do Desporto, sob pena de responsabili
zação pessoal de seus agentes, nos termos da legis
lação aplicável.

Art. 4° O FNA funcionará sob a forma de apoio a
fundo perdido ou de empréstimos reembolsáveis,
conforme estabelecer o regulamento, e será constitu
ído dos seguintes recursos:

I - recursos ordinários do Tesouro Nacional ori-
undos de dotação orçamentária específica;

II - doações, nos termos da legislação vigente;

111 -legados;

IV - subvenções e auxílios de entidades de qual
quer natureza, inclusive de organismos internacionais;

V - recursos de outras fontes.

Parágrafo único. A dotação orçamentária espe
cífica será aferida subsidiariamente ao montante das
disponibilidades do FNA destinadas ao exercício fi
nanceiro subseqüente, garantindo a extensão dos be
nefícios da merenda escolar.

Art. 5° Para cumprimento das finalidades ex
pressas no art. 1° desta lei, os projetos de alimenta
ção em cujo favor serão captados os recursos pelo
FNA e canalizados ao PRONAI atenderão ao objetivo
de distribuição gratuita de alimentos a gestantes e cri
anças de zero a sete anos de idade, por meio da es
trutura dos Conselhos de Alimentação Escolar dos
Estados, Distrito Federal e Municípios, responsáveis
pela merenda escolar.

Art. 6° Nenhuma aplicação dos recursos previs
tos nesta lei poderá ser feita por qualquer tipo de in

termediação.
Art. 7° Esta lei entra em vigor na data de sua pu

blicação.
Art. 8° Revogam-se as disposições em contrário.
Câmara dos Deputados, 24 de junho de 1998.

Substitutivo do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara no 27, de 1998 (PL nO
4.157, de 1998, na Casa de origem), que
"Institui o Programa Nacional de Apoio à
Infância, dispõe sobre a ampliação dos
benefícios da merenda escolar, e dá ou
tras providências".

Substitua-se o Projeto pelo seguinte:

Institui o Fundo Nacional de Alimen
tação - FNA, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É instituído o Fundo Nacional de Alimen

tação - FNA, com a finalidade de estimular a regiona
lização da produção alimentícia brasileira e viabilizar

a melhoria da alimentação das gestantes carentes e

crianças de zero a cinco anos de idade.

Art. 2° Constituem recursos do Fundo de que

trata esta lei:
I - recursos ordinários consignados no orça

mento da União;
II - doações e legados, observada a legislação

pertinente;

111 - subvenções e auxílios de organismos nacio

nais e internacionais;
IV - outros recursos que lhe forem destinados.
Art. 3° Os recursos do FNA serão aplicados con

forme as seguintes modalidades:

I - no financiamento de ações de âmbito nacio

nal, estadual ou municipal condizentes com as finali

dades do Fundo;
11- em empréstimos a pequenos e médios pro

dutores rurais para a produção de alimentos que con
tribuam para a melhoria nutricional das gestantes e
das crianças de zero a cinco anos de idade.

§ 1° Os empréstimos de que trata o inciso 11 des
te artigo serão objeto de regulamentação específica,

garantindo-se aos contratantes condições financeiras

e encargos especiais.

§ 2° A produção agrícola financiada com recur

sos do FNA será adquirida dos produtores e distribuí

da aos beneficiários de acordo com o que estabelecer

regulamentação.
Art. 4° Os Estados, o Distrito Federal e os Muni

cípios instituirão, no âmbito de suas respectivas juris
dições, conselhos constituídos por representantes
dos órgãos da administração das áreas pertinentes,
podendo também incluir representantes de outros
segmentos da sociedade local.

Parágrafo único. O acompanhamento e o con
trole social da aplicação dos recursos do Fundo Naci
onal de Alimentação serão exercidos pelos conselhos
junto aos respectivos governos.

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

blicação.
Senado Federal, 5 de setembro de 2001. 

Senador Edison Lobão, Presidente do Senado
Federal, Interino.
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5F PLC 00027/1998 de 11/02/1998

TramrtaçAo de matéria na CAmara dos.Q~

Outros Numeras

Autor

Ementa

Observaçào

Indexação

Leglslaçào Citada

Localizaçao atual

Ultima Açào

Relatores

Tramitaçoes

CD PL. 4157/1998

DEPUTADO - Hélio Bicudo

INSTITUI O PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A INFANCIA, DISPÕE SOBRE A AMPLIAÇÃO DOS
BENEFICIOS DA MERENDA ESCOLAR E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

(PROJETO DE AUTORIA DOS DEP HELIO BICUDO (PT-SP) E RITA CAMATA (PMDB-ES).

CRIAÇÃO, PROGRAMA NACIONAL, ASSISTENClA, INFANCIA, OBJETIVO, GARANTIA, ALIMENTAÇÃO,
MULHER, GESTANTE. CRIANÇA, LIMITE DE IDADE, INCENTIVO, REGIONALIZAÇÃO, PRODUÇÃO,
PRODUTO ALIMENTICI0, fINANCIAMENTO, RECURSOS, REDUÇÃO, MIGRAÇÃO, OFERECIMENTO,
EMPREGO, TRABALHADOR RURAL, FORMAÇÃO, FUNDO NACIONAL. CAPTAÇÃO DE RECURSOS,
EXECUÇÃO, PROJETO, ESTRUTURAÇÃO, CONSELHO, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. PEQUENO PRODUTOR
RURAL, ESTADOS, RECEBIMENTO, RECURSOS flNANCEIROS, MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA, AUMENTOS.

LEI89U1994
SSEXP' SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

5F PLC 00027/1998
Data: 30/08/2001
Local: ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Situação: APROVADO O SUBSTITUTIVO
Texto: O Substitutivo é dado como definitivamente adotado, nos termos do art. 284 do Reg. Int. Á
Camara dos Deputados. À SSEXP.

(AS MOlarlldo Cavalcanti

CAE Edison Lobão

CAS Geraldo Althoff

Il1y!!rtJ!r.J!r!!~n~I!º]jj!tramilaç~~L~n.~.IK!!!n!i!)

SF PLC 00027/1998

03/09/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebldo neste 6rgao às 14:15 hs. Encaminhados expedientes à SGM para
colher assinaturas.

31/08/2001 SSCLSF· SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Procedida a revisão dos autÓllrafos de fis. 89. À Subsecretaria de
ExpedIente.

30/08/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
À SSCLSf para revisiio dos autógrafos (fis. 88/89).

30/08/2001 SSEXp· SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão às 15:44 hs.

30/08/2001 ATA·PLEN· SUBSECRETARIA DE ATA· PLENÁRIO
Situação: APROVADO O SUBSTITUTIVO
o Substitutivo é dado como definitivamente adotado, nos termos do art.
284 do Reg. Int. Acamara dos Deputados. Á SSEXP.

28/08/2001 SSCLSF . SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DELIBERATIVA
Incluldo em Ordem do Dia da sessiio deliberativa ordinária de 30/08/2001.
Discussão, em turno suplementar.

23/08/2001 SSCLSf - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA
Aguardando Inclusão em Ordem do dia.

23/08/20D1 ATA·PLEN . SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÀRIO
Leitura do PdreLer lJo l:DS/200 I-CDrR, Relatora Senadora Mana do CioUIOO
Alves, oferecendo li redação do vencido, para o turno suplementar, do
Substitutivo do Senado ao projeto. À SSCLSf.

Publicação em 24/0B/2001 no DSF páginas: 18297 1829B ( Ver diário)

23/08/2001 SSCLSF • SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO

Encaminhado ao Plenário (ATA-PlEN).

22/08/2001 ATA'PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA· PLENÁRIO
Discussão encerrada, em conjunto, do projeto e das emendas, tendo usado
da palavra os S~. Hugo Napoleao e Ricardo Santos. Aprovada a Emenda nO
2-CE (SubstitutiVO), ficam prejudicados o projeto e a Emenda nO l-CAS
(Substitutivo). À CDIR, para redigir o vencido para o turno suplementar. À
SSClSF.

Publicação em 23/0B/2001 no DSF pá~jnas: 18211 - 18213 ( Ver diário)

17/011/2001 SSCLSF . SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DELII:lERATIVA
Incluldo em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária do dia
22/08/2001. Discussão, em turno unlco.

17/00/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGENDADO PARA ORDEM DO DlA
Agendado para a sessão deliberativa ordinária de 22.B.2001. ( 6 d )
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08/08/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA
Aguardando Inclusllo em Ordem do Dia.

08/08/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
A Presidencia comunica ao Plenário que termlOOIJ o prllzo ontem sem
apresentaçllo de emendas. À matéria será Incluída em Ordem do Dia
oportunamente. À SSCLS

publicação em 09/08/2001 no DSF páginas: 15940 ( Ver diário)

07/08/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Encaminhado ao Plenáno para comunlcaçllo do término do prazo de
apresentação de emendas.

29/06/2001 SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
Situação: AGUARDANDO RECEBlMENTO DE EMENDAS PERANTE A MESA
Prazo para recebimento de emendas: 02 a 08.08.2001.

29/06/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Leitura dos Pareceres nOs 672-CAE, Relator Senador Ad Hoc: Edison Lobao,
favorável; 673-CAS, Relêltor Senêldor Geraldo Althoff, favorável na forma <la
Emenda nO l-CAS (Substitutivo) e 674/2001-CE, Relator Senador Hugo
Napoleão, favorável na forma da Emenda nO 2-CE (Substitutivo). A matéria
ficará perante a Mesa, durante cinco dias úteis, para recebimento de
emendas. À SGM.

Publicação em 30/05/2001 no DSF páginas: 14501 - 14511 ( Ver diároo )
Publicação em 30/06/2001 no DSF páginas: 145S0 ( Ver diário)

08/06/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES)
Matéria aguardando leitura dos pareceres das Comissões de Assuntos
Econômicos (CAE), Assuntos Sociais (CAS) e Educação (CEl.

06/06/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
À SSCLSF para as devidas providências.

05/06/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
SItuação: APROVADO PARECER NA COMISSÃO
A Comissão, reunida no dia de hoje, aprova o relatório da autona do
Senador Hugo Napoleão, na forma do substitutivo oferecido (que Incorpora
pêlrte da subemenda n. O02 e rejeita a subemenda n.o OI, ambas de autoria
do Senador Eduardo Suplicy).

16/05/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situaçlio: MATÉRIA COM A RELATORIA
Ao gabinete do Relator, Senador Hugo Napoleão, para proferir parecer
sobre as sutlemendas oferecidas.

15/05/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Ane)(adas às fls. 72 e 73, as subemendas de autona do Senador Eduardo
Supllcy, oferecidas ao substitutivo do Relator.

OS/05/200l CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: PEDIDO DE VISTA CONCEDIDO
A Comissãu, reunida no dia de hOJe, concede vista ao Senador Eduardo
SupUcy, pelo prazo reçlmentêll de cinco dias.

2//04/2001 CE COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
DevolVido pelo relator, Senador Hugo Napoleão, com relatÓriO favorável,
c::SlarlUO cn. LU,IOlf",ues ue ::.t:' 11ILJUll.IU t:11I jJd\JLd,

05/12/2000 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA
Distribuído ao Senador Hugo Napoleão, para relatar.
23/11/2000 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR
Recebido nesta ComIssão em 23/11/2000. Aguardando dlstrlb<Jiçao.

23/11/2000 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
À CE, conforme despacho iniciaI.

23/11/2000 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
Situaçâo: APROVADO PARECER NA COMISSÃO
A comissão reunida em 22.11.00, aprova Parecer favorável ao Projeto, nos
termos da Emenda nO loCAS (Substitutivo). (fls. 66 a 71)

09/11/2000 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
Devolvido pelo Re)ator Senador Geraldo AlttJoft, com minuta de Parecer
favorável ao Projeto, na forma da Emenda Substitutiva que apresenta.

23/02/2000 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
Situação: MATÉRIA COM A RElATORIA
Ao Senhor Senador Geraldo Aithoff, para relatar a presente matéria.

22/02/2000 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTO~ ECONOMICOS
Situação: APROVADO PARECER NA COMISSAO
É designado relator Ad Hoc o Senador Edison Lobão. A Comissão aprova o
parecer do relator favorável ao projeto. À CASo
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02/02/2000 CAl: - COMISS.l.O DE ASSUI'lTOS ECONÔMICOS
Devolvido pelo Sen~dor Roberto S~turnlno mmut~ de rel~tórlo favorável ao
projeto. Parecer anexado ao processado. A mat"rla está pronta para a
pauta.

01/12f1999 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS
Situação: MAT~RIA COM A RELATORIA
Ao Sen~dor Roberto Saturnlno para relatar por ordem do PreSidente da
COmissão.

30fl1/1999 ATA-PLEN • SUElSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Aprovado o Requerimento nO 692/99. O projeto, fica desapens~do dos PLC
nO 63 e 99196. À CAE, e, posteriormente, 11 CAS e de Cf, conforme
despacho iniciaI.

Publicação em 01(12/1999 no DSF páginas: 32437 - 32438

26/11/1999 SSCLSf - SUElSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de 30fl1/99.
I/otaçio, em turno único, do R"'lueflmento nO 692/99.

10111/1999 ATA-PLEN - SUElSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
É lido o Requerimento nO 692/99, de autoria do Senador Tião I/I~na,

solidtando o desapensamento da matéria dos PLe 63 e 99f96, por versarem
sobre a matérias distintas. Públlcado no DSF, o Rqs, de 11/11/99. À SSCLS
para inclusão do requerimento em Ordem do Dia.

09fl1/1999 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Encaminhado ao Plenárjo para leitura de requerimento.

09/11(\999 CAS . COMISSÃO DE ASSUNTUS SOOAIS
Á SSCLSF, para atender leitura de requerimento de desapensamento.

09111(1999 CAS COMISSÃO DE ASSUNTOS SOOAIS
DevolVidO pelo Senador Tião Viana, sem manifestação escrita.

29/09/1999 CAS - COMISSJ.o DE ASSUNTOS SOCIAIS
Reunida a Comlssáo, é concedida vista ao Sen~dorTião Viana pelo prazo de
cinco dias (art. 132, § 20 - R.I). Ao Gabinete do Senador TIM Viana, para
análise da matéria.

21/09/1999 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
Devolvido pelo Relator Senador Mozarildo Cavalcanti, concluindo pela
rejeição do Projeto, e pela a aprovação do PLC 63/96 que tramita em
conjunto.

25/08/1999 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOOAIS
Ao Senhor Senador Mozarlldo Cavalcanti para relatar a presente matéria,
que tramita em conjunto com os PLC 63/96 e 99/96

03/08f1999 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
Situação: EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES
A Comissão aprova o parecer do Relator, Senador Edison lobão, favorável
nos termos <lo Substitutivo aprovallo pela Comissao de Educação e pela
prejudicialidade do PLe na 99(96 e do presente projeto. À CAS.

:;;'-tivóii;~; ~~ (:"::';·ií33,:"v;:ii: ":':;Svi..7C3 éCvi~0i·;:;:C:C3

Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Recebido neste data, minuta de relatório dO Senador Edison Lobão,
devidamente assinada, favorável nos termos do substitutivo apresentado
pela Com issão de educação e pela preJudicialidade do PLC NO 99/96 e do
presente projeto. A maténa está pronta para pauta.

23/06/1999 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA
Ao Senador Edison Lobão para reexame da matéria.

15106f1999 CAI: - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMiSSÃO
Recebido nesta data minuta de relatório do Senador Edison LDbão,
devidamente assinada, favorável ao PIC nO 63/96 nos termos do
SubstitutiVO aprovado pela ComISsão de I:ducação e pela prejUdiCialidade do
PLC nO 99/96 e do presente projeto. A matéria está pronta para pauta.

04/0Sf1999 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA
AO SENADOR EDISON LOBÃO PARA RELATAR POR ORDEM DO PRESIDENTE
DA COMiSSÃO.

27/04/1999 SSCOM - SUBSECRETARIA DE COMISSOES
Situação; AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA
A CAE para exame da matéria e dos PLC 63 e 99/96, devendo a seguir irem
ao exame das CAS, CO e CE.

27/04/1999 ATA-PLEN - SUElSECRETARlA DE ATA - PLENÁRIO
Situação: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA
Aprovado o Requerimento nO 149/99. A matéria passa a tramitar em
conjunto com os Projetos de Lei da ~mara nO 63 e 99/96. Às CAE, CAS,
cu e CE.

23/04f1999 SSCLSf - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA
INCLUfDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DEUBERATlVA ORDINÁRIA DE
27 DE ABRIL DE 1999. VOTAÇÃO, EM TURNO ÚNICO, DO REQUERIMENTO
NO 149/99, DE TRAMITAÇAO CONJUNTA COM OS PROJETOS DE lEI DA
CÂMARA NOS 63 E 99/96.

Quarta-feira 27 03059



03060 Quarta-feira 27 mARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

09/04/1999 SSCLSF SUaSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA
AGENDADO PARA O DIA 27 DE ABRIL DE 1999 (RQ. 149).

06/04/1999 SSCLSF - SUaSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA (RQ. 149, DE TRAMITAÇÃO
CONJUNTA).

06/04/1999 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
1000 LEITURA RQ. 149, DO AUTORIA DO SEN LUCia AI.CANTARA,
SOLICITANDO TRAMITAÇÃO CONJUNTA DOS PLC 00063 1996 E 00099
1998. DSF 09 04 PAG 7663.

07/04/1999 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
ENCAMINHADO A SSCLS, ATENDENDO A REQUERIMENTO DE TRAMITAÇÃO
CONJUNTA.

09/03/1999 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
ENCAMINHADO AO RELATOR SEN SERGIO MACHADO PARA ADEQUAÇÃO
DO PRESENTE PROJETO AOS DITAMES DO ARTIGO 90 DA LEI
COMPLEMENTAR 95/96.

30/11/1998 SSCOM - SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
ENCAMINHADO A CAE.

30/11/1996 SSCLSF - suaSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
ENCAMINHADO AO SACP, PARA DEVOLUÇÃO A CAE.

30/11/1996 SSCLSF - suaSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
ANEXADO, A TITULO DE SUBSIDIO, AS FLS. 19 A 33, PARECER REFERENTE
A CONSULTA FEITA PELO DEP HELIO BICUDO AO PROF. IVES GANDRA DA
SILVA MARTINS SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DO PROJETO DE LEI
QUE ASSEGURA O FORNECIMENTO DE LEITE PARA CRIANÇAS EM IDADE
PRE-ESCOLAR.

30/11/1998 SACP - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A SSCLS.

27/11/1998 CAE COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
ENCAMINHADO AO SACP, ATENDENDO SOLCITAÇÃO DA SSCLS.

30/10/1998 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
RECEBIDO NESTA DATA MINUTA DE RELATORIO DO RELATOR SEN SERGIO
MACHADO, DEVIIJAMENTE ASSINADO, FAVORAVEL, ESTANDO A MATERIA
EM CONDIÇÕES DE SER INCLUIDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO.

21/10/1996 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
REDISTRIBUIÇÃO AO SEN SERGIO MACHADO.

19/10/1998 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
ENCAMINHADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DA COMISSÃO, PARA A
DEVIDA REDISTRIBUIÇÃO.

19/10/1998 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS_
DEVOLVIDO PELO SEN JOSE FOGAÇA, PARA REDISTRIBU!ÇAO.

OS/08/199B CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS
RELATOR SEN JOSE FOGAÇA.

26/06/1998 CAE - COMISSÃO DE ASSUNroS ECONÔMICOS_
ENCAMINHADO AO GABINETE DO PRESIOENTE DA COMISSAO, PARA A
OEVlOA DISTRIBUIÇÃO.

Z6/06/1998 5ACP - SERVIÇO DE APOIO COMISSOES PERMANENTES
ENCAMINHADO A CAE.

26/06/1998 SSCOM - SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
RECEBIDO NESTE ORGÃO, EM 26 DE JUNHO DE 1998.

2Ó10Ó/1998 MESA - MESA DIRETORA
DESPACHO AS CAE, CAS E CE. D5F 27 06 PAG 11157 A LL160.

26/06/1997 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
LEITURA.

25/06/1998 PLEG - PROTOCOLO LEGlSLATl'JO
ESTE PROCESSO CONTEM 15 (QUINZE) FOLHAS NUMERADAS E
RUBRICADAS.

Fevereiro de 2002

fonte: Secretaria-GeraI da Mesa
Duvidas, reclamações e informações; 12SJNE ,~~~!'§lati!H!~ jnLQ(mª~
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Ofício n° 1.083(SF)

Brasília, 5 de setembro 2001

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

Senhor Primeiro-Secretário,

Comunico a Vossa Excelência que o Senado
Federal aprovou, em revisão, nos termos do Substitu
tivo em anexo, o Projeto de lei da Câmara n° 27, de
1998 (Pl n° 4.157, de 1998, nessa Casa), que "Institui
o Programa Nacional de Apoio à Infância, dispõe so
bre a ampliação dos benefícios da merenda escolar, e
dá outras providências", que ora encaminho para
apreciação dessa Casa.

Em anexo, restituo um dos autógrafos do proje
to originário.

Atenciosamente, - Senador Carlos Wilson,
Primeiro-Secretário.

PROJETO DE LEI W 5.619, DE 2001
(Do Senado Federal)

PlS n° 140/2001

Denomina "Governador Ivan Bicha
ra" o viaduto Oitizeiro, localizado na
BR-230, no Município de João Pessoa, no
Estado da Paraíba.

(Às Comissões de Viação e Trans
portes; e de Constituição e Justiça e de
Redação (art. 54) - art. 24, 11; apen
sem-se a este o Pl n° 4.986/01 e seus
apensados.)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É denominado "Governador Ivan Bicha
ra" o viaduto Oitizeiro, localizado na rodovia
BR-230, no Município de João Pessoa, no Estado
da Paraíba.

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

Senado Federal, 24 de outubro de 2001. 
Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado Fe
deral.

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 111
Das Leis

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma
Casa será revisto pela outra, em um só turno de dis
cussão e votação, e enviado à sanção ou promulga
ção, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se
o rejeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado,
voltará à Casa iniciadora.
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5f PLS 00140/2001 de 16/08/2001

ilutor

Ementa

Indexação

Despacr,o IniCial

.::callzaçáo atual

ima Ação

Relatores

Tramitações

SENADOR· Ney Suassuna

Denomina "Governador Ivan Bichara" o viaduto Oitizeiro, localizado na BR-230, no Município de João
Pessoa, no Estado da Paraíba.

DENOMINAÇÃO, VIADUTO qITIZEIR9, NOME, VIADUTO GOVERNADOR IVAN BlCHARA, TRECHO,
RODOVIA FEDERAL, MUNICIPIO, JOAO PESSOA, ESTADO, (PB).

SF CE COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

SF PLS 00140/2001
Data: 22/10/2001
local: ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Situação: APROVADA AMATÉRIA (DECISÃO TERMINATIVA)
Texto: APresidência comunica o encerramento, na sexta-feira ultima, do prazo previsto no art. 91, § 3\l,
do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, da
matéria, Que foi aprovada terminativamente pela Comissão de Educação. ÀCâmara dos Deputados. À
SGM, com destino à SSEXP.

CE Nabor Júnior

Inverter ordenação de tramjt~ões (Data ascendente)

5f PLS 00140/2001

24/1012001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão devidamente aSSInado.

23/10/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão às 16:41 hs.

23/10/2001 SSCLSf - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGIS1l\TIVA DO SENADO
Procedida a revisão dos autógrafos de fls. 08. ÀSubsecretaria de
expediente.

23/10/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
ÀSSCLSF para revisão dos autógrafos (fls.OS ).

22/10/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
recebido neste orgão às 18:15 hs.

22/10/2001 SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
Procedida a revisão do texto final (fls. 7). ÀSSEXP.

22110/2001 ATA-PLEN • SUSSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Situação: APROVADA AMATÉRIA (DECISÃO TERMINATIVA)
APresidência comunica oencerramento, na sexta-feira última, do prazo
previsto no art. 91, § 30, do Regimento Interno, sem que tenha sido
interposto recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, da matéria, que
foi aprovada tenninatlvamente pela Comissão de Educação. Àcâmara dos
Deputados. ÀSGM, com destino à 5SEXP.
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19/10/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Encaminhado ao Plenário para comunicação dO termino do prazo de
apresentação de recurso.

11/10/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Prazo para Interposição de recurso: lS a 19.10.2001.

11/10/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
leitura do Parecer nO 112312001-CE (Relator Senador Nabor Júnior),
favorável à matéria. É lido o Ofício nO 46/2001, do Presidente da CE,
comunicando aprovação da matéria em reunião realizada no dia
02.10.2001. Abertura do prazo de cinco dias úteis para interposição dê'
recurso, por um déCimo da composlçào da Casa, para que o projeto, seja
apreciado pelo Plenário. À SSCLSF.

Publicação em 12/10/2001 no DSF páginas: 24603 - 24604 f Ver diário I

Publicação em 1211012001 no DSF páginas: 24605 ( 'ler diário;

05/10/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO LEITIJRA PARECER (ES)
Aguardando leitura de parecer.

03/10/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
ÀSSCLSF para as devidas providências.

02/10/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: APROVADO PARECER NA COMISSÃO
A Comissão, reunida nO dia de hoje, aprova por dezesseis (16) votos
favoráveis, o projeto de autoria do Senador Ney Suassuna, relatado pelo
Senador Nabor Júnior. Anexado à fi. 09, ofído do Senhor Presidente da
Comissão, Senador Ricardo Santos, comunicando ao Presidente do Senado
Federal, Senador Ramez Tebet, a aprovação do projeto.

25/09/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Devolvido pelo relator, Senador Nabor Júnior, com relatório concluindo pela
aprovação, estando em condições de ser incluído em pauta.

30/08/2001 CE - COMISSÃO DE eDUCAÇÃO
Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA
Distrlbuldo ao Senador Nabor Júnior, para relatar.

27/08/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO REIJ\TOR
Não foram oferecidas emendas no prazo regimental. Aguardando
distribuição.

16/08/2001 CE - COMISSÃO DE eDUCAÇÃO
Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS
Recebido nesta Comissão em 16/08/2001. Aguardando recebimento de
emendas.

16/08/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Leitura À Comissão de Educação, onde poderá receber emendas pelo prazo
de cinco dias úteis, após publicado e distribuído em avulsos. Ao PLEG com
destino à CE, para deCisão terminativa.

Publicação em 17/08/2001 no D5F páginas: 17269 - 17270 ( Ver diário)

16/08/2001 PLEG - PROTOCOLO LEGISIJ\TIVO
Este processo contém 04 (Quatro) folhas numeradas e rubricadas. À
SSCOM.

Qu<trl<l-feir<t 27 03063
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Ofício n° 1.374(SF)

Brasília, 24 de outubro de 2001

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

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

submetido à revisão da Câmara dos Deputados,
nos termos do art. 65 da Constituição Federal, o
Projeto de lei do Senado n° 140, de 2001 , constan
te dos autógrafos em anexo, que "Denomina 'Go
vernador Ivan Bichara' o viaduto Oitizeiro, localiza
do na BR-230, no Município de João Pessoa, no
Estado da Paraíba".

Atenciosamente, - Senador Carlos Wilson, Pri
meiro-Secretário.

PROJETO DE LEI N° 5.802, DE 2001
(Senado Federal)
PlS N° 388/2001

Altera o art. 57 da Lei n° 6.360, de 23
de setembro de 1976, que dispõe sobre a
vigilância sanitária a que ficam sujeitos
os medicamentos, as drogas, os insumos
farmacêuticos e correlatos, cosméticos,
saneantes e outros produtos, e dá outras
providências.

(Às Comissões de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias; de Seguri
dade Social e Família; e de Constituição e
Justiça e de Redação)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 57 da lei n° 6.360, de 23 de setem

bro de 1976, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo único:

"Art. 57 .
Parágrafo único. Os saneantes domis

sanitários serão classificados segundo o ris
co que apresentem para a saúde e a vida
das pessoas, atribuindo-se a cada categoria
de risco um símbolo de perigo correspon
dente, a ser obrigatoriamente empregado
nas peças publicitárias, nos rótulos, nas em
balagens, nas etiquetas, nas bulas, nas ins
truções de uso e nos prospectos referentes
a esses produtos." (NR)

Art. 2° Incorre em crime contra as relações de
consumo o fabricante, o distribuidor, o importador, o
vendedor e os responsáveis pelo meio de comunica
ção que descumprir o disposto nesta lei, sujeitando
o infrator às penas previstas no art. 63 e parágrafos

da lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código
de Defesa do Consumidor).

Art. 3° Esta lei entra em vigor após decorridos
180 (cento e oitenta) dias de sua publicação oficial.

Senado Federal, 28 de novembro de 2001. 
Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado Fe
deral.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI
CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASil 1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 111
Das Leis

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa
será revisto pela outra, em um só turno de discussão
e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a
Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado,
voltará à Casa iniciadora.

lEI N° 6360,
DE 23 DE SETEMBRO DE 1976

Dispõe sobre a Vigilância Sanitária
a que ficam sujeitos os medicamentos,
as drogas, os insumos farmacêuticos e
correlatos, cosméticos, saneantes e ou
tros produtos, e dá outras providências.

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

TíTULO X
Da Rotulagem e Publicidade

Art. 57. O Poder Executivo disporá, em regula
mento, sobre a rotulagem, as bulas, os impressos, as
etiquetas e os prospectos referentes aos produtos de
que trata esta lei.
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Parágrafo único. Além do nome comercial ou mar
ca, os medicamentos deverão obrigatoriamente exibir,
nas peças referidas no caput deste artigo, nas embala
gens e nos materiais promocionais a Denominação Co
mum Brasileira ou, quando for o caso, a Denominação
Comum Internacional, em letras e caracteres com ta
manho nunca inferior à metade do tamanho das letras e
caracteres do nome comercial ou marca.

* Vide Medida Provisória n° 2.190-34, de 23 de
agosto de 2001.

MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.190-34,
DE 23 DE AGOSTO DE 2001

Altera Dispositivos das Leis n° 9.782,
de 26 de Janeiro de 1999, que define o Sis
tema Nacional de Vigilância Sanitária e
cria a Agência Nacional de Vigilância Sani
tária, e n° 6.437, de 20 de agosto de 1977,
que configura infrações à Legislação Sani
tária Federal e estabelece as sanções res
pectivas, e dá outras providências.

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

Art. 9° Os arts. 3°, 18 e 57 da lei nO 6.360, de 23
de setembro de 1976, passa a vigorar com as seguin
tes alterações:

"Art. 3° .

xx - Medicamento Similar - aquele
que contém o mesmo ou os mesmos prin
cípios ativos, apresenta a mesma concen
tração, forma farmacêutica, via de admi
nistração, posologia e indicação terapêuti
ca, e que é equivalente ao medicamento
registrado no órgão federal responsável
pela vigilância sanitária, podendo diferir
somente em características relativas ao ta
manho e forma do produto, prazo de vali
dade, embalagem, rotulagem, excipientes
e veículos, devendo sempre ser identifica
do por nome comercial ou marca.

Parágrafo único. No caso de medicamen
tos genéricos importados, cujos ensaios de bi
oequivalência foram realizados fora do País,
devem ser apresentados os ensaios de disso
lução comparativos entre o medicamento-teste,
o medicamento de referência internacional utili
zado no estudo de bioequivalência e o medica
mento de referência nacional." (NR)

"Art. 18 .
§ 1° Na impossibilidade do cumprimen

to do disposto no caput deste artigo, deverá
ser apresentada comprovação do registro
em vigor, emitida pela autoridade sanitária
do País em que seja comercializado ou au
toridade sanitária internacional e aprovado
em ato próprio da Agência Nacional de Vigi
lância Sanitária do Ministério da Saúde.

§ 2° No ato do registro de medicamento
de procedência estrangeira, a empresa fabri
cante deverá apresentar comprovação do
cumprimento das Boas Práticas de Fabrica
ção, reconhecidas no âmbito nacional." (NR)

"Art. 57 .
Parágrafo único. Além do nome co

merciai ou marca, os medicamentos deve
rão obrigatoriamente exibir, nas peças re
feridas no caput deste artigo, nas embala
gens e nos materiais promocionais a De
nominação Comum Brasileira ou, quando
for o caso, a Denominação Comum Inter
nacional, em letras e caracteres com ta
manho nunca inferior à metade do tama
nho das letras e caracteres do nome co
merciai ou marca." (NR)

lEI N° 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Dispõe sobre a Proteção do Consu
midor e dá outras Providências.

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

TíTULO 11
Das Infrações Penais

Art. 63. Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a
nocividade ou periculosidade de produtos, nas embala
gens, nos invólucros, recipientes ou publicidade:

Pena - Detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois)
anos e multa.

§ 1° Incorrerá nas mesmas penas quem deixar
de alertar, mediante recomendações escritas ostensi
vas, sobre a periculosidade do serviço a ser prestado.

§ 2° Se o crime é culposo:
Pena - Detenção de 1 (um) a 6 (seis) meses ou

multa.



03066 Quarta-teira 27 DIARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS Fev~n.:im de 2(J()2

SF PLS 00388/1999 de 31/05/1999

Autor

Ementa

Indexação

localização atual

Última Açlo

Relatores

Tramitações

SENADOR - Tião Viana

Altera o artigo S7 da Lei nO 6360, de 23 de setembro de 1976, que "dispõe sobre a vigilância sanitária a que
ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêutIcos e correlatos, cosméticos, saneantes e
outros produtos, e dá outras providências".

ALTERAÇÃO, LEGISLAÇÃO, VIGILÂNCIA SANITÁRIA. COMPETÊNCIA, EXECUTIVO, REGULAMENTO RÓTULO
BULA. IMPRESSO, ETIQUETA, PROSPECTO, REFERÊNCIA, PRODUTO, DISPOSITIVOS, LEI SANEAMENTO '
O..ASSIFICAÇÃO, RISCO, APRESENTAÇÃO, SAÚDE, VIDA, PESSOA FÍSICA, CATEGORIA, SíMBOLO '
OBRIGATORIEDAD.E, EMPRÊGO, PUBUCIDADE, EMBALAGEM, NORMAS, _UTIUZAÇÃO. IMPUTAÇÃO: PENA,
DISPOSITIVOS, CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, CRIME, RELAÇOES DE CONSUMO, FABRICANTE
DISTRIBUIDOR, IMPORTADOR, VENDEDOR, RESPONSÁVEL, COMUNICAÇÃO, DESCUMPRIMENTO. '

SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

SF PLS 00388/1999
Data: 19/11/2001
local: SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO INTERPOSIçAo DE RECURSO
Texto: Prazo para interposição de recurso: 20 a 26.11.2001.

CAS Pedro Slmon

CAS Leomar Ouintanllha
Inyerter ordenacllo de tramltaolles lOala aacendentel

SF PLS 00388/1999

28/11/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão devidamente assinado.

28/11./2001. SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEOIENTE
Recebido neste órgão às 1.6:45 hs. Encaminhados expedientes à SGM para
colher assinaturas.

28/11/2001 SSa...SF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Procedida a revlsl!ío dos autógrafos de f1s.2S. À Subsecratarla de Expediente.

28/11/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEOIENTE
À SSClSF para revisão dos autógrafos (fls. 25 ).

28/11/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEOIENTE
Recebido neste Órgão los 10:1.2 hs.

28/11/2001 SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
Procedida a revisão do texto final fls. 24. À Subsecretaria de Expediente.

27/11/2001 ATA-PlEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
A Presidência comuniCil o encarnlme.nto, ontem, do prazo previsto no ar1;. 91, §
30, do Regimento Interno, sem que tenha sido Interposto recurso no sentido da
apreciação, pe'o Plenário, da matéria, que foi IlIprovada ter:.minativament. pela
Comissão de Assuntos Sodals. A Cama.a dos Deputados. A SGM, com destino à
SSEXP.

26/11/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Encaminhado ao Plenário para comunicação do término do prazo de
apresentação de ...-ec:ul'"so.

19/11/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORpENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Sltuaçio: AGUARDANDO INTERPOSIÇAO DE RECURSO
Prazo para interposição de recurso: 20 a 26.11.2001.

16/11./2001 AíA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
leitura dos Pareceres nOs 1..339 e 1..340/2001.-CAE e CAS, Relatores: Senadores
Jefferson Pere.s e Leomar Qulntennha, favoráveiS; çom a Emenda nO Ol ...CAS. É

lido o Ofício nO 72/2.001., do Presidente da Comissão de Assuntos Soclels,
comunicando a aprovação, a," decisão terminat&ve, do projeta, em reunião
realizada em 17.1.1.2001. Abertura de prazo de dnca dias úteis para
interposição de recurso, por um décimo da composiçêo da casa, para que a
ma1:ária seja apreciada pelo Plenilrio. À SSClSF.

Publicação em 17/11/2001 no DSF páginas: 28666 - 28672 ( V.~L~JáI:k>.)

Publlcaçiio em 17/11/2001 no DSF páginas: 28683 ( ~rW-)

13/11/2001 SSCLSF - suasEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES)
Anexei, as tis. 19 e 20, legislação citada nos pareceres das Comissões de
Assuntos Econômicos (CAE) e de Assuntos Sociais (CAS). Matéria aguardando
leitura dos pareceres (CAE e CAS).

13/11/2001 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
A SSCLSF.

12/11/2.001 SSCLSF - SUBSEe. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Devolvido à CAS.

01./11./2001 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
Anexei Redação Final e Ofício ao Presidente' as tis. nOs. 17 e 18. À SSCLSF,
p.... as devidas provídênclas ..

3111.0/2001. CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
Reunida a comissão em 31/10/2001, é aprovado o Projeto com a emenda nO 1
CAS (Redação). As. nOs. 10 a 1.5.

25/09/2001 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Devolvido pelo Relator Senador Le:ornar Quintanilha, com minuta de parecer
conduindo pela aprovação do Projeto.
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09/08/2000 CAS - COM1SSÃO DE ASSUNTOS SOCIAlS
Situação: MATÉRIA COM A RELATORlA
Ao Senador Leomar Qulntanilha. para relat.... a presente matéria.

01/08/2000 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Aprovado o Reque..imento nO 323. de 2000. Á CAS. em decisiio te..mlnatlVa.

Publicação em 02/08/2000 no DSF páginas: 15501

04/07/2000 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DELIBERATIVA
Inc:luldo em Ordem do Dle da sessBo deliberativa ordinária de 1°.08.2000. o
R!aque..ímento na 323/2000. de deliapensamento do PLS nO 65/2000.
09/06/2000 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Sltuaçiio: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA DE REQUERIMENTO
Aguardando IncluslSo em Ordem do Dia. o RQS nO 323/2000.

09106/2000 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Leltu.... do Requerimento nO 323/2000. de autoria do Senedor Jefferson Péres.
solicitando a desapensação da matérl.. do Projeto de Lei do Senado nO 65/2000.
À SSCLSF. p .... Inclusão do requerimento em Ordem do Di_. oportunamente.

09/06/2000 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
encaminhado ao Plenário.

08/06/2000 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
À SSCLSF a pedido.

02/05/2000 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
Sltuac;iio: MATÉRIA COM A RELATORIA
Ao Senador Jefferson Peres par.. relatar por ordem do Presidente da Comissão.

25/04/2000 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Ap..ovado o Requerimento nO 157/2000. A ma.téria passa a tramitar em conjunto
com o Projeto de Lei do Senado nO 65/2000. A CAE. e posteriormente. à CAS.
em d.c;:isão terrninat.ive.

PubllcaçBo em 26/04/2000 no DSF plÍglnas: 7967

18/04/2000 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situaçiío: INCLUIDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DELIBERATIVA
Incluído am Ordam do Dia d .. Sessão Deliberativa Ordinária do Dia 25.04.2000.
o Requerimento nO 157. de 2000. de tramltaçiio conjunta com o Pis nO 65/2000.
Votação, em turno único~

04/04/2000 SSCLSF - SU8SEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA 00 SENADO
Situação: AGENDADO PARA ORDEM DO DIA
Agendado para a sessllio deliberativa ordinária de 25.04.2000. Votação. em

turno único, do Requerimento nO 157, de 2000, d. tnuTlitaçâo conjunta com o
PLS nO 65/2000.
03/04/2000 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA DE REQUERIMENTO
Aguardando Incluslio em Ordem do Dia. do Requerimento nO 157. de 2000. de
tramltaçiio conjunta.

03/04/2000 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
É lido o Requerimento nO 157/2000, do Sr.Osrnar Dias. solicitando a tramitação
conjunta da matéria com o Projeto de Lei do Senado nO 65/2000. por versarem
sobre a masma matéria. À SSCLSF para inclusão em Ordem do Dia do
Requerirn.nto.

Publicação em 04/04/2000 no DSF pâginas: 6357 - 6358

31/03/2000 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Encaminhado ao Plenârlo.

31/03/2000 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAlS
Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
À SSCLSF. para atender leitura de requerimento de tr..mitação conjunte.

31/03/2000 CA5 - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAlS
Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Anexei. fls. 10 e 11. Minuta de P....cer. conforme BAL n G 008.

24/01./2000 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCJAlS
Sltuac;iio: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Devolvido p.lo Relato... Senador Pedro Slmon. com relatório concluindo pela
aprovação do Projeto.

18/11/1999 CAS - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAlS
Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA
Ao Senhor S.nEldor Pedro Slmon, para relatar a presente matéri•.
16/11/1999 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
A Cornlssiío aprova o parecer do relator favorável ao projeto. À CAS.
05/10/1999 CAE - COMISSAO DE ASSUNTOS ECONbMICOS
D.volvido pelo Senador Jeffersor> Peres minuta de relatório r..vorável ..o projeto.
Cópia .nex.da 80 proc:.ssado~ A matéria está pronta para. pauta.
23/06/~999CAE - COMl.SSÃ.O oe ASSUNTOS ECONÔM"lCOS
Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA
AO SENADOR JEFFERSON PERES PARA RELATAR POR ORDEM DO PRESIDENTE
DA COMISSÃO.
01/06/1999 SSCOM - SUBSECRETARlA DE COMISSÕES
Situação: EM TRAMITAÇÃO NAS COMISSÕES
A CAE PARA EXAME DA MATÉRIA
31105/1999 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENARIO
Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS
Lel1:.ura. Às ComlsséS.s d. Assuntos Econômicos e de Assuntos Sociais, cab.ndo _
última a decisiío terminativa. Ao PLEG com destino à SSCOM.

31/05/1999 PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO
Situação: AGUARDANDO LEITURA
Este processo contém 06 (seis) folhas numerada. e ..ubrlcede•• ;.. SSCOM.
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Ofício n° 1.601 (SF)

Brasília, 28 de novembro de 2001

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

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

submetido à revisão da Câmara dos Deputados, nos
termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto
de lei do Senado n° 388, de 1999, constante dos au
tógrafos em anexo, que "altera o art. 57 da lei n°
6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre
a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medica
mentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e cor
relatos, cosméticos, saneantes e outros produtos, e
dá outras providencias".

Atenciosamente, - Senador Carlos Wilson, Pri
meiro Secretário.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.448, DE 2001

(Do Sr. Rubens Bueno)

Susta os efeitos do Decreto n° 3.962,
de 10 de outubro de 2001, que dispõe so
bre a liberação de recursos para paga
mento dos servidores públicos federais,
no âmbito da Administração Federal Di
reta, Autárquica e Fundacional.

(prejudicado, em razão da revogação
do Decreto n° 3.962/0 1 (art. 164, I do
RICO). Oficie-se e após, publique-se.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Ficam sustados, com fundamento no inci

so V do art. 49 da Constituição Federal, os efeitos do
Decreto n° 3.962, de 10 de outubro de 2001, que dis
põe sobre a liberação de recursos para pagamento
dos servidores públicos federais, no âmbito da Admi
nistração Federal Direta, Autárquica e Fundacional.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Justificação

Consta do decreto, dentre outras irregularida
des e exorbitâncias, a condição de expressa autoriza
ção a Ministro de Estado, para a liberação de recur
sos para pagamento dos servidores públicos federais,
no âmbito da Administração Federal direta, autárqui
ca e fundacional.

Ora, o presente ato do Chefe do Executivo exor
bita de seu poder regulamentar, na medida em que a
criação, estruturação e atribuição de Ministério de
pende de lei. E o que revela a alínea e, do inciso 11, do
§ 1°, do art. 61 da Constituição Federal.

Com efeito, ao condicionar o pagamento dos
servidores públicos federais, à prévia autorização de
Ministério, ou a equivalente, o Decreto, está dando
nova atribuição a estes órgãos. E o instrumento ade
quado para este fim é a lei.

Além do mais oart. 4° da lei n° 8.112/90 estabe
lece que nenhum servidor público pode trabalhar a tí
tulo gratuito. Dessa forma, o funcionário público não
pode deixar de receber a verba que lhe cabe como re
muneração, isto é, esses recursos não poderão ser
suspensos por nenhuma autoridade. Também o art.
48 dessa mesma lei impossibilita a penhora, arresto e
suspensão da remuneração e dos vencimentos do
servidor público. Percebe-se desta maneira que ne
nhum ato infralegal poderá suprimir ou violar o direito
à remuneração a que faz juz o servidor público federal
estabelecido por lei.

Sendo assim, colocamos a avaliação de nossos
pares o presente ato do poder executivo, tendo em
vista que o mesmo exorbita de seu poder regulamen
tar.

Sala das Sessões, 06 de novembro de 2001. 
Deputado Rubens Bueno, PPS - PR.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

CONSTITU IÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil
1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art.49. É da competência exclusiva do Con
gresso Nacional:
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1- resolver definitivamente sobre tratados, acor
dos ou atos internacionais que acarretem encargos
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;

11- autorizar o Presidente da República a decla
rar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças es
trangeiras transitem pelo território nacional ou nele
permaneçam temporariamente, ressalvados os ca
sos previstos em lei complementar;

111 - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente
~

da República a se ausentarem do País, quando a au-
sência exceder a quinze dias;

IV - aprovar o estado de defesa e a intervenção
federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender
qualquer uma dessas medidas;

V - sustar os atos normativos do Poder Executi
vo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limi
tes de delegação legislativa;

VI - mudar temporariamente sua sede;
VII - fixar idêntico subsidio para os Deputados

Federais e os Senadores, observado o que dispõem
os arts. 37, XI, 39, § 4°, 150,11, 153, 111, e 153, § 2°, I;

* Inciso VII com redação dada pela Emenda
Constitucional na 19, de 4-6-1998.

VIII - fixar os subsídios do Presidente e do
Vice-Presidente da República e dos Ministros de
Estado, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39,
§ 4°,150,11,153,111, e 153, § 2°, I.

* Inciso VIII com redação dada pela Emenda
Constitucional n° 19, de 4-6-1998.

IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo
Presidente da República e apreciar os relatórios so
bre a execução dos planos de governo;

X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por
qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta;

XI - zelar pela preservação de sua competência
legislativa em face da atribuição normativa dos outros
Poderes;

XII- apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;

XIII - escolher dois terços dos membros do Tri
bunal de Contas da União;

XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo re
ferentes a atividades nucleares;

XV - autorizar referendo e convocar plebiscito;
XVI- autorizar, em terras indígenas, a explora

ção e o aproveitamento de recursos hídricos e a pes
quisa e lavra de riquezas minerais;

XVII - aprovar, previamente, a alienação ou
concessão de terras públicas com área superior a
dois mil e quinhentos hectares.

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 111
Das Leis

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

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

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças
Armadas;

11- disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos pú
blicos na administração direta e autárquica ou au
mento de sua remuneração;

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

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

* Alínea c com redação dada pela Emenda
Constitucional na 18, de 5-2-98.

d) organização do Ministério Público e da De
fensória Pública da União, bem como normas gerais
para a organização do Ministério Público e da Defen
sória Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios;

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

* Alínea e com redação dada pela Emenda
Constitucional na 32, de 11-9-2001.

f) militares das Forças Armadas, seu regime ju
rídico, provimento de cargos, promoções, estabilida
de, remuneração, reforma e transferência para a re
serva.

* Alínea f incluída pela Emenda Constitucional
na 18, de 5-2-98.

§ 2° A iniciativa popular pode ser exercida pela
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de
lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitora
do nacional, distribuído pelo menos por cinco Esta-
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dos, com não menos de três décimos por cento dos
eleitores de cada um deles.

DECRETO N° 3.962,
DE 10 DE OUTUBRO DE 2001

Dispõe sobre Liberação de Recur
sos para Pagamento dos Servidores PÚ
blicos Federais, no âmbito da Adminis
tração Federal direta, Autárquica e Fun
dacional.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea
a, da Constituição, Decreta:

Art. 1° A liberação de recursos para pagamento
dos servidores públicos federais, no âmbito da Admi
nistração Federal direta, autárquica e fundacional,
dependerá de expressa autorização do respectivo Mi
nistro de Estado, ou equivalente, vedada a subdele
gação.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se
aplica à Vice-Presidência da República.

Art. 2° Compete ao Ministro de Estado do Plane
jamento, Orçamento e Gestão determinar o proces
samento da folha de pagamento dos servidores de
que trata o art. 1.

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

Brasília, 10 de outubro de 2001; 180° da Inde
pendência e 113° da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Martus Tavares - Pedro
Parente.

* Ver Decreto n° 3.999, de 5 de novembro de
2001.

DECRETO N° 3.999,
DE 5 DE NOVEMBRO DE 2001

Acresce Parágrafo único ao art. 1°
do Decreto n° 3.962, de 10 de Outubro de
2001, que dispõe sobre Liberação de Re
cursos para Pagamento dos Servidores
Públicos Federais, no âmbito da Admi
nistração Federal Direta, Autárquica e
Fundacional.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea
a, da Constituição, Decreta:

Art. 1° O art. 1° do Decreto n° 3.962, de 10 de
outubro de 2001, passa a vigorar acrescido do se
guinte parágrafo único:

"Parágrafo único. O disposto neste artigo não se
aplica à Vice-Presidência da República." (NR)

Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 5 de novembro de 2001; 180° da Inde
pendência e 113° da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Martus Tavares - Silvano
Gianni.

lEI N° 8.112,
DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990

Dispõe sobre o Regime Jurídico dos
servidores Públicos Civis da União, das
Autarquias e das Fundações Públicas Fe
derais.

TíTULO 11

CAPíTULO ÚNICO
Das Disposições Preliminares

Art. 4° É proibida a prestação de serviços gra
tuitos, salvo os casos previstos em lei.

TíTULO 111
Dos Direitos e Vantagens

CAPíTULO I
Do Vencimento e da Remuneração

Art. 48. O vencimento, a remuneração e o pro
vento não serão objeto de arresto, seqüestro ou pe
nhora, exceto nos casos de prestação de alimentos
resultante de decisão judicial.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.513, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR n° 982/2001
MSC n° 734/2001

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Caxambuense de Radi
odifusão, a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi-
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ço de radiodifusão comunitária, na cida
de de Caxambu, Estado de Minas Gerais.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54»

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

85, de 22 de fevereiro de 2001 , que autoriza a Associ
ação Comunitária Caxambuense de Radiodifusão a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Caxambu, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2001. 
Deputado Francistônio Pinto, Presidente em exercício.

TVR N° 982, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 734/01

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 85, de 22 de fevereiro de 2001, que au
toriza a Associação Comunitária Caxam
buense de Radiodifusão a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Caxambu, Estado de
Minas Gerais.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (Art. 54»

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

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

1 - Portaria n° 39, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação dos Moradores do Bairro Rosário, na ci
dade de Nazareno - MG;

2 - Portaria nO 43, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação dos Amigos da Cultura do Brejo das
Almas, na cidade de Francisco Sá - MG;

3 - Portaria n° 49, de 22 de fevereiro de 2001 
Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Fon
toura Xavier - CONDEFOX, na cidade de Fontoura
Xavier- RS;

4 - Portaria n° 53, de 22 de fevereiro de 2001 
Fundação Cidade Histórica de Itaguaí, na cidade de
Itaguaí - RJ;

5 - Portaria nO 54, de 22 de fevereiro de 2001 
Fundação de Ação Cultural, Educacional e Social de
Panambi (FACESP), na cidade de Panambi - RS;

6 - Portaria n° 57, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Pró-Radiodifusão Comunitária, na cidade
de Viamão- RS;

7 - Portaria n° 78, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária do Alto Palestina e Campo
saltinho, na cidade de Campos Altos - MG;

8 - Portaria n° 85, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária Caxambuense de Radiodifu
são, na cidade de Caxambu - MG;

9 - Portaria nO 89, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Beneficente Mão Amiga, na cidade de
Italva - RJ;

10- Portaria n° 94, de 22 de fevereiro de 2001 
Sociedade de Ação Comunitária Canaã - SACC, na
cidade de Três Marias - MG;

11 - Portaria nO 95, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária e Cultural de Ouro Verde, na
cidade de Ouro Verde - GO;

12 - Portaria n° 97, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária de Radiodifusão de Recreio
para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, na cida
de de Recreio - MG;

13 - Portaria n° 105, de 22 de fevereiro de 2001
- Serviço de Assistência Social - SAS, na cidade de
Conselheiro Pena - MG; e

14 - Portaria n° 114, de 6 de março de 2001 
Associação de Desenvolvimento e Apoio Social de
Ibiara, na cidade de Ibiara - PB.

Brasília, 11 de julho de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.
MC 00176 EM

Brasília, 27 de março de 2001

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

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
Caxambuense de Radiodifusão, com sede na cidade
de Caxambu, Estado de Minas Gerais, explore o ser
viço de radiodifusão comunitária, em conformidade
com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

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

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

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando
a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, o que
se conclui da documentação de origem, consubstancia
da nos autos do Processo n° 5371 0.000816/98, que ora
faço acompanhar, com a finalidade de subsidiar os tra
balhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constituci
onais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.

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

PORTARIA N° 85, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53710.000816/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária Ca
xambuense de Radiodifusão, com sede na Rua Elias
Ferreira, n° 148, Bairro Centro, na cidade de Caxam
bu, Estado de Minas Gerais, a executar serviço de ra
diodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade.

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

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 21°58'38"S e longitude em
44LI55'32"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

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

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

Aviso n° 799 - C. Civil

Brasília, 11 de julho de 2001

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de ra
diodifusão comunitária constantes das Portarias n°
39,43,49,53,54,57,78,85,89,94,95,97 e 105, de
22 de fevereiro de 2001, e 114, de 6 de março de
2001.

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

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

TVR N° 982, DE 2001
(MENSAGEM N° 734, DE 2001)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 85, de 22 de fevereiro de 2001, que au
toriza a Associação Comunitária Caxam
buense de Radiodifusão a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Caxambu, Estado de
Minas Gerais.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Jonival Lucas Junior

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au
toriza a Associação Comunitária Caxambuense de
Radiodifusão a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so-
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mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

U- Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
pela Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No pro
cesso em questão, a Associação Comunitária Ca
xambuense de Radiodifusão atendeu aos requisitos
da legislação específica e recebeu autorização para
executar serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos to
dos os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos arts. 220 a 223 da Constituição Federal, e atende
às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2001. 
Deputado Jonival Lucas Junior, Relator.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Caxambuense de Radi
odifusão a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade
de Caxambu, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

85, de 22 de fevereiro de 2001 , que autoriza a Associ
ação Comunitária Caxambuense de Radiodifusão a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Caxambu, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2001. - De
putado Jonival Lucas Junior, Relator.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

TVR N° 982, DE 2001

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Jonival Lucas Junior, à TVR n°
982101, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo
que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
César Bandeira, Presidente - Francistônio Pinto,
Vice-presidente - Agnaldo Goldman - Ana Corso 
Arolde de Oliveira - Augusto Franco - Bispo Wander
vai - Corauci Sobrinho - Domiciano Cabral - Dr. Oli·
veira - Gilmar Machado - Hermes Parcianello - íris
Simões - Jorge Pinheiro - José Mendonça Bezerra
José Rocha - Luiza Erundina - Marçal Filho - Márcio
Reinaldo Moreira - Mário Maurílio Ferreira Lima 
Olímpio Pires - Oliveira Filho - Paulo Marinho - Lan
dim - Ricardo Izar - Santos Filho - Saulo Coelho - Si
las Câmara - Valdeci Paiva - Yvonilton Gonçalves
Arnaldo Faria de Sá - Ary Kara - Gastão Gilberto
Kassab - Josué Bengtson - Kincas Mattos - Léo
Alcântara - Márcio Fortes - Marinha Raupp - Romeu
Queiroz e Salvador Zimbaldi.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2001 . - De
putado Francistônio Pinto, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.514, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 1.028/2001
MSC N° 75212001

Aprova o ato que outorga permissão
ao Sistema Associado de Comunicação
Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na
cidade de Natal, Estado do Rio Grande
do Norte.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54))

o Congresso Nacional decreta,
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

265, de 16 de maio de 2001, que outorga permissão
ao Sistema Associado de Comunicação Ltda., para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
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qüência modulada, na cidade de Natal, Estado do Rio
Grande do Norte.

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

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2001. 
Deputado Franscistônio Pinto, Presidente em exer
cício.

TVR N° 1.028, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MSC N° 752/01

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 265, de 16 de maio de 2001, que outor
ga permissão ao Sistema Associado de
Comunicação Ltda., para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de
Natal, Estado do Rio Grande do Norte.

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

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

o § 30 do art. 223, da Constituição Federal submeto a
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, permissões para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, con
forme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria na 248, de 16 de maio de 2001 - Rá
dio Serrana FM Ltda., na cidade de Jacobina - BA;

2 - Portaria na 249, de 16 de maio de 2001 - Rá
dio Serrana FM Ltda., na cidade de Cachoeira - BA;

3 - Portaria na 261 ,de 16 de maio de 2001 - Sis
tema Integrado de Rádio Ltda., na cidade de Brejo
Santo-CE;

4 - Portaria na 262, de 16 de maio de 2001 
Rede Fortal de Comunicações Ltda., na cidade de
Cedro- CE;

5 - Portaria na 263, de 16 de maio de 2001 - Rá
dio Jardim FM Ltda., na cidade de Jardim - CE;

6 - Portaria na 264, de 16 de maio de 2001 - Rá
dio Vitória de Gandu Ltda., na cidade de Gandu - BA;

7 - Portaria na 265, de 16 de maio de 2001 - Sis
tema Associado de Comunicação Ltda., na cidade de
Natal- RN;

8 - Portaria na 267, de 16 de maio de 2001 - Sis
tema Integrado de Rádio Ltda., na cidade de Espe
rantina - PI;

9 - Portaria na 269, 16 de maio de 2001 - Sistema
Integrado de Rádio Ltda., na cidade de Quixadá - CE;

10 - Portaria na 270, de 16 de maio de 2001 ci
dade de Camocim - CE;

11 - Portaria n° 271, de 16 de maio de 2001 
Rádio Liberdade de Paranaíba Ltda., na cidade de
Paranaíba - MS;

12 - Portaria n° 272, de 16 de maio de 2001 
Empresa de Radiodifusão Dinâmica FM Ltda., na ci
dade de Dourados - MS;

13 - Portaria na 273, de 16 de maio de 2001 
Gomes Comunicações Ltda., na cidade de Três Lago
as- MS;

14 - Portaria n° 274, de 16 de maio de 2001 
Rede União de Rádio e Televisão Ltda., na cidade de
Rio Branco - AC;

15 - Portaria nO 275, de 16 de maio de 2001 
Rádio Médio Uruguai Ltda., na cidade de Rodeio Bo
nito - RS;

16 - Portaria n° 276, de 16 de maio de 2001 
Rádio Difusora Clareira na Mata FM Ltda., na cidade
de Caçapava do Sul- RS;

17 - Portaria na 277, de 16 de maio de 2001 
Rádio Cruzeiro FM Ltda., na cidade de Cruzeiro do
Sul- RS;

18 - Portaria na 278, de 16 de maio de 2001 - Rá
dio Cruzeiro FM Ltda., na cidade de Glorinha - RS; e

19 - Portaria n° 279, de 16 de maio de 2001 
Rádio Ciranda de Chiapetta Ltda., na cidade de Chia
petta - RS.

Brasília, 19 de julho de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

MC 00344 EM

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regu

lamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a
publicação da Concorrência n° 152/97-SSRlMC, com
vistas à implantação de uma estação de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Natal,
Estado do Rio Grande do Norte.

2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, cri
ada pela Portaria n° 63, de 5 de fevereiro de 1997, al
terada pela Portaria na 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilita
ção e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei
na 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação es-
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pecífica de radiodifusão, concluiu que o Sistema
Associado de Comunicação Ltda., obteve a maior
pontuação do valor ponderado, nos termos estabele
cidos pelo Edital, tomando-se assim a vencedora da
Concorrência, conforme ato da mesma Comissão,
que homologuei, havendo por bem outorgar a permis
são, na forma da portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3° do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

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

PORTARIA N° 265, DE 16 DE MAIO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o art.
32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto nO 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n°
1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o
que consta do Processo n° 53780.000041/98, Con
corrência n° 152197-SSRlMC, resolve:

Art. 1° Outorgar permissão ao Sistema Associa
do de Comunicação Ltda., para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada re
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.

Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do art. 223, § 3°, da Constituição.

Art. 3° O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tomar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 4° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
Aviso n° 318 - C. Civil

Em 19 de julho de 2001

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na

qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que outorgam permissões para explorar pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viços de radiodifusão sonora em freqüência modula
da constantes das Portarias n° 248,249, 261 a 265,
267 e 269 a 279, de 16 de maio de 2001.

Atenciosamente, - Silvano Gianni, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República, Interino.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

TVR N° 1.028, DE 2001
(MENSAGEM N° 752, DE 2001)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 265, de 16 de maio de 2001, que ou
torga permissão ao Sistema Associado
de Comunicação Ltda., para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Natal, Estado do Rio Grande do
Norte.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Paulo Magalhães

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII,
combinado com o § 1° do art. 223, da Constituição
Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública submete à consideração do Congresso Na
cional, acompanhado da Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato
que outorga permissão ao Sistema Associado de
Comunicação Ltda., para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legisla
tivo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
h, do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto n°
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52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto n° 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No
processo em questão, ao Sistema Associado de Co
municação Ltda., atendeu aos requisitos da legisla
ção específica e obteve a maior pontuação do valor
ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital, tor
nando-se a vencedora da concorrência para explora
ção do serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos arts. 220 a 223 da Constituição Federal, e atende
às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2001. 
Deputado Paulo Magalhães, Relator.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
ND, DE 2001

Aprova o ato que outorga permissão
ao Sistema Associado de Comunicação
Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na
cidade de Natal, Estado do Rio Grande
do Norte.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

265, de 16 de maio de 2001 , que outorga permissão
ao Sistema Associado de Comunicação Ltda., para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Natal, Estado do Rio
Grande do Norte.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 31 de outubro de 2001. 
Deputado Paulo Magalhães, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada

hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Paulo Magalhães, à TVR n°
1.028/01, nos termos do Projeto de Decreto Legislati
vo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
César Bandeira, Presidente - Francistônio Pinto,
Vice-presidente - Agnaldo Muniz - Alberto Goldrnan
- Ana Corso - Arolde de Oliveira - Augusto Franco
Benito Gama - Bispo Wanderval - Corauci Sobrinho
- Domiciano Cabral - Dr. Hélio - Eunício Oliveira 
Gilmar Machado - Hermes Parcianello - íris Simões
João Almeida - Jorge Pinheiro - José Mendonça Be
zerra - José Rocha - Luiz Moreira - Luiza Erundina
Marçal Filho - Márcio Reinaldo Moreira - Mário
Assad Júnior - Maurílio Ferreira Lima - Olimpio Pires
- Oliveira Filho - Paulo Marinho - Pinheiro Landim 
Ricardo Izar - Santos Filho - Saulo Coelho - Silas
Câmara - Valdeci Paiva - Yvonílton Gonçalves 
Arnaldo Faria de Sá - Ary Kara - Gastão Vieira - Gil
berto Kassab - Josué Bengtson - Kincas Mattos 
Léo Alcântara - Márcio Fortes - Marinha Raupp - Ro
meu Queiroz e Salvador Zimbaldi.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2001. 
Deputado Francistônio Pinto, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.515, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 1.034/2001
MSC N° 752/2001

Aprova o ato que outorga permissão
à Gomes Comunicações Ltda., para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Três la
goas, Estado do Mato Grosso do Sul.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54))

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

273, de 16 de maio de 2001, que outorga permissão à
Gomes Comunicações Ltda., para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Três Lagoas, Estado do Mato Grosso do
Sul.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2001. 
Deputado Francistônio Pinto, Presidente em exercício.
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TVR N° 1.034, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 752/01

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
nO 273, de 16 de maio de 2001, que outor
ga permissão á Gomes Comunicações
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Três Lagoas,
Estado do Mato Grosso do Sul.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (Art. 54»

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

o § 3° do art. 223, da Const~uição Federal submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de
Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, permissões para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem dire~o de exclusividade, serviços
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, con
forme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria n° 248, de 16 de maio de 2001 - Rá
dio Serrana FM Ltda., na cidade de Jacobina - BA;

2 - Portaria n° 249, de 16 de maio de 2001 - Rá
dio Serrana FM Ltda., na cidade de Cachoeira - BA;

3 - Portaria n° 261, de 16 de maio de 2001 - Sis
tema Integrado de Rádio Ltda., na cidade de Brejo
Santo- CE;

4 - Portaria n° 262, de 16 de maio de 2001 
Rede Fortal de Comunicações Ltda., na cidade de
Cedro - CE;

5 - Portaria n° 263, de 16 de maio de 2001 - Rá
dio Jardim FM Ltda., na cidade de Jardim - CE;

6 - Portaria n° 264, de 16 de maio de 2001 - Rá
dio FM Vitória de Gandu Ltda., na cidade de Gandu
BA;

7 - Portaria nO 265, de 16 de maio de 2001 - Sis
tema Associado de Comunicação Ltda., na cidade de
Natal- RN;

_8 - Portaria nO 267, de 16 de maio de 2001 - Sis
tema Integrado de Rádio Ltda., na cidade de Espe
rantina - PI;

9 - Portaria n° 269, de 16 de maio de 2001 - Sis
tema Integrado de Rádio Ltda., na cidade de Quixadá
-CE;

10 - Portaria n° 270, de 16 de maio de 2001 
Sistema Integrado de Rádio Ltda., na cidade de Ca
mocim-CE;

11 - Portaria nO 271, de 16 de maio de 2001 
Rádio Liberdade de Paranaíba Ltda., na cidade de
Paranaíba - MS;

12 - Portaria n° 272, de 6 de maio de 2001 
Empresa de Radiodifusão Dinâmica FM Ltda., na ci
dade de Dourados - MS;

13 - Portaria n° 273, de 6 de maio de 2001 - Go
mes Comunicações Ltda., na cidade de Três Lagoas
-MS;

14 - Portaria n° 74, de 16 de maio de 2001 
Rede União de Rádio e Televisão Ltda., na cidade de
Rio Branco - AC;

15 - Portaria n° 275, de 16 de maio de 2001 
Rádio Médio Uruguai Ltda., na cidade de Rodeio Bo
nito - RS;

16 - Portaria nO 276, de 16 de maio de 2001 
Rádio Difusora Clareira na Mata FM Ltda., na cidade
de Caçapava do Sul - RS;

17 - Portaria nO 277, de 16 de maio de 2001 
Rádio Cruzeiro FM Ltda., na cidade de Cruzeiro do
Sul- RS;

18 - Portaria nO 278, de 16 de maio de 2001 - Rá
dio Cruzeiro FM Ltda., na cidade de Glorinha - RS; e

19 - Portaria n° 279, de 16 de maio de 2001 
Rádio Ciranda de Chiapetta Ltda., na cidade de Chia
petta - RS.

Brasília, 19 de julho de 2001. - Fernando Hen
rique Cardoso.
MC 00342 EM

Brasília, 26 de junho de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e re

gulamentares cometidas a este Ministério, determi
nou-se a publicação da Concorrência n°
137/97-SSRlMC, com vistas à implantação de uma
estação de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Três Lagoas, Estado do Mato
Grosso do Sul.

2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, cri
ada pela Portaria n° 63, de 5 de fevereiro de 1997, al
terada pela Portaria n° 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilita
ção e as propostas técnicas e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei
n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação es
pecífica de radiodifusão, concluiu que a Gomes Co
municações Ltda., obteve a maior pontuação do valor
ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital, to-
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mando-se assim a vencedora da Concorrência, con
forme ato da mesma Comissão, que homologuei, ha
vendo por bem outorgar a permissão, na forma da
portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3° do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solic~o seja encaminhado o referido ato.

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

PORTARIA N° 273, DE 16 DE MAIO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o art.
32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n°
1.720, de28de novembro de 1995, e tendo em vista o
que consta do Processo n° 53700.000258/98 Concor
rência n° 137/97-SSR/MC, resolve:

Art. 1° Outorgar permissão à Gomes Comunica
ções Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Três
Lagoas, Estado do Mato Grosso do Sul.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada re
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.

Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do art. 223, § 3°, da Constituição.

Art. 3° O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 4° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
Aviso n° 818 C. Civil

Em 19 de julho de 2001

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que outorgam permissões para explorar pelo

prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viços de radiodifusão sonora em freqüência modula
da constantes das Portarias n° 248,249, 261 a 265,
267 e 269 a 279, de 16 de maio de 2001.

Atenciosamente, - Silvano Gianni, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República, Interino.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou
torga permissão à Gomes Comunicações Ltda., para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto n°
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto n° 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No
processo em questão, a Gomes Comunicações Ltda.,
atendeu aos requisitos da legislação específica e ob
teve a maior pontuação do valor ponderado, nos ter
mos estabelecidos pelo Edital, tornando-se a vence
dora da concorrência para exploração do serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nO 1, de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos arts. 220 a 223 da Constituição Federal, e atende
às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for-
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ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, 24 de outubro de 2001. 
Deputado Neuton Lima, Relator.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2001

Aprova o ato que outorga permissão
à Gomes Comunicações Ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Três
Lagoas, Estado do Mato Grosso do Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

273, de 16 de maio de 2001, que outorga permissão à
Gomes Comunicações Ltda., para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cida
de de Três Lagoas, Estado do Mato Grosso do Sul.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 24 de outubro de 2001. 
Deputado Neuton Lima, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Neuton Lima, à TVR n° 1.034/01,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
César Bandeira, Presidente - Francistônio Pinto,
Vice-presidente - Agnaldo Muniz - Alberto Goldman
- Ana Corso - Arolde de Oliveira - Augusto Franco
Benito Gama - Bispo Wanderval - Corauci Sobrinho
- Domiciano Cabral - Dr. Hélio - Eunício Oliveira 
Gilmar Machado - Hermes Parcianello - Iris Simões 
João Almeida - Jorge Pinheiro - José Mendonça Be
zerra - José Rocha - Luiz Moreira - Luiza Erundina 
Marçal Filho - Márcio Reinaldo Moreira - Mário
Assad Júnior - Maurílio Ferreira Lima - Olímpio Pires
- Oliveira Filho - Paulo Marinho - Pinheiro Landim 
Ricardo Izar - Santos Filho - Saulo Coelho - Silas
Câmara - Valdeci Paiva - Yvonílton Gonçalves 
Arnaldo Faria de Sá - Ary Kara - Gastão Vieira - Gil
berto Kassab - Josué Bengtson - Kincas Mattos -

Léo Alcântara - Márcio Portes - Marinha Raupp - Ro
meu Queiroz e Salvador Zimbaldi.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2001. 
Deputado Francistônio Pinto, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.516, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 1.036/2001
MSC N° 752/2001

Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Médio Uruguai Ltda., para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Rode
io Bonito, Estado do Rio Grande do Sul.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54))

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Éaprovado o ato constante da Portaria n°

275, de 16 de maio de 2001, que outorga permissão à
Rádio Médio Uruguai Ltda., para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Rodeio Bonito, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2001. 
Deputado Francistônio Pinto, Presidente em exercício.

TVR N° 1.036, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 752101

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 275, de 16 de maio de 2001, que outor
ga permissão à Rádio Médio Uruguai
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Rodeio Bonito,
Estado do Rio Grande do Sul.

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

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

com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal submeto
a apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas
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de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Esta
do das Comunicações, permissões para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, servi
ços de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria n° 248, de 16 de maio de 2001 - Rá
dio Serrana FM Ltda., na cidade de Jacobina - BA;

2 - Portaria n° 249, de 16 de maio de 2001 - Rá
dio Serrana FM Ltda., na cidade de Cachoeira - BA;

3 - Portaria n° 251 ,de 16 de maio de 2001 - Sis
tema Integrado de Rádio Ltda., na cidade de Brejo
Santo-CE;

4 - Portaria n° 262, de 16 de maio de 2001 
Rede Fortal de Comunicações Ltda., na cidade de
Cedro- CE;

5 - Portaria n° 253, de 16 de maio de 2001 - Rá
dio Jardim FM Ltda., na cidade de Jardim - CE;

6 - Portaria n° 254, de 16 de maio de 2001 - Rá
dio FM Vitória de Gandu Ltda., na cidade de Gandu
BA;

7 - Portaria n° 265, de 16 de maio de 2001 - Sis
tema Associado de Comunicação Ltda., na cidade de
Natal- RN;

8 - Portaria n° 267, de 16 de maio de 2001 - Sis
tema Integrado de Rádio Ltda., na cidade de Espe
rantina - PI;

9 - Portaria n° 269, de 16 de maio de 2001 - Sis
tema Integrado de Rádio Ltda., na cidade de Quixadá
-CE;

10 - Portaria n° 270, de 16 de maio de 2001 
Sistema Integrado de Rádio Ltda., na cidade de Ca
mocim-CE;

11 - Portaria nO 271, de 16 de maio de 2001 
Rádio Liberdade de Paranaíba Ltda., na cidade de
Paranaíba - MS;

12 - Portaria n° 272, de 16 de maio de 2001 
Empresa de Radiodifusão Dinâmica FM Ltda., na ci
dade de Dourados - MS;

13 - Portaria n° 273, de 16 de maio de 2001 
Gomes Comunicações Ltda., na cidade de Três Lago
as- MS;

14 - Portaria n° 274, de 16 de maio de 2001 
Rede União de Rádio e Televisão Ltda., na cidade de
Rio Branco - AC;

15 - Portaria n° 275, de 16 de maio de 2001 
Rádio Médio Uruguai Ltda., na cidade de Rodeio Bo
nito - RS;

16 - Portaria n° 276, de 16 de maio de 2001 
Rádio Difusora Clareira na Mata FM Ltda., na cidade
de Caçapava do Sul - RS;

17 - Portaria n° 277, de 16 de maio de 2001 
Rádio Cruzeiro FM Ltda., na cidade de Cruzeiro do
Sul- RS;

18 - Portaria n° 278, de 16 de maio de 2001 - Rá
dio Cruzeiro FM Ltda., na cidade de Glorinha - RS; e

19 - Portaria n° 279, de 16 de maio de 2001 
Rádio Ciranda de Chiapetta Ltda., na cidade de Chia
petta - RS.

Brasília, 19 de julho de 2001. - Fernando Hen
rique Cardoso.
MC 00337 EM

Brasília, 26 de junho de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e re

gulamentares cometidas a este Ministério, determi
nou-se a publicação da Concorrência n°
080/97-SFO/MC, com vistas à implantação de uma
estação de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Rodeio Bonito, Estado do Rio
Grande do Sul.

2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, cri
ada pela Portaria n° 63, de 5 de fevereiro de 1997, al
terada pela Portaria n° 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilita
ção e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei
n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação es
pecífica de radiodifusão, concluiu que a Rádio Médio
Uruguai Ltda.·, obteve a maior pontuação do valor
ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital, to
mando-se assim a vencedora da Concorrência, con
forme ato da mesma Comissão, que homologuei, ha
vendo por bem outorgar a permissão, na forma da
portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3° do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

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

PORTARIA N° 275, DE 16 DE MAIO DE 2001

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o art.
32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nO
1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o
que consta do Processo n° 53790.000755/97, Con
corrência n° 080/97-SFO/MC, resolve:
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Art. 10 Outorgar permissão à Rádio Médio Uru
guai Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de Rodeio
Bonito, Estado do Rio Grande do Sul.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada re
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.

Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do art. 223, § 3°, da Constituição.

Art. 3° O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tomar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 4° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
Aviso nO 818 - C. Civil

Em 19 de julho de 2001

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República
na qual submete à apreciação do Congresso Naci
onal os atos que outorgam permissões para explo
rar pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviços de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada constantes das Portarias n°
248, 249, 261 a 265, 267 e 269 a 279, de 16 de
maio de 2001.

Atenciosamente, - Silvano Gianni, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República, Interino.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou
torga permissão à Rádio Médio Uruguai Ltda., para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex-

c1usividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto n°
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto n° 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No pro
cesso em questão, a Rádio Médio Uruguai Ltda.,
atendeu aos requisitos da legislação específica e ob
teve a maior pontuação do valor ponderado, nos ter
mos estabelecidos pelo edital, tomando-se a vence
dora da concorrência para exploração do serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos arts. 220 a 223 da Constituição Federal, e atende
às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do projeto de decreto legislativo que ora apresen
tamos.

Sala da Comissão, 25 de outubro de 2001. 
Deputado Marçal Filho, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2001

Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Médio Uruguai Ltda. para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Ro
deio Bonito. Estado do Rio Grande do
Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 E aprovado o ato constante da Portaria nO

275, de 16 de maio de 2001, que outorga permissão à
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Rádio Médio Uruguai Ltda., para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Rodeio Bonito, Estado do Rio Grande do Sul.

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

Sala da Comissão, 25 de outubro de 2001. 
Deputado Marçal Filho, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Marçal Filho, à TVR n° 1.036/01,
nos termos do projeto de decreto legislativo que apre
senta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
César Bandeira, Presidente - Francistônio Pinto,
Vice-presidente - Agnaldo Muniz - Alberto Goldman
- Ana Corso - Arolde de Oliveira - Augusto Franco 
Benito Gama - Bispo Wanderval - Corauci Sobrinho
- Domiciano Cabral - Dr. Hélio - Eunício Oliveira 
Gilmar Machado - Hermes Parcianello - Iris Simões 
João Almeida - Jorge Pinheiro - José Mendonça Be
zerra - José Rocha - Luiz Moreira - Luiza Erundina 
Marçal Filho - Márcio Reinaldo Moreira - Mário
Assad Júnior - Maurílio Ferreira Lima - Olímpio Pires
- Oliveira Filho - Paulo Marinho - Pinheiro Landim 
Ricardo Izar - Santos Filho - Saulo Coelho - Silas
Câmara - Valdeci Paiva - Yvonílton Gonçalves 
Arnaldo Faria de Sã - Ary Kara - Gastão Vieira - Gil
berto Kassab - Josué Bengtson - Kincas Mattos 
Léo Alcântara - Márcio Fortes - Marinha Raupp - Ro
meu Queiroz e Salvador Zimbaldi.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2001. 
Deputado Francistônio Pinto, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.517, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR na 1038/2001
MSC na 752/2001

Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Cruzeiro FM Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Cruzeiro
do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54))

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1°E aprovado o ato constante da Portaria na

277, de 16 de maio de 2001 , que outorga permissão à
Rádio Cruzeiro FM Ltda., para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cida
de de Cruzeiro do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

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

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2001. 
Deputado Francistônio Pinto, Presidente em exercício.

TVR N° 1.038, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 752, DE 2001

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 277, de 16 de maio de 2001 que outor
ga permissão a Rádio Cruzeiro FM Ltda,
para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, na cidade de Cruzeiro do Sul,
Estado do Rio Grande do Sul.

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

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

o § 30 do art. 223, da Constituição Federal, submeto a
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de
Exposições ae Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, permissões para explorar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, con
forme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria na 248, de 16 de maio de 2001 - Rá
dio Serraria FM Ltda., na cidade de Jacobina - BA;

2 - Portaria na 249, de 16 de maio de 2001 - Rá
dio Serraria FM Ltda., na cidade de Cachoeira - BA;

3 - Portaria na 261 , de 16 de maio de 2001 - Sis
tema Integrado de Rádio Ltda., na cidade de Brejo
Santo - CE;

4 - Portaria na 262, de 16 de maio de 2001 
Rede Fortal de Comunicações Ltda., na cidade de
Cedro - CE;

5 - Portaria na 263, de 16 de maio de 2001 - Rá
dio Jardim FM Ltda., na cidade oe Jardim - CE;

6 - Fbrtaria na 264, de 16 de maio de 2001 - Rádio
FM Vitoria de Gandu Ltda., na cidade de Gandu - BA;
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7 - Portaria n° 265, de 16 de maio de 2001 - Sis
tema Associado de Comunicação Ltda., na cidade de
Natal- RN;

8 - Portaria n° 267, de 16 de maio de 2001 - Sis
tema Integrado de Rádio Ltda., na cidade de Espe
rantina - PI;

9 - Portaria n° 269, de 16 de maio de 2001 - Sis
tema Integrado de Rádio Ltda., na cidade de Quixadá
-CE;

10 - Portaria n° 270, de 16 de maio de 2001 
Sistema Integrado de Rádio Ltda., na cidade de Ca
mocim-CE;

11 - Portaria n° 271, de 16 de maio de 2001 
Rádio Liberdade de Paranaíba Ltda., na cidade de
Paranaíba - MS;

12 - Portaria nO 272, de 16 de maio de 2001 
Empresa de Radiodifusão Dinâmica FM Ltda., na ci
dade de Dourados - MS;

13 - Portaria n° 273, de 16 de maio de 2001 
Gomes Comunicações Ltda., na cidade de Três Lago
as- MS;

14 - Portaria n° 274, de 16 de maio de 2001 
Rede União de Rádio e Televisão Ltda., na cidade de
Rio Branco - AC;

15 - Portaria n° 275, de 16 de maio de 2001 
Rádio Médio Uruguai Ltda., na cidade de Rodeio Bo
nito- RS;

16 - Portaria n° 276, de 16 de maio de 2001 
Rádio Difusora Clareira na Mata FM Ltda., na cidade
de Caçapava do Sul - RS;

17 - Portaria n° 277, de 16 de maio de 2001 
Rádio Cruzeiro FM Ltda., na cidade de Cruzeiro do
Sul- RS;

18 - Portaria n° 278, de 16 de maio de 2001 - Rá
dio Cruzeiro FM Ltda., na cidade de Glorinha - RS; e

19 - Portaria n° 279, de 16 de maio de 2001 
Rádio Ciranda de Chiapetta Ltda., na cidade de Chia
petta - RS.

Brasília, 19 de julho de 2001. - Fernando Hen
rique Cardoso.
MC 00334 FM

Brasília, 26 de junho de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e

regulamentares cometidas a este Ministério, deter
minou-se a publicação da Concorrência n°
080/97-SFO/MC(com vistas à implantação de uma
estação de radiodifusão sonora em freqüência modu-

lada, na cidade de Cruzeiro do Sul, Estado do Rio
Grande do Sul.

2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, cria
da pela Portaria n° 63, de 5 de fevereiro de 1997, anera
da pela Portaria n° 795, de 17 de dezembro de 1997,
depois de analisar a documentação de habilitação e as
propostas técnica e de preço pela outorga das entida
des proponentes, com observância da Lei n° 8.666, de
21 e junho de 1993, e da legislação especifica de radio
difusão, concluiu que a Rádio Cruzeiro FM Ltda obteve
a maior pontuação do valor ponderado, nos termos es
tabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a vencedora
da Concorrência, conforme ato da mesma Comissão,
que homologuei, havendo por bem outorgar a permis
são, na forma da portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3° do art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente produ
zirá efeitos legais após deliberação do Congresso Na
cional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 277 ,DE 16 DE MAIO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o art.
32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n°
1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o
que consta do Processo n° 53790.000712197, Con
corrência n° 080/97-SFO/MC, resolve:

Art. 1° Outorgar permissão à Rádio Cruzeiro FM
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Cruzeiro do
Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada re
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.

Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do art. 223, § 3°, da Constituição.

Art. 3° o contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
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Aviso n° 818 - C.Civil

Em 19 de julho de 2001

À Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro Secretario da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que outorgam permissões para explorar pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viços de radiodifusão sonora em freqüência modula
da constantes das Portarias nOs 248,249, 261 a 265,
267 e 269 a 279, de 16 de maio de 2001.

Atenciosamente, - Silvano Gianni, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República, Interino.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou
torga permissão à Rádio Cruzeiro FM Ltda. para ex
piorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto n°
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto nO 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No
processo em questão, a Rádio Cruzeiro FM Ltda.,
atendeu aos requisitos da legislação específica e ob
teve a maior pontuação do valor ponderado, nos ter-

mos estabelecidos pelo edital, tornando-se a vence
dora da concorrência para exploração do serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos arts. 220 a 223 da Constituição Federal, e atende
às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do projeto de decreto legislativo que ora apresen
tamos.

Sala da Comissão, 25 de outubro de 2001. 
Deputado Márcio Reinaldo Moreira, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2001

Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Cruzeiro FM Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Cruzeiro
do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria
n° 277, de 16 de maio de 2001 , que outorga permis
são à Rádio Cruzeiro FM Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, na cidade de Cruzeiro do Sul, Estado do Rio
Grande do Sul.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 25 de outubro de 2001. 
Deputado Márcio Reinaldo Moreira, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Márcio Reinaldo Moreira, à TVR nO
1.038/01, nos termos do projeto de decreto legislativo
que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Cé
sar Bandeira, Presidente - Francistônio Pinto, Vice-pre
sidente - Agnaldo Muniz - Alberto Goldman - Ana Cor
so - Arolde de Oliveira - Augusto Franco - Benito Gama
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- Bispo Wanderval- Corauci Sobrinho - Domiciano Ca
bral - Dr. Hélio - Eunício Oliveira - Gilmar Machado 
Hermes Parcianello -Iris Simões - João Almeida - Jor
ge Pinheiro - José Mendonça Bezerra - José Rocha 
Luiz Moreira - Luiza Erundina - Marçal Filho - Márcio
Reinaldo Moreira - Mário Assad Júnior - Maurílio Ferre
ira Lima - Olímpio Pires - Oliveira Filho - Paulo Marinho
- Pinheiro Landim - Ricardo Izar - Santos Filho - Saulo
Coelho - Silas Câmara - Valdeci Paiva; Yvonilton Gon
çalves - Arnaldo Faria de Sã - Ary Kara - Gastão Vieira
- Gilberto Kassab - Josué Bengtson - Kincas Mattos 
Léo Alcântara - Márcio Fortes - Marinha Raupp - Ro
meu Queiroz e Salvador Zimbaldi.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2001. 
Deputado Francistônio Pinto, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.518, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR na 1044/2001
MSC na 759/2001

Aprova o ato que declara a peremp
ção da concessão outorgada à Rádio Ci
dade de Presidente Prudente Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Presidente
Prudente, Estado de São Paulo.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54))

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° E aprovado o ato constante do Decreto

de 16 de julho de 2001 , que declara a perempção da
concessão outorgada à Rádio Cidade de Presidente
Prudente Ltda., para explorar, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Presidente Prudente, Estado de
São Paulo.

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

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2001. 
Deputado Francistônio Pinto, Presidente em exercício.

TVR. N° 1.044, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 759, DE 2001

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 16 de julho de 2000, que declara a pe
rempção da concessão outorgada à Rá
dio Cidade de Presidente Prudente Ltda.

para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Presi
dente Prudente, Estado de São Paulo.

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

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do § 20 do art. 223 da Constituição

Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelênci
as, acompanhado de Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato
constante do Decreto de 16 de julho de 2001, que
"Declara a perempção da concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de radiodifu
são, e dá outras providências". As entidades mencio
nadas são as seguintes:

1 - Fundação Santo Antônio, na cidade de Feira
de Santana-BA.;

2 - Rádio Difusora de Presidente Prudente
Ltda., na cidade de Presidente Prudente-SP;

3 - Rádio Cidade de Presidente Prudente Ltda.,
na cidade de Presidente Prudente-SP; e

4 - Empresa Mineira de Radiodifusão Socieda
de Ltda., na cidade de Belo Horizonte-MG.

Brasília, em 24 de julho de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.
MC.00326/EM.

Brasília, em 25 de junho de 2001

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

incluso projeto de decreto que trata da declaração de
perempção de concessões, outorgadas às entidades
abaixo relacionadas, para explora serviço de radiodi
fusão, nas localidades e Unidades da Federação indi
cadas:

• Fundação Santo Antonio, concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na
cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia (Pro
cesso na 53640.000077/93);

• Rádio Difusora de Presidente Prudente
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão em
onda tropical, na cidade de Presidente Prudente,
Estado de São Paulo (Processo na
29830.000421/92);

• Rádio Cidade de Presidente Prudente Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Presidente Prudente, Estado de
São Paulo (Processo na 50830.001505/93).
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• Empresa Mineira de Radiodifusão Sociedade
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Belo Horizonte, Esta
do de Minas Gerais (Processo nO 507
10.000137/93).

2. Observo que a declaração de perempção
das outorgas para explorar serviços de radiodifusão
é regida pelas disposições contidas na Lei n° 5.785,
de 23 de junho de 1972, e no Decreto n° 88.066, de
26 de janeiro de 1983, que a regulamentou.

3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram ana
lisados pelos órgãos técnicos deste Ministério e con
siderados de acordo com os dispositivos legais apli
cáveis, ficando demonstrado que as entidades não
cumpriram as disposições legais e regulamentares
nas quais se submetem na condição de concessio
nárias de serviços de radiodifusão não possuindo,
portanto, as qualificações necessárias à renovação
da concessão.

4. Nesta conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei n° 5.785, de 1972, e seu Regula
mento, Decreto n° 88.066, de 1983, submeto o as
sunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 2° do art. 223 da
Constituição.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

DECRETO DE 16 DE JULHO DE 2001

Declara a perempção da concessão
das entidades que menciona, para explo
rar serviços de radiodifusão, e dá outras
providências.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca
put, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos
arts. 33, § 3°, da Lei n° 4.117, de 27 de agosto de
1962,6° da Lei n° 5.785, de 23 de junho de 1972, e 6°,
inciso I, do Decreto n° 88.066, de 26 de janeiro de
1983.

Decreta:

Art. 1° Fica declarada a perempção da conces
são das entidades abaixo mencionadas:

I - Fundação Santo Antônio, na cidade de Feira
de Santana, Estado da Bahia, originariamente outor
gada à Rádio Sociedade de Feira de Santana Ltda.,
pela Portaria MVOP n° 552, de 23 de novembro de
1960, renovada pelo Decreto n° 73.383, de 28 de de-

zembro de 1973, e transferida pelo Decreto n° 98.932,
de 6 de fevereiro de 1990, para explorar serviço de ra
diodifusão em onda tropical (Processo n°
53640.000077/93);

11 - Rádio Difusora de Presidente Prudente
Ltda., na cidade de Presidente Prudente, Estado de
São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP n° 1.051,
de 17 de novembro de 1950, renovada pelo Decreto
n° 93.572, de 13 de novembro de 1986, para explorar
serviço de radiodifusão em onda tropical (Processo n°
29830.000421/92);

11/ - Rádio Cidade de Presidente Prudente
Ltda., na cidade de Presidente Prudente, Estado de
São Paulo, originariamente outorgada à Rádio Difu
sora Prudentina Ltda., pela Portaria MVOP nO 511, de
31 de outubro de 1960, renovada pelo Decreto n°
90.765, de 28 de dezembro de 1984, transferida para
a entidade de que trata este inciso, pelo Decreto nO
94.487, de 17 de junho de 1987, para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média (Processo n°
50830.001505/93);

IV - Empresa Mineira de Radiodifusão Socieda
de Ltda., na cidade de Belo Horizonte, Estado de Mi
nas Gerais, outorgada pelo Decreto n° 3.137, de 08
de outubro de 1938, renovada pelo Decreto n°
90.255, de 02 de outubro de 1984, para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em onda média (Proces
so nO 50710.000137/93).

Art. 2° A perempção da concessão somente pro
duzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, nos termos do § 2° do art. 223 da Constitui
ção.

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

Brasília, 16 de julho de 2001; 180° da Indepen
dência e 113° da República. - Fernando Henrique
Cardoso.

Aviso n° 827 - C. Civil

Em 24 de julho de 2001

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 16 de julho de 2001 , que
"Declara a perempção da concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de radiodifu
são, e dá outras providências".

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

TVR N° 1.044, DE 2001
(Mensagem n° 759, de 2001)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 16 de julho de 2001, que declara a pe
rempção da concessão outorgada à Rá
dio Cidade de Presidente Prudente Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Presi
dente Prudente, Estado de São Paulo.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Francisco Coelho

I - Relatório

De conformidade com o art. 223, da Constitui
ção Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente
da República submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato que declara a perempção da outorga
da Rádio Cidade de Presidente Prudente Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Presidente Prudente, Estado
de São Paulo de Presidente Prudente Ltda., por in
termédio da Portaria n° 511, de 31 de outubro de
1960, recebeu a outorga para o mencionado servi
ço. O prazo da última renovação expirou em 30 de
abril de 1994.

No entanto, fruto de dezenas de irregularidades
cometidas pela emissora, entre elas a transferência
irregular da outorga e o fato de não possuir programa
ção própria, o Poder Executivo declarou a perempção
da concessão.

Atendendo ao disposto no art. 223 da Consti
tuição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo
para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

Entendemos correta a aplicação ao caso do in
ciso 11 do art. 7° do Decreto nO 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, que assim dispõe:

"Art. 7° a perempção da concessão ou
permissão será declarada quando, termina
do o prazo:

11 - verificar-se que a interessada não
cumpriu as exigências legais e regulamenta
res aplicáveis ao serviço, ou não observou
suas finalidades educativas e culturais."

A Rádio Cidade de Presidente Prudente Ltda.,
cometeu extensa lista de irregularidades e não as
sanou, apesar de a isto instada apelo Ministério das
Comunicações, motivo pelo qual concordamos com
a declaração de perempção.

Por estes motivos somos Poder Executivo, na
forma do Projeto de apresentamos.

Sala da Comissão, 15 de outubro de 2001. 
Deputado Francisco Coelho, Relator.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2001

Aprova o ato que declara a peremp
ção da concessão outorgada à Rádio Cida
de de Presidente Prudente Ltda. para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Presidente Pru
dente, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 16 de julho de 2001, que declara a perempção da
concessão outorgada à Rádio Cidade de Presidente
Prudente Ltda., para explorar, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Presidente Prudente, Estado de
São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 15 de outubro de 2001. 
Deputado Francisco Coelho, Relator.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Francisco Coelho, à TVR n°
1.044/01, nos termos do projeto de decreto legislativo
que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
César Bandeira, Presidente - Francistônio Pinto,
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Vice-presidente - Agnaldo Muniz - Alberto Goldman
- Ana Corso - Arolde de Oliveira - Augusto Franco
Benito Gama - Bispo Wanderval - Corauci Sobrinho
- Domiciano Cabral - Dr. Hélio - Eunício Oliveira 
Gilmar Machado - Hermes Parcianello - íris Simões 
João Almeida - Jorge Pinheiro - José Mendonça Be
zerra - José Rocha - Luiz Moreira - Luiza Erundina 
Marçal Filho - Márcio Reinaldo Moreira - Mário
Assad Júnior - Maurílio Ferreira Lima - Olímpio Pires
- Oliveira Filho - Paulo Marinho - Pinheiro Landim
Ricardo Izar - Santos Filho - Saulo Coelho - Silas
Câmara - Valdeci Paiva - Yvonílton Gonçalves 
Arnaldo Faria de Sá - Ary Kara - Gastão Vieira - Gil
berto kassab - Josué Bengtson - Kincas Mattos 
Léo Alcântara - Márcio Fortes - Marinha Raupp - Ro
meu Queiroz e Salvador Zimbaldi.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2001. 
Deputado Francistônio Pinto, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.519, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 1108, DE 2001
MSC N° 992, DE 2001

Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Rádio Educativa de Iporá 
FUNREI, para executar serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada,
com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Iporá, Estado de Goiás.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54))

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

235, de 18 de abril de 2001 , que outorga permissão à
Fundação Rádio Educativa de tporá - FUNREI, para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, com fins exclusivamente educati
vos, na cidade de Iporá, Estado de Goiás.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2001. 
Deputado Francistônio Pinto.

TVR N° 1.108, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 992, DE 2001

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria

n° 235, de 18 de abril de 2001, que outor
ga permissão à Fundação Rádio Educati
va de Iporá - FUNREI, para executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, com fins exclu
sivamente educativos, na cidade de Ipo
rá, Estado de Goiás.

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

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

com o § 3° do art. 223 da Constituição Federal, sub-
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, permissões para exe
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviços de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, com fins exclusivamente educativos,
conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria n° 154 de 27 de março de 2001 
Fundação Cesumar, na cidade de Maringá-PR;

2 - Portaria n° 193, de 17 de abril de 2001 
Fundação Cultural e Educacional de Itajaí, na cidade
de Itajaí-SC

3 - Portaria n° 235, de 18 de abril de 2001 
Fundação Rádio Educativa de Iporá - FUNREI, na ci
dade de Iporá-GO;

4 - Portaria n° 356, de 5 de julho de 2001 - Fun
dação Educativa Salesiana Padre Cícero, na cidade
de Juazeiro do Norte - CE;

5 - Portaria n° 357, de 5 de julho de 2001 - Fun
dação Educar Brasil de Radiodifusão, na cidade de
Vitória da Conquista - BA;

6 - Portaria n° 371 , de 5 de julho de 2001 - Fun
dação Educativa e Cultural do Sistema de Radiodifusão
"Cidade das Arvores", na cidade de Araras - SP; e

7 - Portaria n° 385, de 12 de julho de 2001 
Fundação Cantares de Salomão, na cidade de Cuia
bá - MT.

Brasília 17 de setembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

PORTARIA N° 235 DE 18 DE ABRIL DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
art. 13, § 1°, do Regulamento dos Serviços de Radio
difusão, aprovado pelo Decreto n° 52.795, de 31 de
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outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo
Decreto n° 2.108, de 24 de dezembro de 1996, e ten
do em vista o que consta do Processo nO
53670.000308/96, resolve:

Art. 1° Outorgar permissão à Fundação Rádio
Educativa de Iporá - FUNREI para executar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Iporá,
Estado de Goiás.

Art. 2° A permissão ora outorgada reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumi
das /ilela outorgada.

Art. 3° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° art. 223 da Constituição.

Art 4° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

MC 00388 EM

Brasília, 7 de agosto de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Encaminho a Vossa Excelência o Processo n°
53670.000308/96', de interesse da Fundação Rádio
Educativa de Iporá - FUNREI, objeto de permissão
para executar serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, com fins exclusivamente educati
vos, na cidade de Iporá. Estado de Goiás.

2. De acordo com o art. 13, § 1°, do Regulamen
to de Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decre
to n° 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a reda
ção que lhe foi dada pelo Decreto n° 2.108, de 24 de
dezembro de 1996, não dependerá de edital a outor
ga para execução de serviço de radiodifusão com fins
exclusivamente educativos.

3. Cumpre ressaltar que o pedido se encontra
devidamente instruído, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualifi
cações exigidas para a execução do serviço, o que
me levou a outorgar a permissão, nos termos da inclu
sa Portaria.

4. Esclareço que, nos termos do § 3° do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do processo que lhe deu origem.

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

Aviso n° 1.081 - C. Civil

Em 17 de setembro de 2001

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que outorgam permissões para executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viços de radiodifusão sonora em freqüência modula
da, com fins exclusivamente educativos, constantes
das Portarias nOs 154,193,235,356,357,371 e 385,
de 2001.

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

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli
ca submete à apreciação do Congresso Nacional,
acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações o ato que ou
torga permissão à Fundação Rádio Educativa de
Iporá/FUNREI, para executar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Iporá,
Estado de Goiás.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição Federal, a matéria foi enviada ao Con
gresso Nacional para a devida apreciação, visto que o
ato de outorga somente produzira efeitos legais após
deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria subtendida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interro.

11 - Voto do Relator

Não encontrando no ato que outorga permissão,
à Fundação Rádio Educativa de lporá/FUNREI, ne
nhuma razão que possa ser invocada contra sua ho-
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mologação, uma vez que cumpriu, também os requi
sitos exarados no Ato Normativo n° 1, de 1999, desta
Comissão. Meu voto é favorável, na forma do projeto
de decreto legislativo que apresento.

Sala da Comissão, 30 de outubro de 2001. 
Deputado Arolde de Oliveira, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2001

Aprova o Ato que outorga permis
são à Fundação Rádio Educativa de Ipo
rálFUNREI, para executar, serviço de radi
odifusão sonora em freqüência modula
da, com fins exclusivamente educativos,
na cidade de Iporá, Estado de Goiás.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o Ato constante da Portaria n°

235, de 18 de abril de 2001, que outorga permissão à
Fundação Rádio Educativa de Iporá/FUNREI, para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, com fins exclusivamente educati
vos, na cidade de Iporá, Estado de Goiás.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Arolde de Oliveira, à TVR n°
1.108/01, nos termos do projeto de decreto legislativo
que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
César Bandeira, Presidente - Francistônio Pinto,
Vice-Presidente - Agnaldo Muniz - Alberto Goldman
- Ana Corso - Arolde de Oliveira - Augusto Franco 
Benito Gama - Bispo Wanderval - Corauci Sobrinho
- Domiciano Cabral - Dr. Hélio - Eunício Oliveira 
Gilmar Machado - Hermes Parcianello - íris Simões 
João Almeida - Jorge Pinheiro - José Mendonça Be
zerra - José Rocha - Luiz Moreira - Luiza Erundina 
Marçal Filho - Márcio Reinaldo Moreira - Mário
Assad Júnior - Maurílio Ferreira Lima - Olímpio Pires
- Oliveira Filho - Paulo Marinho - Pinheiro Landim 
Ricardo Izar - Santos Filho - Saulo Coelho - Silas
Câmara - Valdeci Paiva - Yvonilton Gonçalves 
Arnaldo Faria de Sá - Ary Kara - Gastão Vieira - Gil
berto Kassab - Josué Bengtson - Kincas Mattos -

Léo Alcântara - Márcio Fortes - Marinha Raupp - Ro
meu Queiroz e Salvador Zimbaldi.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2001. 
Deputado Francistônio Pinto, Presidente em exercício.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.527, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 368/2000
MSC N° 1.440/2000

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária de Desenvolvimento Cul
tural e Artístico de Mamborê, a executar
serviço de radiodifusão comunitária, na lo
calidade de Mamborê, Estado do Paraná.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54)).

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Porta
ria nO 382, de 31 de julho de 2000, que autoriza a
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultu
ral e Artístico de Mamborê a executar serviço de radi
odifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem di
reito de exclusividade, na localidade de Mamborê,
Estado do Paraná.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 368, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 1.440/00

Submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da
Portaria n° 382, de 31 de julho de 2000,
que autoriza a Associação Comunitária
de Desenvolvimento Cultural e, Artísti
co de Mamborê a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comuni
tária, na cidade de Mamborê, Estado do
Paraná.

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

Senhores Membros do Congresso Nacional,
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Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
c�usividade' serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria n° 342, de 17 de julho de 2000 
ADECON Associação de Desenvolvimento Comuni
tário da Rua Nova - Belém - PB, na cidade de Belém
- PB;

2 - Portaria nO 343, de 17 de julho de 2000 
Associação Cultural Rádio Liberdade FM
RADIOLlBER, na cidade de Itaqui - RS;

3 - Portaria n° 344, de 17 de julho de 2000 
Associação Comunitária de Comunicação de Cacho
eira Alta - GO (ACCCA), na cidade de Cachoeira Alta
-GO;

4 - Portaria n° 345, de 17 de julho de 2000 
Associação de Comunicação e Cultura de Bonfinópo
lis, na cidade de Bonfinópolis - GO;

5 - Portaria n° 346, de 17 de julho de 2000 
Associação de Desenvolvimento Comunitário, Bene
ficente e Cultural de Olivença, na cidade de Olivença
-AL;

6 - Portaria n° 382, de 31 de julho de 2000 - Asso
ciação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e
Artístico de Mamborê, na cidade de Mamborê - PR;

7 - Portaria n° 389, de 31 de julho de 2000 
Associação Comunitária para o Progresso da Cidada
nia de São Francisco do Conde, na cidade de São
Francisco do Conde - BA;

8 - Portaria n° 390, de 31 de julho de 2000 
Associação Beneficente Social de Santo Estevão 
A.B.S., na cidade de Santo Estevão - BA;

9 - Portaria n° 396, de 31 de julho de 2000 - Asso
ciação Comunitária de Rádio Educação e Cultura de
Pádua FM, na cidade de Santo Antônio de Pádua - RJ;

10 - Portaria n° 410, de 31 de julho de 2000
Associação Comunitária de Radiodifusão de Junquei
rópolis, na cidade de Junqueirópolis - SP;

11 - Portaria n° 412, de 31 de julho de 2000
Associação Cultural e Comunitária Prima, na cidade
de Monte Mor - SP; e

12 - Portaria n° 431, de 3 de agosto de 2000 
Associação Comunitária de Buriti Alegre, na cidade
de Buriti Alegre - GO.

Brasília, 16 de outubro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM N° 421/MC

Brasília, 25 de setembro de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou
torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Mamborê,
com sede na cidade de Mamborê, Estado do Paraná,
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em
conformidade com o caput do art. 223, da Constitui
ção e a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

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

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

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53740.001686/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constituci
onais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 382, DE 31 DE JULHO DE 2000

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
arts. 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53740.001686/98, resolve:
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Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária de
Desenvolvimento Cultural e Artístico de Mamborê,
com sede na Rua Vereador Sidney Barth, n° 556,
sala 3, Bairro Centro, na cidade de Mamborê, Esta
do do Paraná, a executar serviço de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade.

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

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas
geográficas com latitude em 24°18'52"S e longitude
em 52°31'44"W, utilizando a freqüência de 87,9
MHz.

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

Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
Aviso n° 1.753 - C. Civil

Em 16 de outubro de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de ra
diodifusão comunitária constantes das Portarias nOs
342,343,344,345 e 346, de 17 de julho de 2000; 382,
389,390,396,410 e 412, de 31 de julho de 2000 e
431, de 3 de agosto de 2000.

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

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor

Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au
toriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento
Cultural e Artístico de Mamborê a executar serviço de
radiodifusão comunitária, pelo prazo de 3 (três) anos,
sem direito de exclusividade, na localidade de Mam
borê, Estado do Paraná.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

U- Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
pela Lei n09.612, de 19 de fevereiro de 1998. No pro
cesso em questão, a Associação Comunitária de De
senvolvimento Cultural e Artístico de Mamborê aten
deu aos requisitos da legislação específica e foi auto
rizada para execução do serviço de radiodifusão co
munitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos to
dos os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

a ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos arts. 220 a 223 da Constituição Federal, e atende
às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do projeto de decreto legislativo que ora apresen
tamos.

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2001. 
Deputado Paulo Delgado, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária de Desenvolvimento Cul
tural e Artístico de Mamborê a executar
serviço de radiodifusão comunitária, na lo
calidade de Mamborê, Estado do Paraná.

a Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado ato a que se refere a Portaria

nO 382, de 31 de julho de 2000, que autoriza a Associ-
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ação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e
Artístico de Mamborê a executar serviço de radiodifu
são comunitária, pelo prazo de 3 (três) anos, sem di
reito de exclusividade, na localidade de Mamborê,
Estado do Paraná.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2001. 
Deputado Paulo Delgado, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Paulo Delgado, à TVR n° 368/00,
nos termos do projeto de decreto legislativo que
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
César Bandeira, Presidente - Júlio Semeghini,
Vice-Presidente - Agnaldo Muniz - Alberto Gold
man - Aldo Arantes - Ana Corso - Arolde de Olivei
ra - Augusto Franco - Babá - Benito Gama - Bispo
Wanderval - Corauci Sobrinho - Domiciano Cabral
- Dr. Hélio - Eunício Oliveira - Gilmar Machado 
Hermes Parcianello - íris Simões - João Almeida 
Jorge Bittar - Jorge Pinheiro - José Rocha - Luíz
Moreira - Luiz Piauhylino - Luíza Erundina - Marçal
Filho - Márcio Reinaldo Moreira - Mário Assad Jú
nior - Maurílio Ferreira Lima - Nárcio Rodrigues 
Olímpio Pires - Oliveira Filho - Paulo Marinho - Pe
dro Canedo - Pedro Irujo - Ricardo Izar - Santos Fi
lho - Saulo Coelho - Valdeci Paiva - Vic Pires Fran
co - Gilberto Kassab - Gustavo Fruet - Jonival Lu
cas Júnior - José Carlos Aleluia - Léo Alcântara 
Marcelo Barbieri - Nelson Meurer - Sérgio Barcel
los e Sérgio Reis.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.528, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR W 385/2000
MSC N° 1.441/2000

Aprova o ato que Renova a permis
são outorgada à Rádio Paranaíba Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Itumbiara, Estado de Goiás.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54)).

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Porta
ria n° 448, de 14 de agosto de 2000, que renova, por
dez anos, a partir de 19 de julho de 1995, a permissão
outorgada à Rádio Paranaíba Ltda., para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Itumbi
ara, Estado de Goiás.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 385, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 1.441/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 448, de 14 de agosto de 2000, que re
nova a permissão outorgada à Rádio Pa
ranaíba Ltda., para explorar, por dez
anos, a partir de 19 de julho de 1995, sem
direito de exclusividade, serviço de radi
odifusão sonora em freqüência modula
da, na cidade de Itumbiara, Estado de
Goiás.

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

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal,
submeto á apreciação de Vossas Excelências,
acompanhada de Exposições de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado das Comunicações, reno
vação de permissões para explorar, por dez anos,
sem direito de exclusividade, serviços de radiodi
fusão sonora, conforme os seguintes atos e entida
des:

1 - Portaria n° 353, de 24 de julho de 2000 - Rá
dio Hertz de Franca Ltda., na cidade de Franca - SP
(freqüência modulada);
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2 - Portaria n° 354, de 24 de julho de 2000 
Emissoras Interioranas Ltda., na cidade de Bragança
Paulista - SP (freqüência modulada);

3 - Portaria n° 358, de 24 de julho de 2000 - Rá
dio Felicidade FM Ltda., originariamente Total Comu
nicações de Radiodifusão Sonora e Televisada Ltda.,
na cidade de Ivoti - RS (freqüência modulada);

4 - Portaria n° 359, de 24 de julho de 2000 - Rá
dio Ondas Verdes de Catanduva Ltda., na cidade de
Catanduva - SP (freqüência modulada);

5 - Portaria n° 362, de 24 de julho de 2000 - Rá
dio Difusora de Itacoatiara Ltda., na cidade de Itacoa
tiara - AM (freqüência modulada);

6 - Portaria n° 365, de 24 de julho de 2000
Empresa de Radiodifusão Olímpia Stereo Ltda., na
cidade de Olímpia - SP (freqüência modulada);

7 - Portaria n° 413, de 31 de julho de 2000 - So
ciedade Rádio Cultura de Vargem Grande do Sul
Ltda., na cidade de Vargem Grande do Sul- SP (onda
média);

8 - Portaria n° 416, de 31 de julho de 2000 - Rá
dio Eldorado Ltda., originariamente Rádio Eldorado
S/A., na cidade de São Paulo - SP (freqüência modu
lada);

9 - Portaria n° 419, de 31 de julho de 2000 - Rá
dio Clube de Tupã Ltda., na cidade de Tupã - SP
(onda média);

10 - Portaria n° 447, de 14 de agosto de 2000 
Meaipe Empresa de Comunicações Ltda., na cidade
de Guarapari - ES (freqüência modulada);

11 - Portaria n° 448, de 14 de agosto de 2000 
Rádio Paranaíba Ltda., na cidade de Itumbiara - GO
(freqüência modulada);

12 - Portaria n° 514, de 23 de agosto de 2000 
Rádio Caraíbas Ltda., na cidade de Irecê - BA (fre
qüência modulada);

13 - Portaria n° 534, dc 14 de setembro de 2000
- Rádio Galiléia FM de Porangatu Ltda., na cidade de
Porangatu - GO (freqüência modulada).

Brasília, 16 de outubro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.
EM nO 430/MC

Brasília, 26 de setembro de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica,

Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria n° 448 , de 14 de agosto de 2000,
pela qual renovei a permissão outorgada à Rádio Pa
ranaíba Ltda., pela Portaria MC nO 209, de 17 de julho
de 1985, publicada no Diário Oficial da União de 19
seguinte, para explorar o serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de Itumbia
ra, Estado de Goiás.

2. Os órgãos competentes deste Ministério
manifestaram-se sobre o pedido, considerando-o
instruído de acordo com a legislação aplicável, o
que me levou a deferir o requerimento de renova
ção.

3. Esclareço que, nos termos do § 3° do art.
223 da Constituição, o ato de renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional, para onde solicito seja encami
nhado o referido ato, acompanhado do Processo
Administrativo n° 53670.000043/95, que lhe deu
origem.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 448, DE 14 DE AGOSTO DE 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no
art. 62, inciso 11, do Decreto n° 88.066, de 26 de ja
neiro de 1983, e tendo em vista o que consta do
Processo Administrativo nO 53670.000043/95, re
solve:

Art. 1° Renovar, de acordo com o art. 33, § 3°, da
Lei n° 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a
partir de 19 de julho de 1995, a permissão outorgada
à Rádio Paranaíba Ltda., pela Portaria MC nO 209, de
17 de julho de 1985, publicada no Diário Oficial da
União de 19 seguinte, para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Itumbiara, Estado de
Goiás.

Art. 2° A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 3° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição.

Art. 4° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
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N," 353· proçcsso n° 53330.001047196 Renova, de acordo com o art )). § 3°, da Lei n" 4.",. de 27
de agosto de 1962. por dez anos. a partir de 5 de novembro de 1996, 11 permissão outorgada á R8d1o
Hestz de FrallC8 Ltda, para explorar. sem direito de exclusividade, serviÇO de radiodifusio sonora em
li'eqüência modulada. na CIdade: de Franca. Eslado de São Paulo A penmssâo ora renovada somente
produzira efeitos legais após deliberaçio do Conboresso NacIonal, nos termos do § J O do artIgo 223 da
Constiluiçio.

(N9 9.959-3 - 31~8-2000 - R$ 95,23)

N" 358 • Processo n" 53790000339196. Renova. de acordo com o art JJ, § JO
, da LeI n° 4.117, de 27

de agosto de IQ62, por dez anos, a panir de 27 de junho de 19%. 11 pennlssio outorgada
originanamcnte. Total Comunicações de Radiodifusio Sonora e Televisada Ltda. e transfenda para a
Rádio Felicidade FM LIda.• para explorar, sem direito de exclusiVidade. serviço de radiodifusio sonora
em freqiltncl8 modulada. na CIdade de lvoti. Estado do Rio Gtandc do Sul, A pennlsslo ora nrnovada
somente produzlrli efeitos legaIS após deliberação do COnb'TCSSO Nacional. nos termos do !:i J" do a"'lIo
223 da Constitulçào

(N9 0.611~5 - 6-9-2000 - R$ 97,92)

N° J65 - Processo nU 5U8]000036JI94 Renova. de acordo com o an 33. § 3', da LeI n° 4.117. de 27
de ab'OSto de 1962. por dez. anos. a panlr de li de maio de 1994. a permlSsio ouloreada a Empresa de:
Radiodifusão OI ímpia Stereo Ltda.• para explorar. sem direito de exclusiVidade. servIÇO de radIodifusão
sonora em freqiiCncla modulada. na CIdade de Olimpia, Estado de São Paulo. A pemllsão ora ~ada
somente prodUlirá efeitos legais após deliheraçllo do Congresso NlIl:iOlUlI. nos tem105 do § J" do artlllo
223 da Constltuiçio.

PIMENTA DA VEIGA
Ministro

(N9 9.930-5 - 11-8-2000 - R$ 95,23)

PORTARIA N°419. DE31 DE JULHO DE 2000

Processo n' S0830ooo982193 - AulOOza a transferencla direta da permissão para a Fundaçlo M.l1Illata

de ComUlIIC:açIo SOCial "piorar. sem direito de exc:lusividade. serviÇO de radlodJfusio sonora em
fteqüCncia modulada. na CIdade de Marial..a, Estado do Paraná. cuja outcrga fOI deferida li Magalhks
Banas Radiodifuslo Ltda.• pela PortIril nO 408. de 28 de: setembro de 1988. Aprova o quadro diretIVO
da entidade cessionária.

PIMENTA OA VEIGA'
Ministro

(N9 9.]77-3 - 17-8-2000 - R$ 97,92)

PORTARIA N" 448. DE 14 DI: AWSTO DE 2(NIO

PfOCC$SO n,' 53670 OOOOO/lilS. Renova. de acordo com o an. )). § 3'. da Lei n· 4 I 17. de 27 de ..!osto
de 1962. por dêz anos. a panlr de: 19 de Julho de 1995, a permissão outorgada aRádIQ ~i':t ~tâá'
para explorar. sem direito de: exclusividade. servIÇo de radiodifus.lo sonora em freqúência m u ,
na CIdade de Itumb.ara. Estadode (Jolás, A permissão ora renolfada somente prod~ira efeitos fCl:8ls
apos deh~raçlõ30---Congo:ssoNacIonal. nos lcnnos da ~ J~ do an.!(o 223 da COl\lótltU\çio.

PIMENTA OA VEIGA
~N9 6.189-1 - 11-9-2000 - R$ 97.92) Mini$tro ~
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Aviso na 1.754 - C. Civil

Em 16 de outubro de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretario da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
na qual submete à apreciação do Congresso Naci
onal os atos que renovam permissões para explo
rar, por dez anos, serviços de radiodifusão sonora
em freqüência modulada e onda média, constan
tes das Portarias nas 353, 354, 358, 359, 362 e
365, de 24 de julho de 2000; 413, 416 e 419, de 31
de julho de 2000; 447 e 448, de 14 de agosto de
2000; 514, de 23 de agosto de 2000, e 534, de 14
de setembro de 2000.

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

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1°do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Paranaí
ba Ltda., para explorar, na cidade de Itumbiara, Esta
do de Goiás, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 30 do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do ali. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Paranaíba Ltda., executante de serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, encon
tra-se de acordo com a prática legal e documental ati
nente ao processo renovatório e os documentos jun
tados aos autos indicam a regularidade na execução
dos serviços de radiodifusão.

Todas as exigências do Ato Normativo na 01, de
1999, desta Comissão, foram atendidas e os docu
mentos juntados aos autos indicam a regularidade na
execução dos serviços.

O ato de renovação de outorga obedece aos princí
pios de constitucionalidade, especialmente no que se refe
re aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende
às fonnalidades legais, motivos pelos quais somos pela
homologação do ato do Poder Executivo, na fonna do Pro
jeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, em 05 de novembro de 2001 .
- Deputado Arnaldo Faria de Sá, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° , DE 2001

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Paranaíba Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão so·
nora em freqüência modulada, na cidade
de Itumbiara, Estado de Goiás.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Porta
ria na 448, de 14 de agosto de 2000, que renova, por
10 (dez) anos, a partir de 19 de julho de 1995, a per
missão outorgada à Rádio Paranaíba Ltda., para ex
plorar, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Itumbiara, Estado de Goiás.

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

Sala da Comissão, em 5 de novembro de 2001 .
- Deputado Arnaldo Faria de Sá, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Arnaldo Faria de Sá, à TVR. na
385/00, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo
que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
César Bandeira, Presidente; Júlio Semeghini,
Vice-Presidente; Agnaldo Muniz, Alberto Goldman,
Aldo Arantes, Ana Corso, Arolde de Oliveira, Augusto
Franco, Babá, Bonito Gama, Bispo Wanderval, Cora
uci Sobrinho, Domiciano Cabral, Dr. Hélio, Eunício
Oliveira, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, íris Si
mões, João Almeida, Jorge Bittar, Jorge Pinheiro,
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José Rocha, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Luíza
Erundina, Marçal Filho, Márcio Reinaldo Moreira, Má
rio Assad Júnior, Maurílio Ferreira Lima, Nárcio Rodri
gues, Olímpio Pires, Oliveira Filho, Paulo Marinho,
Pedro Canedo, Pedro Irujo, Ricardo Izar, Santos Filho,
Saulo Coelho, Valdeci Paiva, Vic Pires Franco, Arnal
do Faria de Sá, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, Joni
val Lucas Júnior, José Carlos Aleluia, Léo Alcântara,
Marcelo Barbieri, Sérgio Barcellos e Sérgio Reis.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.529, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 683/2001
MSC 145/2001

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Regência FM
ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em frequência modulada, na
cidade de Lins, Estado de São Paulo.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54))

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

818, dezembro de 2000, que renova, a partir de 30 de
setembro de 1995, a outorgada à Rádio Regência FM
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüên
cia na cidade de Lins, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 683, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 145/01

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria n°
818, de 28 de dezembro de 2000, que reno
va permissão outorgada à Rádio Regência
FM ltda., para explorar, por dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em frequência modulada, a
partir de 30 de setembro de 1998, na cida-

; de de Lins, Estado de São Paulo.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informatica; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (Art. 54))

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

com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhadas de Exposições de Motivos do Senhor Mi
nistro de Estado das Comunicações, renovação de
permissões para explorar, por dez anos, sem direito
de exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, conforme os seguintes atos e
entidades:

1 - Portaria nO 582, de 25 de setembro de 2000
- Rádio Taquara Branca Ltda., a partir de 12 de feve
reiro de 1998, na cidade de Taquaritinga-SP;

2 - Portaria n° 616, de 4 de outubro de 2000
Rádio Guarujá. Paulista SA. a partir de 1- de maio
de 1994, na cidade de Santos-SP;

3 - Portaria n0 618, de 4 de outubro de 2000 - Rá
dio Emissoras do Centro-Oeste Paulista Ltda.. a partir
de 3 de novembro de 1993, na cidade de Garça-SP,

4 - Portaria na 713, de 27 de novembro de 2000
- Sociedade de Cultura Rádio Parecis Ltda., a partir
de 7 de dezembro de 1996. na cidade de Porto Ve
Iho-RO; e

5 - Portaria na 818, de 28 de dezembro de 2000
- Rádio Regência FM Ltda., a partir de 30 de setem
bro de 1998, na cidade de Lins-SP.

Brasília, 19 de fevereiro de 2001.

MC 00002 EM

Brasília, 25 de janeiro de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nO 81 8,de 28 de dezembro de 2000,
pela qual renovei a permissão outorgada à Rádio Re
gência FM Ltda., pela Portaria n° 448, de 29 de se
tembro de 1988, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Lins,
Estado de São Paulo.

2. Os órgãos competentes deste Ministério ma
nifestaram-se sobre o pedido, considerando-o instruí
do de acordo com a legislação aplicável, o que me le
vou a deferir o requerimento de renovação.
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3. Esclareço que, nos termos do § 3° do art. 223
da Constituição Federal, o ato de renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional, para onde solicito seja encaminha
do o referido ato, acompanhado do Processo n°
53830.001218/98 que lhe deu origem.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 818,
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2000

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
6°, inciso 11, do Decreto n° 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53830.001218/98, resolve:

Art. 1° Renovar, de acordo com o art. 33, § 3°, da
Lei nO 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a
partir de 30 de setembro de 1998, a permissão outor
gada à Rádio Regência FM Ltda., pela Portaria n°
448, de 29 de setembro de 1988, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de Lins,
Estado de São Paulo.

Art. 2° A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 3° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição.

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

GABINm DO MlNISfRO

fQlTARlAN.'lll DE 21 llllEmdBRO DE 2000....----... ......
PnIclIOD.' 538:10.00121&91.'"de_.oll1. 33, fl'.1I Lei .. 4117, lk27du. de
1962,jQdeZl"'ljIIIldcJOlClClDIndc199l,1~"',~Rf:!!f!I,I&..l1
plllIIPOlV, ICIIllmlll de exdllllvidlde, _ de lIldIIowaali fJIq6ià l1lllduIIdI, III
_dc.ullS, EllIb de SJo PIulo. ApmUiollfl"""" _ d•• ara
dlIdlaIçIol"c..Ntiiii.leI1IIlIIdo13'do. l23da~

PlIlElTA DA VEIGA
1I1l111tIo

Aviso n° 143 - C. Civil

Em 19 de fevereiro de 2001

A Sua Excelência o senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro Secretário Da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que renovam permissões para exploração de
serviços de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada constantes das Portarias nOs 582, de 25 de se
tembro de 2000; 616 e 618 de 4 de outubro de 2000;
713, de 27 de novembro de 2000; e 818, de 28 de de
zembro de 2000.

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

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

1- Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fe
deral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato que renova a permissão outorgada à Rádio Re
gência FM Ltda., para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

O processo de renovação de outorga requerida
pela Rádio Regência FM Ltda., executante de serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, en
contra-se de acordo com a prática legal e documental
atinente ao processo renovatório e os documentos
juntados aos autos indicam a regularidade na exe
cução dos serviços de radiodifusão.

Todas as exigências do Ato Normativo n° 1, de
1999, desta Comissão, foram atendidas e os documen-
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tos juntados aos autos indicam a regularidade na exe
cução dos serviços.

O ato de renovação de outorga obedece aos
princípios de constitucionalidade, especialmente no
que se refere aos arts. 220 a 223 da Constituição Fe
deral, e atende às formalidades legais, motivos pelos
quais somos pela homologação do ato do Poder Exe
cutivo, na forma do projeto de decreto legislativo que
ora apresentamos.

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2001

Aprova o ato que renova a permis
são outorgada à Rádio Regência FM
Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na
cidade de Lins, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

818, de 28 de dezembro de 2000, que renova, a partir
de 30 de setembro de 1998, a permissão outorgada à
Rádio Regência FM Ltda., para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Lins, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Hermes Parcianello, à TVR n°
683/01, nos termos do projeto de decreto legislativo
que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
César Bandeira, Presidente - Júlio Semeghini,
Vice-presidente - Agnaldo Muniz - Alberto Goldman
- Aldo Arantes - Ana Corso - Arolde de Oliveira - Au
gusto Franco - Babá - Benito Gama - Bispo Wander
val- Corauci Sobrinho - Domiciano Cabral- Dr. Hélio
- Eunício Oliveira - Gilmar Machado - Hermes Parci
anellO - Iris Simões - João Almeida - Jorge Bittar
Jorge Pinheiro - José Rocha - Luiz Moreira - Luiz Pi
auhylino - Luíza Erundina - Marçal Filho - Márcio Re
inaldo Moreira - Mário Assad Júnior - Maurílio Ferrei
ra Lima - Nárcio Rodrigues - Olímpio Pires - Oliveira
Filho - Paulo Marinho - Pedro Canedo - Pedro Irujo -

Ricardo Izar - Santos Filho - Saulo Coelho - Valdeci
Paiva - Vic Pires Franco - Gilberto Kassab - Gustavo
Fruet - Jonival Lucas Júnior - José Carlos Aleluia 
Léo Alcântara - Marcelo Barbieri - Nélson Meurer
Sérgio Barcellos e Sérgio Reis.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.531, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 807/2001
MSC 564/2001

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Rádio Comunitária União Sul, a exe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifu
são comunitária, na cidade de Joinville,
Estado de Santa Catarina.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - art. 54)

O Congresso Nacional Decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°
216, de 18 de abril de 2001, que autoriza a Associa
ção Rádio Comunitária União Sul a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Joinvil
le, Estado de Santa Catarina.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001. 
Deputado César Bandeira - Presidente

TVR N° 807, DE 200
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 564/01

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 216, de 18 de abril de 2001, que autori
za a Associação Rádio Comunitária
União Sul, a executar pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária, na cida
de de Joinville, Estado de Santa Catarina.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação art. 54)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
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Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhadas de Exposições de Motivos do Senhor Mi
nistro de Estado das Comunicações, autorizações
para executar serviços de radiodifusão comunitária,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria n° 138, de 26 de março de 2001 
Associação Comunitária Mundo Melhor, na cidade de
Mogi Guaçu-SP;

2 - Portaria nO 148, de 26 de março de 2001 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
Portal da Serra, na cidade Bom Retiro-SC;

3 - Portaria n° 197, de 18 de abril de 2001 
Associação Guaraense de Promoção e Divulgação
Cultural- APDC, na cidade de Guará-SP;

4 - Portaria n° 201, de 18 de abril de 2001 
Associação Radiodifusão Comunitária, na cidade de
União-PI;

5 - Portaria n° 206, de 18 de abril de 2001 - Rá
dio Comunitária Nova Erechim FM, na cidade de
Nova Erechim-SC;

6 - Portaria n° 207, de 18 de abril de 2001 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Currais Novos, na cidade de Currais Novo-RN;

7 - Portaria n° 210, de 18 de abril de 2001 
Associação Cultural Quintal do Samba, na cidade de
Viçosa-MG;

8 - Portaria n° 211, de 18 de abril de 2001 
Associação de Comunicação Cultural de Eugenópo
lis, na cidade de Eugenópolis-MG;

9 - Portaria n° 212, de 18 de abril de 2001 
ASBaM - Ação Social "Benedita Barbosa dos San
tos" de Bom Jesus-PI - (Associação de Radiodifusão
Comunitária-ARCaM)/ RCBJ - Rádio Comunitária
Bom Jesus FM - Bom Jesus/PI, na cidade de Bom Je
sus-PI;

10 - Portaria n° 214, de 18 de abril de 2001 
Centro de Incentivo, Divulgação e Apoio Comunitário,
na cidade de Arroio Grande-RS;

11 - Portaria nO 215, de 18 de abril de 2001 
Associação Cultural da Área ItaquiBacanga, na cida
de de São Luis-MA; e

12 - Portaria nO 216, de 18 de abril de 2001 
Associação Rádio Comunitária União Sul, na cidade
de Joinville-SC.

Brasília, 13 de junho de 2001. - Fernando Hen
rique Cardoso.

MC 274 EM

Brasília, 22 de maio de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou
torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Rádio Co
munitária União Sul, com sede na cidade de Joinville,
Estado de Santa Catarina, explore o serviço de radio
difusão comunitária, em conformidade com o caput
do art. 223, da Constituição e a Lei n09.612, de 19 de
fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o servi
ço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptivida
de da filosofia de criação desse braço da radiodifu
são, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postu
lantes.

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

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando
a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, o
que se conclui da documentação de origem, consubs
tanciada nos autos do Processo n° 53820.000843198,
que ora faço acompanhar, com a finalidade de subsidi
ar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações

PORTARIA N° 216 DE 18 DE ABRIL DE 2001

a Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo n°
53820.000843/98, resolve:
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Art. 1° Autorizar a Associação Rádio Comunitá
ria União Sul, com sede na Avenida Paulo Schroeder,
n° 586, Bairro Escolinha, na cidade de Joinville, Esta
do de Santa Catarina, a executar serviço de radiodifu
são comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade.

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

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 26°21'51"S e longitude em
48"49'53'W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

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

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

Aviso n° 629 - C. Civil.

Brasília, 13 de junho de 2001

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de ra
diodifusão comunitária constantes das Portarias n°
138 e 148, de 26 de março de 2001; 197, 201, 206,
207,210,211,212,214,215 e 216,de 18 de abril de
2001.

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

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal,
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au-

toriza a Associação Rádio Comunitária União Sul a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interln.

11 - Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
pela Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No pre
cesso em questão, a Associação Rádio Comunitária
União Sul atendeu aos requisitos da legislação espe
cífica e recebeu autorização para executar serviço de
radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nO 1, de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, 1° de novembro de 2001. 
Deputada Ana Corso, Relatora

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Rádio Comunitária União Sul a exe
cutar, pelo prazo de três anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifu
são comunitária na cidade de Joinville,
Estado de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria

nO.216, de 18 de abril de 2001, que autoriza a Associ
ação Rádio Comunitária União Sul a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Joinvil
le, Estado de Santa Catarina.
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Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 1° de novembro de 2001 .De
putada Ana Corso, Relatora.

m- Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável da
Relatora, Deputada Ana Corso, à TVR 807/01, nos
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apre
senta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
César Bandeira, Presidente; Júlio Semeghini,
Vice-presidente; Agnaldo Muniz - Alberto Goldman 
Aldo Arantes - Ana Corso - Arolde de Oliveira - Au
gusto Franco - Babá - Benito Gama - Bispo Wander
val- Corauci Sobrinho - Domiciano Cabral- Dr. Hélio
- Eunício Oliveira - Gilmar Machado - Hermes Parci
anello - Iris Simões - João Almeida - Jorge Bittar
Jorge Pinheiro - José Rocha - Luiz Moreira - Luiz Pi
auhylino- Luíza Erundina- Marçal Filho- Márcio Re
inaldo Moreira - Mário Assad Júnior - Maurílio Ferrei
ra Lima - Nárcio Rodrigues - Olímpio Pires - Oliveira
Filho - Paulo Marinho - Pedro Canedo - Pedro Irujo
Ricardo Izar - Santos Filho - Saulo Coelho - Valdeci
Paiva - Vic Pires Franco - Gilberto Kassab - Gustavo
Fruet - Jonival Lucas Júnior - José Carlos Aleluia 
Léo Alcântara - Marcelo Barbieri - Nélson Meurer
Sérgio Barcellos e Sérgio Reis.

Sala da Comissão, 21 de novembro de 2001 . 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.549, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 546/2000
MSC N° 1680/2000

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Cultural e Ecológica
Rio dos Bois, a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária, na
cidade de Anicuns, Estado de Goiás.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - art. 54)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria

n° 501, de 23 de agosto de 2000, que autoriza a
Associação Comunitária Cultural e Ecológica Rio

dos Bois a executar, pelo prazo de três anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Anicuns, Estado de Goiás.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 546, DE 2000
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 1.680/00

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
501, de 23 de agosto de 2000, que autori
za a Associação Comunitária Cultural e
Ecológica Rio dos Bois a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Anicuns, Estado de
Goiás.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação - art. 54)

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

com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhadas de Exposições de Motivos do Senhor Mi
nistro de Estado das Comunicações, autorizações
para executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria n° 492, de 23 de agosto de 2000 
Associação Comunitária de Rádio FM/Bandeirantes,
na cidade de Bandeirantes-MS;

2 - Portaria n° 493, de 23 de agosto de 2000 
Associação Comunitária Cultural de Bálsamo, na ci
dade de Bálsamo-SP:

3 - Portaria nO 494, de 23 de agosto de 2000 
Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e
Social de Santa Albertina, na cidade de Santa Alberti
na-SP;

4 - Portaria n° 495, de 23 de agosto de 2000 
Grêmio do Projeto Cultural e Criativo Alternativa, na
cidade de Capivari-SP:

5 - Portaria nO 496, de 23 de agosto de 2000 
Associação Beneficente e Cultural Comunitária Dió
genes Almeida Celestino, na cidade de São Miguel
dos Campos-AL
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6 - Portaria n° 497, de 23 agosto de 2000 
Associação Divina Providência de Amparo Social e
Cristão, na cidade de Brumado-BA;

7 - Portaria n° 498, de 23 de agosto de 2000 -
Associação Comunitária Engenheiro Arcover-
de-ACENAVE, na cidade de Condado-PB;

8 - Portaria n° 499, de 23 de agosto de 2000 
Associação Comunitária de Rádio Difusão Cidade
FM, na cidade de Fortaleza dos Nogueiras-MA;

9 - Portaria n° 500, de 23 de agosto de 2000 
Associação dos Amigos da Cultura de Colinas, na ci
dade de Colinas-MA;

10- Portaria n° 501 , de 23 de agosto de 2000 
Associação Comunitária Cultural e Ecológica Rio dos
Bois, na cidade de Anicuns-GO;

11 - Portaria n° 502, de 23 de agosto de 2000 
Associação Comunitária Cultural Beneficente V'Na
Voz, na cidade de Várzea da Roça-BA;

12 - Portaria n° 503, de 23 de agosto de 2000 
Associação Comunitária de Base d Município de Cari
ús - ABC, na cidade de Cariús-CE;

13 - Portaria n° 504, de 23 de agosto de 2000 
Associação Comunitária Amargosa na cidade de
Amargosa-BA; e

14 - Portaria n° 505, de 23 de agosto de 2000 
Associação de Radiodifusão Comunitária de Catalão,
na cidade de Catalão-Go.

Brasília, 13 de novembro de 2000. - Fernando
Henrique Cardoso.

EM n° 560/MC

Brasília, 25 de outubro de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou
torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
Cultural e Ecológica Rio dos Bois, com sede na cida
de de Anicuns, Estado de Goiás, explore o serviço de
radiodifusão comunitária em conformidade com o ca
put do art. 223, da Constituição e a Lei nO 9.612, de 19
de fevereiro de 1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o ser
viço, cuja documentação inclui manifestação de
apoio da comunidade, numa demonstração de re
ceptividade da filosofia de criação desse braço da
radiodifusão, de maneira a incentivar desenvolvi
mento e a sedimentação da cultura geral das locali
dades postulantes.

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

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao ple~o,

o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53670.000458/98, que ora faça acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constituci
onais e legais, a outorga de autorização objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações

PORTARIA W 501 DE 23 DE AGOSTO 2000

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n02.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53670.000458/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária
Cultural e Ecológica Rio dos Bois, com sede na Ave
nida Tocantins, n° 1147, Bairro Centro, na cidade de
Anicuns, Estado de Goiás, a executai serviço de ra
diodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.

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

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas
geográficas com latitude em 16°27'34"S e longitude
em 49"57'30"W, utilizando a freqüência de 104,9
MHz.

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

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



03104 Quarla-Icira 27 DIA.RIO DA CÂMARA DOS DEPUtADOS F~v~n:im d~ 2002

Aviso n° 2.025 - C. Civil.

Em 13 de novembro de 2000

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubibatan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente d- República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional os
atos que autorizam a execução de serviços de radiodi
fusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade. constantes das Portarias n° 492 a
505, de 23 de agosto de 2000.

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

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au
toriza a Associação Comunitária Cultural e Ecológica
Rio dos Bois a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
pela Lei n09.612, de 19 de fevereiro de 1998. No pro
cesso em questão, a Associação Comunitária Cultu
ral e Ecológica Rio dos Bois atendeu aos requisitos
da legislação específica e recebeu autorização para
executar serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos to
dos os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2001. 
Deputado Narcio Rodrigues, Relator

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° , DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária Cultural e Ecológica
Rio dos Bois a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Anicuns, Estado de Goiás.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

501, de 23 de agosto de 2000, que autoriza a Associ
ação Comunitária Cultural e Ecológica Rio dos Bois a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Anicuns, Estado de Goiás.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2001. 
Deputado Narcio Rodrigues, Relator

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Nárcio Rodrigues, à TVR n°
546/00, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo
que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
César Bandeira, Presidente; Júlio Semeghini,
Vice-presidente; Agnaldo Muniz, Alberto Goldman,
Aldo Arantes, Arolde de Oliveira, Augusto Franco,
Babá, Benito Gama, Bispo Wanderval, Corauci Sobri
nho, Domiciano Cabral, Dr. Hélio, Eunício Oliveira,
Gilmar Machado, Hermes Parcianello, Iris Simões,
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João Almeida, Jorge Bittar, José Mendonça Bezerra,
José Rocha, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Luíza
Erundina, Marçal Filho, Marcos Afonso, Maurílio Fer
reira Lima, Nárcio Rodrigues, Olímpio Pires, Oliveira
Filho, Pedro Canedo, Ricardo Izar, Saulo Coelho, Val
deci Paiva, Alex Canziani, Ariston Andrade, Arnaldo
Faria de Sá, Ary Kara, Francisco Coelho, Gastão Viei
ra, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, Jonival Lucas Jú
nior, Léo Alcântara, Luciano Castro, Luiz Bittencourt,
Nélson Meurer e Neuton Lima.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.550, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 821/2001
MSC 58212001

Aprova o ato que outorga conces
são à Fundação Comunitária e Educativa
de Paracatu, para executar serviço de ra
diodifusão de sons e imagens, com fins
exclusivamente educativos, na cidade Pa
racatu, Estado de Minas Gerais.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - art. 54)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 11 de junho de 2001, que outorga concessão à
Fundação Comunitária e Educativa de Paracatu para
executar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e ima
gens, com fins exclusivamente educativos, na cidade
de Paracatu, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2001 . 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 821, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 582101

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 11 de junho de 2001, que outorga con
cessão à Fundação Comunitária e Educa
tiva de Paracatu para executar, pelo pra
zo de quinze anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão de

sons e imagens, com fins exclusivamen
te educativos, na cidade de Paracatu,
Estado de Minas Gerais.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação - art. 54)

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

com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto de 11 de junho de 2001, que "Outorga conces
são às entidades que menciona, para executar servi
ço de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclu
sivamente educativos, e dá outras providências". As
entidades mencionadas são as seguintes:

1 - Fundação Walpecar - Waldevino Pereira de
Carvalho, Na Cidade de Campo Mourão-PR

2 - Fundação Comunitária e Educativa de Para
catu, na cidade de Paracatu-MG; e

3 - Fundação Nossa Senhora Aparecida, na Ci
dade de Aparecida-SP.

Brasília, 19 de junho de 2001. - Fernando Hen
rique Cardoso.

MC 00232 EM

Brasília, 2 de maio de 2001

Excelentissimo Senhor Presidente da República,

Submeto à consideração de Vossa Excelência o
incluso projeto de decreto que trata da outorga de
concessão às entidades abaixo relacionadas, para
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens
(TV), com fins exclusivainente educativos, nas locali
dades e Unidades da Federação indicadas:

• Fundação Walpecar - Waldevino Pereira de
Carvalho, na cidade de Campo Mourão, Estado do
Paraná (Processo n° 53000.007613/00);

• Fundação Comunitária e Educativa de Para
catu, na cidade de Paracatu, Estado de Minas Gerais
(Processo n° 53710.000168/00);

• Fundação Nossa Senhora Aparecida, na cida
de de Aparecida, Estado de São Paulo (Processo n°
53000.00061 7/2001).

2. De acordo com o art. 14, § 2°, do Decreto-lei
n° 236, de 28 de fevereiro de 1967, e com o § 1° do art.
13 do Regulamento de Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n°
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2.108, de 24 de dezembro de 1996, não dependerá
de edital a outorga para execução de serviço de radio
difusão com fins exclusivamente educativos.

3. Cumpre ressaltar que os pedidos se encon
tram devidamente instruídos. de acordo com a legisla
ção aplicável, demonstrando possuirem as entidades
as qualificações exigidas para a execução do serviço.

4. Esclareço que, nos termos do § 3° do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado dos processos correspondentes.

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

DECRETO DE 11 DE JUNHO DE 2001

Outorga concessão às entidades
que menciona, para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com
fins exclusivamente educativos, e dá ou
tras providências.

o Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conterem os arts. 84, inciso IV e 223, ca·
put, da Constituição, e 34, § 1°, da Lei n° 4.117, de 27
de agosto de 1962, e tendo em vista o disposto no art.
14, § 2°, do Decreto-Lei n° 236, de 28 de fevereiro de
1967, e no § 1° do art. 13 do Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n° 52.795, de
31 de outubro de 1963.

Decreta:
Art. 1° Fica outorgada concessão às entidades

abaixo mencionadas, para executar, pelo prazo de
quinze anos. sem direito de exclusividade. serviço de
radiodifusão de sons e imagens. com fins exclusiva
mente educativos:

1- Fundação Walpecar - Waldevino Pereira de
Carvalho, na cidade de Campo Mourão, Estado do
Paraná (Processo n° 53000.007613/00);

11- Fundação Comunitária e Educativa de Para
catu, na cidade de Paracatu, Estado de Minas Gerais
(Processo nO 53710.000168/00);

111- Fundação Nossa Senhora Aparecida, na ci
dade de Aparecida, Estado de São Paulo (Processo
n° 53000.000617/2001).

Paragráfo único. As concessões ora outorgadas
reger-se-ão pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pelas outorgadas.

Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição.

Art. 3° Os contratos decorrentes destas conces
sões deverão ser assinados dentro de sessenta dias,
a contar da data de publicação da deliberação de que
trata o amuo anterior, sob pena de tornarem-se nulos.
de pleno direito. os atos de outorga.

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 11 de junho de 2001; 180° da Indepen
dência e 113° da República. - Fernando Henrique
Cardoso.

Aviso n° 642 - C.Civil

Em 19 de junho de 2001

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentissimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 11 de junho de 2001 , que
"Outorga concessão às entidades que menciona,
para executar serviço de radiodifusão de sons e ima
gens, com fins exclusivamente educativos, e dá ou
tras providências".

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

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou
torga concessão à Fundação Comunitária e Educati
va de Paracatu para executar, pelo prazo de quinze
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão de sons e imagens, com fins exclusivamente
educativos.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, e matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so-
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mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
h, do art. 32 do Regimento Interno.

U- Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão com fins educativos é regula
da pelo Decreto nO 52.795, de 31 de outubro de 1963,
com as modificações do Decreto n° 2.108, de 24 de
dezembro de 1996. De acordo com esses instrumen
tos jurídicos, a outorga de concessão para execução
de serviço de radiodifusão com fins exclusivamente
educativos independe de edital.

No processo em questão, a Fundação Comuni
tária e Educativa de Paracatu atendeu aos requisitos
da legislação específica, inclusive do Ato Normativo
n° 1, de 1999, desta Comissão.

O ato de outorga obedece aos princípios de cons
titucionalidade, especialmente no que se refere aos arti
gos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende à s for
malidades legais, motivos pelos quais somos pela ho
mologação do ato do Poder Executivo, na forma do Pro
jeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001. - De
putado Ariston Andrade, Relator

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2001

Aprova o ato que outorga conces
são à Fundação Comunitária e Educativa
de Paracatu para executar serviço de ra
diodifusão de sons e imagens, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de
Paracatu, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° E aprovado o ato constante do Decreto

de 11 de junho de 2001, que outorga concessão à
Fundação Comunitária e Educativa de Paracatu para
executar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e ima
gens, com fins exclusivamente educativos, na cidade
de Paracatu, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 10 de outubro de 2001. 
Deputado Ariston Andrade, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Ariston Andrade, à TVR n° 821/01,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
César Bandeira, Presidente; Júlio Semeghini,
Vice-presidente; Agnaldo Muniz - Alberto Goldman
Aldo Arantes - Arolde de Oliveira - Augusto Franco
Babá - Benito Gama - Bispo Wanderval - Corauci
Sobrinho - Domiciano Cabral - Dr. Hélio - Eunício
Oliveira - Gilmar Machado - Hermes Parcianello 
Iris Simões - João Almeida - Jorge Bittar - José Men
donça Bezerra - José Rocha - Luiz Moreira - Luiz Pi
auhylino - Luíza Erundina - Marçal Filho - Marcos
Afonso - Maurílio Ferreira Lima - Nárcio Rodrigues
Olímpio Pires - Oliveira Filho - Pedro Canedo - Ri
cardo Izar - Saulo Coelho - Valdeci Paiva - Alex Can
ziani - Ariston Andrade - Arnaldo Faria de Sá - Ary
Kara - Francisco Coelho - Gastão Vieira - Gilberto
Kassab - Gustavo Fruet - Jonival Lucas Júnior - Léo
Alcântara - Luciano Castro - Luiz Bittencourt - Nél
son Meurer e Neuton Lima.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2001 . 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.551, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 844/2001

MSC 624/2001

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Pró-Saúde de Feijó/AC, a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Feijó, Estado
do Acre.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação - art. 54)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Podaria n°

147, de 26 de março de 2001, que autoriza a Associa
ção Pró-Saúde de Feijó/AC a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de Feijó, Estado do
Acre.
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Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 844, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 624/01

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 147, de 26 de março de 2001, que auto
riza a Associação Pró-Saúde de Feijó/AC,
a executar pelo prazo três anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária, na cidade Feijó,
Estado do Acre.

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

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhadas de Exposições de Motivos do Senhor Mi
nistro de Estado das Comunicações, autorizações
para executar serviços de radiodifusão comunitária,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria n° 58, de 22 de fevereiro de 2001 
ARCC, Associação Remediense Comunitária de Co
municação, na cidade de Senhora dos Remédi
os-MG;

2 - Portaria n° 88, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária lapuense de Radiodifusão,
na cidade de lapu-MG;

3 - Portaria n091, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura,
Rádio Comunitária Interlagos, na cidade de Campo
do Meio-MG;

4 - Portaria n° 93, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Cultural Serra das Galés, na cidade de
Paraúna-GO;

5 - Portaria n° 139, de 26 de março de 2001 
Associação Comunitária e Cultural Amigos de Taqua
rana, na cidade de Taquarana-AL;

6 - Portaria n° 140, de 26 de março de 2001 
Associação Cultural Comunitária União de São Tiago
(ACCU), na cidade de São Tiago-MG;

7 - Portaria n° 141, de 26 de março de 2001 
Associação Comunitária de Comunicação de Frutal,
na cidade de Frutal-MG;

8 - Portaria n° 142, de 26 de março de 2001 
Associação Comunitária de Comunicação do Municí
pio de Upanema-RN, na cidade de Upanema-RN;

9 - Portaria nO 143, de 26 de março de 2001 
Associação Cultural Rádio Comunitária de Ajurica
balRS, na cidade de Ajuricaba-RS;

10- Portaria n° 144, de 26 de março de 2001
Associação Verde Vida, na cidade de Candoí-PR;

11 - Portaria nO 145, de 26 de março de 2001 
Associação e Movimento Comunitário Vale do Tibagi,
na cidade de Telêmaco Borba-PR

12 - Portaria n° 146, de 26 de março de 2001 
Associação Cultural Comunitária Jacutinguense de
Radiodifusão (ACCOJAR), na cidade de Jacutin
ga-MG;

13 - Portaria n° 147, dc 26 de março de 2001 
Associação Pró-Saúde de Feijó/AC, na cidade de Fei
jó-AC,

14 - Portaria n° 198, de 18 de abril de 2001 
Associação Cultural e Educadora de Comunicação
Comunitária, na cidade de Guapiaçú-SP; e

15 - Portaria n° 205, de 18 de abril de 2001 
Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e
Social de Tupi Paulista, na cidade de T4)i Paulista-SP.

Brasília, 22 de junho de 2001. - Marco Maciel.

MC245 EM

Brasília, 17 de maio de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Encaminho a Vossa Excelência Portaria de
outorga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade denominada Associação Pró
Saúde de Feijó/AC, com sede na cidade de Feijó,
Estado do Acre, explore o serviço de radiodifusão
comunitária, em conformidade com o caput do art.
223, da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19 de feve
reiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o ser
viço, cuja documentação inclui manifestação de apo
io da comunidade, numa demonstração de receptivi
dade da filosofia de criação desse braço da radiodifu
são, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postu
lantes.
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3. Como se depreende da importância da inicia
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em to
dos os segmentos, e a todos esses núcleos populaci
onais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53600.000009/99, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constituci
onais e legais, a outorga de autorização, objeto do
pres1mte processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente,
Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Co

municações.

PORTARIA N° 147 DE 26 DE MARÇO DE 2001

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto
nos artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de ju
nho de 1998, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso Administrativo n° 53600.000009/99, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Pró-Saúde de
Feijó/AC, com sede na Avenida Plácido de Castro,
sinO, na cidade de Feijó, Estado do Acre, a executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade.

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

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas
geográficas com latitude em 08°09'54"S e longitude
em 70°21 '11 "W, utilizando a freqüência de 87,9
MHz.

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

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

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

Pimenta da Veiga.

Aviso n° 684 -C. Civil

Em 22 de junho de 2001

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

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Repúbli
ca, no exercício do cargo de Presidente da República,
na qual submete à apreciação do Congresso Nacio
nal os atos que autorizam a execução de serviços de
radiodifusão comunitária, constantes das Portarias nO
58,88,91 e 93, de 22 de fevereiro de 2001; 139, 140,
141,142,143,144,145,146 e 147, de 26 de março
de 2001; 198 e 205, de 18 de abril de 2001. - Atencio
samente, Pedro Parente, Chefe da Casa Civil da Pre
sidência da República.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII,
combinado com o § 1° do art. 223, da Constituição
Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da
República submete à consideração do Congresso
Nacional, acompanhado da Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado das Comunicações,
o ato que autoriza a Associação Pró-Saúde de Fei
jó - AC a executar, pelo prazo de três anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão co
munitária.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.
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11- Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
pela Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No pro
cesso em questão, a Associação Pró-Saúde de Feijó
- AC atendeu aos requisitos da legislação específica
e recebeu autorização para executar serviço de radio
difusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no
Ato Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão. Verifi
cada a documentação, constatamos que foram aten
didos todos os critérios exigidos por este diploma re
gulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos arts. 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais so
mos pela homologação do ato do Poder Executivo,
na forma do Projeto de Decreto Legislativo que ora
apresentamos.

Sala da Comissão, 14 de novembro de 2001. 
Deputado Arnaldo Faria de Sá, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Pró-Saúde de Feijó - AC. a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Feijó, Estado
do Acre.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° E aprovado o ato constante da Portaria nO

147, de 26 de março de 2001, que autoriza a Associa
ção Pró-Saúde de Feijó - AC a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Feijó, Estado
do Acre.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 14 de novembro de 2001 . 
Deputado Arnaldo Faria de Sá, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Arnaldo Faria de Sá, à TVR n°

844/01, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo
que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
César Bandeira, Presidente; Júlio Semeghini,
Vice-Presidente; Agnaldo Muniz - Alberto Goldman
Aldo Arantes - Arolde de Oliveira - Augusto Franco
Babá - Benito Gama - Bispo Wanderval - Corauci
Sobrinho - Domiciano Cabral - Dr. Hélio - Eunício
Oliveira - Gilmar Machado - Hermes Parcianello 
íris Simões - João Almeida - Jorge Bittar - José Men
donça Bezerra - José Rocha - Luiz Moreira - Luiz Pi
auhylino - Luíza Erundina - Marçal Filho - Marcos
Afonso - Maurílio Ferreira Lima - Nárcio Rodrigues
Olímpio Pires - Oliveira Filho - Pedro Canedo - Ri
cardo Izar - Saulo Coelho - Valdeci Paiva - Alex Can
ziani - Ariston Andrade - Arnaldo Faria de Sá - Ary
Kara - Francisco Coelho - Gastão Vieira - Gilberto
Kassab - Gustavo Fruet - Jonival Lucas Júnior - Léo
Alcântara - Luciano Castro - Luiz Bittencourt - Nél
son Meurer e Neuton Lima.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.552, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR W 905, DE 2001
MSC N° 702, DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária de Desenvolvimento
Artístico, Cultural e Social de Miranda 
ACODAMI, a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária, na cidade de
Miranda, Estado de Mato Grosso do Sul.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54)).

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° E aprovado o ato constante da Portaria n°
677, de 25 de outubro de 2000, que autoriza a Associ
ação Comunitária de Desenvolvimento Artístico, Cul
tural e Social de Miranda - ACODAMI a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Miran
da, Estado de Mato Grosso do Sul.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.
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TVR ~ 905, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 702/01

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
nO 677, de 25 de outubro de 2000, que au
toriza a Associação Comunitária de De
senvolvimento Artístico, Cultural e Social
de Miranda - ACODAMI, a executar pelo
prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comu
nitária, na cidade de Miranda, Estado de
Mato Grosso do Sul.

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

Senhores Membros do Congresso Nacional.
Nos termos do artigo 49, inciso XII. combina

do com o § 3° do artigo 223, da Constituição Fede
ral, submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhadas de Exposições de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado das Comunicações, auto
rizações para executar serviços de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, conforme os seguintes atos e en
tidades:

1 - Portaria n° 300, de 21 de junho de 2000 
Centro Cultural São Judas Tadeu, na cidade de Nite
rói - RJ;

2 - Portaria n° 392, de 31 de julho de 2000 
Associação Comunitária Cultural Limacampense. na
cidade de Lima Campos-MA;

3 - Portaria n° 393, de 31 de julho de 2000 
Associação Comunitária, Cultural e Comunicação
Social de Orobó, na cidade de Orobó-PE;

4 - Portaria n° 406, de 31 de julho de 2000 
Associação Comunitária de Itagibá, na cidade de Ita
gibá-BA:

5 - Portaria n° 476, de 14 de agosto de 2000 
Fundação de Rádio de Fusão Comunitária Carlos Pe
reira, na cidade de Santa Luzia-BA;

6 - Portaria n° 577, de 22 de setembro de 2000
- Associação Comunitária Ave Branca para o Desen
volvimento Social, Cultural e Artístico dos Moradores
da Praça do 0.1. - QNA Taguatinga-DF, na cidade de
Taguatinga-DF;

7 - Portaria n0630, de 5 de outubro de 2000 
Fundação Obra Assistencial para Integração Soci
al da Comunidade, na cidade de São Vicente-RN;

8 - Portaria n° 676, de 25 de outubro de 2000 
Associação Beneficente Comunitária ABC
SHALON, na cidade de Cuiabá -MT;

9 - Portaria n2 677, de 25 de outubro de 2000 
Associação Comunitária de Desenvolvimento Artísti
co, Cultural e Social de Miranda - ACODAMI, na cida
de de Miranda-MS;

10- Portaria n0683, de 25 de outubro de 2000
Associação Comunitária de Amparo aos Artistas de
Cajazeira, na cidade Salvador-BA;

11 - Portaria n° 762. de 12 de dezembro de 2000
- Associação Comunitária São Raimundo Nonato de
Tuntum. na cidade de Tuntum-MA:

12 - Portaria nO 38, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Assistencial Cultural Padre Deóclides. na
cidade de Acari-RN;

13 - Portaria n° 104, de 22 de fevereiro de 2001
- Associação Rádio Clube Opção Comunitária, na ci
dade de Catalão-GO:

14 - Portaria n° 108. de 6 de março de 2001 
Associação de Recuperação. Conservação e Preser
vação da Bacia do Rio Pardo, na cidade de Ribas do
Rio Pardo-MS:

15- Portaria n° 116. de 6 de março de 2001 
Associação Comunitária de Desenvolvimento Artísti
co e Cultural de Caracol, na cidade de Caracol-MS; e

16 - Portaria n° 117, de 6 de março de 2001 
Associação Assistencial da Chapada (AAC), na cida
de de Utinga-BA.

Brasília, 29 de junho de 2001. - Fernando Hen
rique Cardoso.

MC 222 EM

Brasília, 3 de abril de 2001

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

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
de Desenvolvimento Artístico, Cultural e Social de Mi
randa ACODAMI(com sede na cidade de Miranda
"Estado de Mato Grosso do Sul, explore o serviço de
radiodifusão comunitária, em conformidade com o ca
put do art. 223, da Constituição e a Lei nO 9.612, de 19
de fevereiro de 1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptivi
dade da filosofia de criação desse braço da radio
difusão, de maneira a incentivar o desenvolvimen-
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to e a sedimentação da cultura geral das localidades
postulantes.

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

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo n°
537001785/98/que ora faço acompanhar, com a fina
lidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.

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

PORTARIA N° 677 DE 25 DE OUTUBRO DE 2000

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53700.001785/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária de
Desenvolvimento Artístico, Cultural e Social de Miran
da - ACODAMI, com sede na Praça Agenor Carrilho,
n° 246, na Praça Agenor Carrilho, n° 246, na cidade
de Miranda, Estado de Mato Grosso do Sul, a execu
tar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade.

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

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas
geográficas com latitude em 200 14'22"S e longitude
em 56"23'08"W, utilizando a freqüência de 104,9
MHz.

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

ses a contar da data de publicação do respectivo De
creto Legislativo.

Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação, revogada a Portaria n° 677, 25 de ou
tubro de 2000. - Pimenta da Veiga.

Aviso n° 763 -C. Civil

Brasília, 29 de junho de 2001

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente República na qual
submete à apreciação do Congresso Nacional os
atos que autorizam a execução de serviços de radio
difusão comunitária, constantes das Portarias n° 300,
de 21 de junho de 2000; 392, 393 e 406, de 31 de ju
lho de 2000; 476, de 14 de agosto de 2000; 577, de 22
de setembro de 2000; 630, de 5 de outubro de 2000;
676, 677 e 683, de 25 de outubro de 2000; 762, de 12
de dezembro de 2000; 38 e 104 de 22 de fevereiro de
2001; e 108,116 e 177, de 6 de março de 2001.

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

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au
toriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento
Artístico, Cultural e Social de Miranda - ACODAMI a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa-
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me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

1\ - Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
pela Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No pro
cesso em questão, a Associação Comunitária de De
senvolvimento Artístico, Cultural e Social de Miranda
- ACODAMI atendeu aos requisitos da legislação es
pecífica e recebeu autorização para executar serviço
de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos to
dos os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de cons
titucionalidade, especialmente no que se refere aos
arts. 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às for
malidades legais, motivos pelos quais somos pela ho
mologação do ato do Poder Executivo, na forma do Pro
jeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 6 de novembro de 2001. 
Deputado Sérgio Reis, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária de Desenvolvimento
Artístico, Cultural e Social de Miranda 
ACODAMI a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade
de Miranda, Estado de Mato Grosso do
Sul.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° E aprovado o ato constante da Portaria n°

677, de 25 de outubro de 2000, que autoriza a Associ
ação Comunitária de Desenvolvimento Artístico, Cul
tural e Social de Miranda - ACODAMI a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Miran
da, Estado de Mato Grosso do Sul.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 6 de novembro de 2001. 
Deputado Sérgio Reis, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Sérgio Reis, à TVR n° 905/01, nos
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apre
senta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
César Bandeira, Presidente; Júlio Semeghini,
Vice-presidente; Agnaldo Muniz - Alberto Goldman 
Aldo Arantes - Arolde de Oliveira - Augusto Franco
Babá - Benito Gama - Bispo Wanderval - Corauci
Sobrinho - Domiciano Cabral - Dr. Hélio - Eunício
Oliveira - Gilmar Machado - Hermes Parcianello 
íris Simões - João Almeida - Jorge Bittar - José Men
donça Bezerra - José Rocha - Luiz Moreira - Luiz Pi
auhylino - Luíza Erundina - Marçal Filho - Marcos
Afonso - Maurílio Ferreira Lima - Nárcio Rodrigues
Olímpio Pires - Oliveira Filho - Pedro Canedo - Ri
cardo Izar - Saulo Coelho - Valdeci Paiva - Ariston
Andrade - Arnaldo Faria de Sá - Ary Kara - Francisco
Coelho - Gastão Vieira - Gilberto Kassab - Gustavo
Fruet - Jonival Lucas Júnior - Léo Alcântara - Lucia
no Castro - Luiz Bittencourt - Nélson Meurer - Neu
ton Lima e Sérgio Reis.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2001. 
Deputado CÉSAR BANDEIRA, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.553, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 908, DE 2001
MSC N° 702, DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Assistencial Cultural Padre Deó
clides, a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária, na ci
dade de Acari, Estado do Rio Grande do
Norte.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54))

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria

n° 38, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a
Associação Assistencial Cultural Padre Deóclides a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex-
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c1usividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Acari, Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 908, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 702/01

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
nO 38, de 22 de fevereiro de 2001, que au
toriza a Associação Assistencial Cultural
Padre Deôclides, a executar pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária,
na cidade de Acari, Estado do Rio Gran
de do Norte.

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

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

com o § 3° do artigo 223. da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências. acom
panhadas de Exposições de Motivos do Senhor Mi
nistro de Estado das Comunicações, autorizações
para executar serviços de radiodifusão comunitária,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria nO 300, de 21 de junho de 2000 
Centro Cultural São Judas Tadeu, na cidade de Nite
rói - RJ;

2 - Portaria n° 392, de 31 de julho de 2000 
Associação Comunitária Cultural Limacampense. na
cidade de Lima Campos-MA;

3 - Portaria n° 393, de 31 de julho de 2000 
Associação Comunitária, Cultural e Comunicação
Social de Orobó, na cidade de Orobó-PE;

4 - Portaria n° 406, de 31 de julho de 2000 
Associação Comunitária de Itagibá, na cidade de Ita
gibá-BA;

5 - Portaria n° 476, de 14 de agosto de 2000 
Fundação de Rádio de Fusão Comunitária Carlos Pe
reira, na cidade de Santa Luzia-BA;

6 - Portaria nO 577, de 22 de setembro de 2000
- Associação Comunitária Ave Branca para o Desen
volvimento Social, Cultural e Artístico dos Moradores
da Praça do D.I.-QNA-Taguatinga-DF, na cidade de
Taguatinga-DF;

7 - Portaria n° 630, de 5 de outubro de 2000 
Fundação Obra Assistencial para Integração Social
da Comunidade, na cidade de São Vicente-RN;

8 - Portaria nO 676, de 25 de outubro de 2000 
Associação Beneficente Comunitária ABC
SHALON, na cidade de Cuiabá -MT;

9 - Portaria n° 677, de 25 de outubro de 2000 
Associação Comunitária de Desenvolvimento Artísti
co, Cultural e Social de Miranda - ACODAMI, na cida
de de Miranda-MS;

10- Portaria n° 683, de 25 de outubro de 2000
Associação Comunitária de Amparo aos Artistas de
Cajazeira, na cidade. Salvador-BA;

11 - Portaria nO 762, de 12 de dezembro de
2000 - Associação Comunitária São Raimundo No
nato de Tuntum. na cidade de Tuntum-MA;

12 - Portaria n° 38, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Assistencial Cultural Padre Deóclides. na
cidade de Acari-RN;

13 - Portaria n° 104, de 22 de fevereiro de 2001
- Associação Rádio Clube Opção Comunitária- na ci
dade de Catalão-GO;

14 - Portaria n° 108, de 6 de março de 2001 
Associação de Recuperação. Conservação e Preser
vação da Bacia do Rio Pardo, na cidade de Ribas do
Rio Pardo-MS;

15 - Portaria n° 116, de 6 de março de 2001 
Associação Comunitária de Desenvolvimento Artísti
co e Cultural de Caracol, na cidade de Caracol-MS; e

16 - Portaria n° 117, de 6 de março de 2001 
Associação Assistencial da Chapada (AAC), na cida
de de Utinga-BA.

Brasília, 29 de junho de 2001. - Fernando Hen
rique Cardoso.

MC 178 EM

Brasília, 27 de março de 2001

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

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Assistencial
Cultural Padre Deóclides, com sede na cidade de
Acari, Estado Rio Grande do Norte, explore o serviço
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o
caput do art. 223, da Constituição e a Lei n09.612, de
19 de fevereiro de 1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,



FevereIro de 20U2 DIÁRIO DA ('ÁMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 27 03 I I5

cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade
da filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimenta
ção da cultura geral das localidades postulantes.

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

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo n°
53780.000332198, que ora faço acompanhar, com a
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constitu
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.

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

PORTARIA N° 38 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2001

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n02.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53780.000332198, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Assistencial Cul
tural Padre Deóclides, com sede na Rua Enéas Pires,
s/n°, na cidade de Acari, Estado do Rio Grande do
Norte, a executar serviço de radiodifusão comunitária,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.

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

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas
geográficas com latitude em 06°26'02"S e longitude
em 36°38'42'W, utiJizando a freqüência de 87,9
MHz.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos

do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entidade
iniciar a execução do serviço no prazo de seis meses a
contar da data de publicação do ato de deliberação.

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

Pimenta da Veiga.

Aviso n° 763 - C. Civil

Brasília, 29 de junho de 2001

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente República na qual
submete à apreciação do Congresso Nacional os
atos que autorizam a execução de serviços de radio
difusão comunitária, constantes das Portarias nO 300,
de 21 de junho de 2000; 392, 393 e 406, de 31 de ju
lho de 2000; 476, de 14 de agosto de 2000; 577, de 22
de setembro de 2000; 630, de 5 de outubro de 2000;
676, 677 e 683, de 25 de outubro de 2000; 762, de 12
de dezembro de 2000; 38 e 104 de 22 de fevereiro de
2001; e 108,116 e 177, de 6 de março de 2001.

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

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

TVR N° 908, DE 2001
Mensagem n° 702, de 2001

Submete à apreciação do Congres~

so Nacional o ato constante da Portaria
n° 38, de 22 de fevereiro de 2001, que au
toriza a Associação Assistencial Cultural
Padre Deóclides a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Acari, Estado do Rio Gran~

de do Norte.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Narcio Rodrigues

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
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acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au
toriza a Associação Assistencial Cultural Padre Deó
clides a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitá
ria. Atendendo ao disposto no § 30 do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
pela Lei na 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No pro
cesso em questão, a Associação Assistencial Cultural
Padre Deóclides atendeu aos requisitos da legislação
específica e recebeu autorização para executar servi
ço de radiodifusão comunitária. A análise deste pro
cesso deve basear-se no Ato Normativo na 1, de
1999, desta Comissão. Verificada a documentação,
constatamos que foram atendidos todos os critérios
exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos arts. 220 a 223 da Constituição Federal, e atende
às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, 20 de novembro 2001. - De
putado Narcio Rodrigues, Relator.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Assistencial Cultural Padre Deócli
des a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Acari, Estado do Rio Grande do Norte.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria na

38, de 22 de fevereiro de 2001 , que autoriza a Associ-

ação Assistencial Cultural Padre Deóclides a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Acari, Estado do Rio Grande do Norte.

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

Sala da Comissão, 20 de novembro 2001. - De
putado Narciso Rodrigues, Relator.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Nárcio Rodrigues, à TVR na
908/01 , nos termos do Projeto de Decreto Legislativo
que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
César Bandeira, Presidente; Júlio Semeghini,
Vice-presidente; Agnaldo Muniz - Alberto Goldman 
Aldo Arantes - Arolde de Oliveira - Augusto Franco
Babá - Bonito Gama - Bispo Wanderval - Corauci
Sobrinho - Domiciano Cabral - Dr. Hélio - Eunício
Oliveira - Gilmar Machado - Hermes Parcianello 
íris Simões - João Almeida - Jorge Bittar - José Men
donça Bezerra - José Rocha - Luiz Moreira - Luiz Pi
auhylino - Luíza Erundina - Marçal Filho - Marcos
Afonso - Maurílio Ferreira Lima - Nárcio Rodrigues
Olímpio Pires - Oliveira Filho - Pedro Canedo - Ri
cardo Izar - Saulo Coelho - Valdeci Paiva - Alex Can
ziani - Ariston Andrade - Arnaldo Faria de Sá - Ary
kara - Francisco Coelho - Gastão Vieira - Gilberto
Kassab - Gustavo Fruet - Jonival Lucas Júnior - Léo
Alcântara - Luciano Castro - Luiz Bittencourt - Nél
son Meurer e Neuton Lima.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.554, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 959, DE 2001
MSC N° 733, DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação da Rádio Comunitária Cidadania
FM, a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de
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Alexandria, Estado do Rio Grande do
Norte.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54))

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

90, de 22 de fevereiro de, 2001, que autoriza a Asso
ciação da Rádio Comunitária Cidadania FM a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Alexandria, Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 959, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N ° 733/01

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 90, de 22 de fevereiro de 2001, que au
toriza a Associação da Rádio Comunitá
ria Cidadania FM a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária
cidade de Alexandria, Estado do Rio
Grande do Norte.

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

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 49, inciso XII, combina
do com o § 3° do artigo 223, da Constituição Fede
ral, submeto á apreciação de Vossas Excelências,
acompanhadas de Exposições de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado das Comunicações. auto
rizações para executar serviços de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, conforme os seguintes atos e
entidades:

1 - Portaria n0807, de 28 de dezembro de 2000
- Associação Unidos Para a Comunicação da Boa
Nova Em Pancas, na cidade de Pancas-ES.;

2 - Portaria n° 47, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural e
Educativa, na cidade de Guarda Mor-MG.;

3 - Portaria nO 51, de 22 de fevereiro de 2001 
Servir - Serviço de Promoção do Menor, na cidade
de Januária-MG.;

4 - Portaria n° 60, de 22 de fevereiro de 2001 
Fundação Casa Grande Memorial do Homem Kariri,
na cidade de Nova Olinda-CE.;

5 - Portaria n° 65, de 22 de fevereiro de 2001 
Centro Cultural Andrelandense (CECAN), na cidade
de Andrelândia-MG.;

6 - Portaria n° 68, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária Rio Jaguaribe, na cidade de
Russas-CE.;

7 - Portaria n° 75, de 22 de fevereiro de 2001 
Conselho Comunitário de Radiodifusão de Campes
tre, na cidade de Campestre-MG.;

8 - Portaria nO 90, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação da Rádio Comunitária Cidadania FM, na
cidade de Alexandria-RN.;

9 - Portaria n° 92, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária de São João D'Aliança, na
cidade de São João D'Aliança-GO.;

10- Portaria n° 100, de 22 de fevereiro de 2001
- Associação Comunitária São Miguel, na cidade de
Santos Dumont-MG.;

11 - Portaria n° 103, de 22 de fevereiro de 2001
- Associação Popular Passaquatrense de Radiodifu
são para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, na
cidade de Passa Quatro-MG.; e

12 - Portaria n° 107, de 06 de março de 2001 
Associação Comunitária Vale do Groaíras - ACVG,
na cidade de Groaíras-CE.

Brasília, em 11 de julho de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

MC.136/EM

Brasília, 26 de março de 2001

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

outorga de autorização e respectiva documenta
ção para que a entidade denominada Associação
da Rádio Comunitária Cidadania FM, com sede na
cidade de Alexandria, Estado do Rio Grande do
Norte, explore o serviço de radiodifusão comunitá
ria, em conformidade com o caput do art. 223, da
Constituição e a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de
1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade
da filosofia de criação desse braço da radiodifusão,
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I - Relatório

11 - Voto do Relator

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente República na qual
submete à apreciação do Congresso Nacional os
atos que autorizam a execução de serviços de radio
difusão comunitária, constantes das Portarias nOs
807, de 28 dezembro de 2000; 47, 51,60,65,68,75,
90, 92, 100 e 103, de 22 de fevereiro de 2001 ; e 107,
de 06 de março de 2001.

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

Em, 11 de julho de 2001

A autorização do Poder Público para a execu
ção de serviço de radiodifusão comunitária é regu
lada pela Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
No processo em questão, a Associação da Rádio
Comunitária Cidadania FM atendeu aos requisitos
da legislação específica e recebeu autorização
para executar serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no
Ato Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão. Verifi
cada a documentação, constatamos que foram aten
didos todos os critérios exigidos por este diploma re
gulamentar.

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 10 do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au
toriza a Associação da Rádio Comunitária Cidadania
FM a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

PORTARIA N° 90, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 03 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53780.000257198, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação da Rádio Comuni
tária Cidadania FM com sede na Avenida Dr. Gregório
de Paiva, n° 29, Centro, na cidade de Alexandria,
Estado do Rio Grande do Norte, a executar serviço de
radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.

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

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 06°24'51"S e longitude em
38°00'52"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

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

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

de maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedi- Aviso n° 798 - C. Civil
mentação da cultura geral das localidades postulantes.

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

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53780.000257198, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constituci
onais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.
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o ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, 12 de novembro de 2001. 
Deputado Gilberto Kassab, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
ti' ,DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação da Rádio Comunitária Cidadania FM
a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radi
odifusão comunitária na cidade de Ale
xandria, Estado do Rio Grande do Norte.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1° E aprovado o ato constante da Portaria nO

90, de 22 de fevereiro de 2001 , que autoriza a Associ
ação da Rádio Comunitária Cidadania FM a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ale
xandria, Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 12 de novembro de 2001. 
Deputado Gilberto Kassab, relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Gilberto Kassab, à TVR n° 959/01 ,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
César Bandeira, Presidente; Júlio Semeghini,
Vice-presidente; Agnaldo Muniz, Alberto Goldman,
Aldo Arantes, Arolde de Oliveira, Augusto Franco,
Babá, Benito Gama, Bispo Wanderval, Corauci Sobri
nho, Domiciano Cabral, Dr. Hélio, Eunício Oliveira,
Gilmar Machado, Hermes Parcianello, íris Simões,
João Almeida, Jorge Bittar, José Mendonça Bezerra,
José Rocha, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Luíza
Erundina, Marçal Filho, Marcos Afonso, Maurílio Fer
reira Lima, Nárcio Rodrigues, Olímpio Pires, Oliveira
Filho, Pedro Canedo, Ricardo Izar, Saulo Coelho, Val
deci Paiva, Alex Canziani, Ariston Andrade, Arnaldo
Faria de Sá, Ary kara, Francisco Coelho, Gastão Viei-
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ra, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, Jonival Lucas Jú
nior, Léo Alcântara, Luciano Castro, Luiz Bittencourt,
Nélson Meurer e Neuton Lima.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.555, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 96212001
MSC 733/2001

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Popular Passaquatrense de Radio
difusão para o Desenvolvimento Artísti
co e Cultural, a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária, na
cidade de Passa Quatro, Estado de Minas
Gerais.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de redação (Art. 54))

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

103, de 22 de fevereiro de 2001 , que autoriza a Asso
ciação Popular Passaquatrense de Radiodifusão para
o Desenvolvimento Artístico e Cultural a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Passa Quatro, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 962, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 733/01

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 103, de 22 de fevereiro de 2001, que
autoriza a Associação Popular Passaqua
trense de Radiodifusão para o Desenvol
vimento Artístico e Cultural a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Passa Quatro,
Estado de Minas Gerais.
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(As Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54).

Senhores Membros do Congresso Nacional.

Nos termos do artigo 49. inciso XII. combinado
com o § 3° do artigo 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 exe
cutar serviços de radiodifusão comunitária, pelo pra
zo de três anos, sem direito de exclusividade, confor
me os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria n0807, de 28 de dezembro de 2000
- Associação Unidos Para a Comunicação da Boa
Nova Em Pancas, na cidade de Pancas-ES,

2 - Portaria nO 47, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural e
Educativa, na cidade de Guarda Mor-MG;

3 - Portaria n° 51, de 22 de fevereiro de 2001 
SERVIR - Serviço de Promoção do Menor, na cidade
de Januária-MG;

4 - Portaria n° 60, de 22 de fevereiro de 2001 
Fundação Casa Grande Memorial do Homem Kariri.
na cidade de Nova Olinda-CE.

5 - Portaria n° 65, de 22 de fevereiro de 2001 
Centro Cultural Andrelandense (CECAN), na cidade
de Andrelândia-MG.

6 - Portaria n° 68, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária Rio Jaguaribe, na cidade de
Russas-CE;

7 - Portaria n° 75, de 22 de fevereiro de 2001 
Conselho Comunitário de Radiodifusão de Campes
tre, na cidade de Campestre-MG;

8 - Portaria n° 90, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação da Rádio Comunitária Cidadania FM, na
cidade de Alexandria-RN;

9 - Portaria n° 92, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária de São João D'Aliança, na
cidade de São João D'Aliança-GO;

10 - Portaria n° 100, de 22 de fevereiro de 2001
- Associação Comunitária São Miguel, na cidade de
Santos Dumont-MG;

FI.2 da Mensagem n° 733, de 11.7.2001

11 - Portaria nO 103, de 22 de fevereiro de 2001
- Associação Popular Passaquatrense de Radiodifu
são para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, na
cidade de Passa Quatro-MG e

12 - Portaria n° 107, de 6 de março de 2001 
Associação Comunitária Vale do Groaíras - ACVG,
na cidade de Groaíras-CE.

Brasília, 11 de julho de 2001

MC 141 EM

Brasília, 26 de março de 2001.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou
torga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade denominada Associação Popu
lar Passaquatrense de Radiodifusão para O Desen
volvimento Artístico e Cultural, com sede na cidade
de Passa Quatro, Estado de Minas Gerais, explore o
serviço de radiodifusão comunitária, em conformida
de com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei
n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

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

filosofia de criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivar o desenvolvimento e a sedimenta
ção da cultura geral das localidades postulantes.

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

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
nO 53710.000346/99, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constituci
onais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.

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

PORTARIA N° 103 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto
nos artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de ju-
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nho de 1998, e tendo em vista o que consta do Pro
cesso Administrativo n° 53710.000346/99, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Popular Passa
quatrense de Radiodifusão para o Desenvolvimento
Artístico e Cultural, com sede na Rua Dr. Daniel de
Carvalho n° 235 - A - Bairro Santa Terezinha, na ci
dade de Passa Quatro, Estado de Minas Gerais, a
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade.

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

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas ge
ográficas com latitude em 22°23'33"S e longitude em
44°58'17"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

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

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

Pimenta da Veiga

Aviso n° 798 - C. Civil.

Em 11 de julho de 2001.

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente República na qual
submete à apreciação do Congresso Nacional os
atos que autorizam a execução de serviços de radio
difusão comunitária, constantes das Portarias nOs
807, de 28 dezembro de 2000; 47, 51,60,65,68, 75,
90,92,100 e 103, de 22 de fevereiro de 2001; e 107,
de 6 de março de 2001.

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

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

TVR N° 962, DE 2001
(Mensagem n° 733, de 2001)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria

n° 103, de 22 de fevereiro de 2001, que
autoriza a Associação Popular Passaqua
trense de Radiodifusão para o Desenvol
vimento Artístico e Cultural a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Passa Quatro,
Estado de Minas Gerais.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Corauci Sobrinho

1.- Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au
toriza a Associação Popular Passaquatrense de Radi
odifusão para o Desenvolvimento Artístico e Cultural
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
pela Lei n09.612, de 19 de fevereiro de 1998. No pro
cesso em questão, a Associação Popular Passaqua
trense de Radiodifusão para o Desenvolvimento
Artístico e Cultural atendeu aos requisitos da legisla
ção específica e recebeu autorização para executar
serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos to
dos os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for-
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ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, 20 de novembro de 2001. 
Deputado Corauci Sobrinho - Relator.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° , DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Popular Passaquatrense de Radiodi
fusão para o Desenvolvimento Artístico e
Cultural a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade
de Passa Quatro, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

103, de 22 de fevereiro de 2001 , que autoriza a Asso
ciação Popular Passaquatrense de Radiodifusão para
o Desenvolvimento Artístico e Cultural a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Passa Quatro, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 20 de novembro de 2001 . 
Deputado Corauci Sobrinho - Relator.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Corauci Sobrinho, à TVR n°
962/01, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo
que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
César Bandeira, Presidente; Júlio Semeghini,
Vice-presidente; Agnaldo Muniz, Alberto Goldman,
Aldo Arantes, Arolde de Oliveira, Augusto Franco,
Babá, Benito Gama, Bispo Wanderval, Corauci Sobri
nho, Domiciano Cabral, Dr. Hélio, Eunício Oliveira,
Gilmar Machado, Hermes Parcianello, íris Simões,
João Almeida, Jorge Bittar, José Mendonça Bezerra,
José Rocha, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Luíza
Erundina, Marçal Filho, Marcos Afonso, Maurílio Fer
reira Lima, Nárcio Rodrigues, Olímpio Pires, Oliveira

Filho, Pedro Canedo, Ricardo Izar, Saulo Coelho, Val
deci Paiva, Alex Canziani, Ariston Andrade, Arnaldo
Faria de Sá, Ary kara, Francisco Coelho, Gastão Viei
ra, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, Jonival Lucas Jú
nior, Léo Alcântara, Luciano Castro, Luiz Bittencourt,
Nélson Meurer e Neuton Lima.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2001.
Deputado César Bandeira - Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.556, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 963/2001
MSC 733/2001

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Vale do Groaíras 
ACVG, a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária, na cida
de de Groaíras, Estado do Ceará.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54»

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria

n° 107, de 6 de março de 2001 , que autoriza a Asso
ciação Comunitária Vale do Groaíras - ACVG a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Groaíras, Estado do Ceará.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2001. 
Deputado César Bandeira - Presidente.

TVR N° 963, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 733/01

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
nO 107, de 6 de março de 2001, que autori
za a Associação Comunitária Vale do
Groaíras - ACVG a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Groaíras, Estado do Ceará.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54»
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Senhores Membros do Congresso Nacional.
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto a apreciação de Vossas Exceiéncias. acom
panhadas de Exposições de Motivos do Senhor Mi
nistro de Estado das Comunicações, autorizações
para executar serviços de radiodifusão comunitária,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
conforme os seguintes atos e entidades:

1- Portaria n° 807, de 28 de dezembro de 2000
- Associação Unidos Para a Comunicação da Boa
Nova Em Pancas, na cidade de Pancas-ES;

2 - Portaria n° 47, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural e
Educativa, na cidade de Guarda Mor-MG;

3 - Portaria n051, de 22 de fevereiro de 2001 
SERVIR - Serviço de Promoção do Menor, na cidade
de Januária;

4 - Portaria n° 60, de 22 de fevereiro de 2001 
Fundação Casa Grande Memorial do Homem Kariri,
na cidade de Nova Olinda-CE;

5 - Portaria n° 65, de 22 de fevereiro de 2001 
Centro Cultural Andrelandense (CECAN), na cidade
de Andrelândia-MG;

6 - Portaria n068, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária Rio Jaguaribe, na cidade de
Russas-CE;

7 - Portaria n° 75, de 22 de fevereiro de 2001 
Conselho Comunitário de Radiodifusão de Campes
tre, na cidade de Campestre-MG;

8 - Portaria n° 90, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação da Rádio Comunitária Cidadania FM, na
cidade de Alexandria-RN;

9 - Portaria n° 92, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária de São João D'Aliança, na
cidade de São João D'Aliança-GO;

10- Portaria n° 100, de 22 de fevereiro de 2001
- Associação Comunitária São Miguel, na cidade de
Santos Dumont-MG;

FI. 2 daMensagem n° 733, de 11.7.2001.

11 - Portaria n° 103, de 22 de fevereiro de 2001
- Associação Popular Passaquatrense de Radiodifu
são para o Desenvolvimento Artístico e Cultural, na
cidade de Passa Quatro-MG; e

12 - Portaria n° 107, de 6 de março de 2001 
Associação Comunitária Vale do Groaíras - ACVG,
na cidade de Groaíras-CE.

Brasília, 11 de julho de 2001.

MC 143 EM

Brasília, 26 de março de 2001.

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

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
Vale do Groaíras - ACVG, com sede na cidade de
Groaíras, Estado do Ceará, explore o serviço de radi
odifusão comunitária, em conformidade com o caput
do art. 223, da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19 de
fevereiro de 1998.

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

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

4.Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao ple~o,

o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53650.002438/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5.Em conformidade com os preceitos constituci
onais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, Pimenta da Veiga - Ministro
de Estado das Comunicações

PORTARIA N° 107, DE 6 DE MARÇO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53650.002438/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária Vale
do Groaíras - ACVG, com sede na Avenida Manoel
Jerônimo, n° 750, Centro, na cidade de Groaíras,
Estado do Ceará, a executar serviço de radiodifusão
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comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade,

Art, 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9,612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 03°55'08"S e longitude em
400 23'OS"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

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

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

Aviso n° 798- C. Civil.

Brasília, 11 de julho de 2001.

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente República na qual
submete á apreciação do Congresso Nacional os
atos que autorizam a execução de serviços de radio
difusão comunitária, constantes das Portarias n° 807,
de 28 dezembro de 2000; 47, 51,60,65,68,75,90,
92, 100 e 103, de 22 de fevereiro de 2001; e 107, de 6
de março de 2001 .

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

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub
mete à consideração do Congresso Nacional, acom
panhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato que autoriza a
Associação Comunitária Vale do Groaíras - ACVG a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati-

vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea
"h", do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
pela Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No pro
cesso em questão, a Associação Comunitária Vale do
Groaíras -ACVG atendeu aos requisitos da legislação
específica e recebeu autorização para executar servi
ço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no
Ato Normativo nO 1, de 1999, desta Comissão. Veri
ficada a documentação, constatamos que foram
atendidos todos os critérios exigidos por este diplo
ma regulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, 14 de novembro de 2001. 
Deputado José Egydio, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N°, DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Vale do Groaíras 
ACVG a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade
de Groaíras, Estado do Ceará.

O Congresso Nacional Decreta:

Art. 1° E aprovado o ato constante da Portaria n°
107, de 6 de março de 2001, que autoriza a Associa
ção Comunitária Vale do Groaíras -ACVG a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Groaíras, Estado do Ceará.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 14 de novembro de 2001.
Deputado José Egydio, Relator.



Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 173, de 27 de março de 2001, que ou
torga permissão à Rádio Serrana FM S/C
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Cachoeiras de
Macacu, Estado do Rio de Janeiro.

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

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

com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhadas de Exposições de Motivos do Senhor Mi
nistro de Estado das Comunicações, permissões
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, conforme os seguintes atos e
entidades:

1 - Portaria n° 164, de 27 de março de 2001 
Rádio FM de Iporá Ltda., na cidade de Canápolis-MG;

2 - Portaria n° 165, de 27 de março de 2001 
Rádio Cultural Venda Nova FM Ltda., na cidade de
Afonso Cláudio-ES;

3 - Portaria n° 166, de 27 de março de 2001 
RBN - Rede Brasil Norte de Comunicação Ltda., na
cidade de Breves-PA;

4 - Portaria nO 167, de 27 de março de 2001 
Nova Oliveira FM Stereo S/C Ltda., na cidade de Cru
cilândia-MG;

5 - Portaria nO 168, de 27 de março de 2001 
RBN - Rede Brasil Norte de Comunicação Ltda., na
cidade de Monte Alegre-PA;

6- Portaria n° 169, de 27 de março de 2001 
Rádio Nova FM Lençóis Ltda., na cidade de Lençóis
Paulista-SP;

7 - Portaria nO 170, de 27 de março de 2001 
Rádio Areia Branca Ltda., na cidade de Caraguatatu
ba-SP;

Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Serrana FM S/C Ltda., para explo
rar, serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada, na cidade de Ca
choeiras de Macacu, Estado do Rio de
Janeiro.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54))

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.o 1.557, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 1018/2001
MSC 750/2001

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria

n° 173, de 27 de março de 2001 , que outorga permis
são à Rádio Serrana FM S/C Ltda., para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Cachoeiras de Macacu,
Estado de Rio de Janeiro.
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11I - Parecer da Comissão Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica-
Sala da Comissão, 28 de novembro de 2001. ção e informática, em reunião ordinária realizada hoje,

aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator, Deputado César Bandeira - Presidente.

Deputado José Egydio, à TVR n° 963/01, nos termos TVR N° 1.018, DE 2001
do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta. (Do Poder Executivo)

Estiveram presentes os Senhores Deputados MENSAGEM N° 750/01
César Bandeira Presidente - Júlio Semeghini 
Vice-presidente - Agnaldo Muniz - Alberto Goldman
- Aldo Arantes - Arolde de Oliveira - Augusto Franco
- Babá - Benito Gama - Bispo Wanderval - Corauci
Sobrinho - Domiciano Cabral - Dr. Hélio - Eunício
Oliveira - Gilmar Machado - Hermes Parcianello 
íris Simões - João Almeida - Jorge Bittar - José Men
donça Bezerra - José Rocha - Luiz Moreira - Luiz Pi
auhylino - Luíza Erundina - Marçal Filho - Marcos
Afonso - Maurílio Ferreira Lima - Nárcio Rodrigues
Olímpio Pires - Oliveira Filho - Pedro Canedo - Ri
cardo Izar - Saulo Coelho - Valdeci Paiva - Alex Can
ziani - Ariston Andrade - Arnaldo Faria de Sã - Ary
Kara - Francisco Coelho - Gastão Vieira - Gilberto
Kassab - Gustavo Fruet - Jonival Lucas Júnior - Léo
Alcântara - Luciano Castro - Luiz Bittencourt - Nél
son Meurer e Neuton Lima.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2001. 
Deputado César Bandeira - Presidente.
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8 - Portaria na 171, de 27 de março de 2001 
Cidades do Vale Rádio e Televisão Ltda., na cidade
de Piquete-SP;

9 - Portaria na 172, de 27 de março de 2001 - Rá
dio Felicidade FM Ltda., na cidade de Cabrobó-PE;

F\.2 da Mensagem na 750, de 17.7.2001.

10- Portaria na 173, de 27 de março de 2001 
Rádio Serrana FM S/C Ltda., na cidade de Cachoei
ras de Macacu-RJ;

11 - Portaria na 176, de 27 de março de 2001 
RBNRBN - Rede Brasil Norte de Comunicação
Ltda., na cidade de Oriximiná-PA;

12 - Portaria na 178, de 27 de março de 2001 - Rá
dio Principal FM Ltda., na cidade de Valparaízo - GO;

13 - Portaria na 266, de 16 de maio de 2001 
Abolição FM Ltda., na cidade de Mossoró - RN.

Brasília, 17 de julho de 2001.

MC 00317 EM

Brasília, 29 de maio de 2001.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

De conformidade com as atribuições legais e re
gulamentares cometidas a este Ministério, determi
nou-se a publicação da Concorrência na
115/97-SFO/MC, com vistas à implantação de uma
estação de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Cachoeiras de Macacu, Estado do
Rio de Janeiro.

2.A Comissão Especial de Âmbito Nacional, cri
ada pela Portaria na 63, de 5 de fevereiro de 1997, al
terada pela Portaria na 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilita
ção e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei
na 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação es
pecífica de radiodifusão, concluiu que a Rádio Serra
na FM S/C Ltda. obteve a maior pontuação do valor
ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital, to
mando-se assim a vencedora da Concorrência, con
forme ato da mesma Comissão, que homologuei, ha
vendo por bem outorgar a permissão, na forma da
Portaria inclusa.

3.Esclareço que, de acordo com o § 30 do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efe~os legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solic~o seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga - Minis
tro de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 173 ,DE 27 DE MARÇO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto na 52.795, de 31 de outubro de 1963, com
a redação que lhe foi dada pelo Decreto nO l.720, de 28
de novembro de 1995, e tendo em vista o que consta
do Processo Administrativo n0 53770.004559/97, Con
corrência na 1 15/97-SFO/MC, resolve:

Art. 1° Outorgar permissão à Rádio Serrana FM
S/C Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de Cachoei
ras de Macacu, Estado do Rio de Janeiro.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada re
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.

Art. 20 Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 30

, da Constituição.

Art 30 O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tomar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 40 Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

Aviso n0816- C. Civil.

Em 17de julho de 2001.

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

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional os
atos que outorgam permissões para explorar pelo pra
zo de dez anos, sem dire~o de exclusividade, serviços
de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
constantes das Portarias na 164 a 173, 176 e 178, de
27 de março de 2001; e 266, de 16 de maio de 2001.

Atenciosamente, Pedro Parente - Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

TVR N° 1.018, de 2001
(Mensagem n° 750, de 2001

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria n°
173, de 27 de março de 2001 e , que outor
ga permissão à Rádio Serrana FM. S/C.
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Cachoeiras de
Macacu, Estado do Rio de Janeiro.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Pimentel Gomes

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1° do art. 223, da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub
mete à consideração do Congresso Nacional, acompa
nhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, o ato que outorga permis
são à Rádio Serrana FM S/C Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto n°
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto n° 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No
processo em questão, a Rádio Serrana FM S/C Ltda.,
atendeu aos requisitos da legislação específica e ob
teve a maior pontuação do valor ponderado, nos ter
mos estabelecidos pelo Edital, tornando-se a vence
dora da concorrência para exploração do serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos

todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, 1° de novembro de 2001. 
Deputado Pimentel Gomes, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2001

Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Serrana FM S/C Ltda., a explorar
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Cachoei
ras de Macacu, Estado do Rio de Janeiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

173, de 27 de março de 2001 , que outorga permissão
à Rádio Serrana FM S/C Ltda., para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Cachoeiras de Macacu, Estado do Rio
de Janeiro.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 1° de novembro de 2001. 
Deputado Pimentel Gomes, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Pimentel Gomes, à TVR n°
1.018/01, nos termos do Projeto de Decreto Legislati
vo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
César Bandeira, Presidente; Júlio Semeghini,
Vice-Presidente; Agnaldo Muniz, Alberto Goldman,
Aldo Arantes, Arolde de Oliveira, Augusto Franco,
Babá, Benito Gama, Bispo Wanderval, Corauci Sobri
nho, Domiciano Cabral, Dr. Hélio, Eunício Oliveira,
Gilmar Machado, Hermes Parcianello, íris Simões,
João Almeida, Jorge Bittar, José Mendonça Bezerra,
José Rocha, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Luíza
Erundina, Marçal Filho, Marcos Afonso, Maurílio Fer
reira Lima, Nárcio Rodrigues, Olímpio Pires, Oliveira
Filho, Pedro Canedo, Ricardo Izar, Saulo Coelho, Val-
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deci Paiva, Alex Canziani, Ariston Andrade, Arnaldo
Faria de Sá, Ary Kara, Francisco Coelho, Gastão Viei
ra, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, Jonival Lucas Jú
nior, Léo Alcântara, Luciano Castro, Luiz Bittencourt,
Nélson Meurer e Neuton Lima.

Sala da Comissão, em 28 de novembro de 2001.
- Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.558, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MSC. N° 752/2001

Aprova o ato que outorga permissão
ao Sistema Integrado de Rádio Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüencia modulada, na cidade
de Esperantina, Estado do Piauí.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54».

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

267, de 16 de maio de 2001, que outorga permissão
ao Sistema Integrado de Rádio Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Esperantina, Estado do Piauí.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 1.029, DE 2001
(Do Poder Executvio)

MENSAGEM N° 752/01

Submete à apreciação do Congres
so nacional o ato constante da Portaria
n° 267, de 16 de maio de 2001, que outor
ga permissão ao Sistema Integrado de
Rádio Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüencia modulada, na cidade de Espe
rantina, Estado do Piauí.

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

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

com o § 3° do artigo 222, da Constituição Federal,

submeto a apreciação de Vossas Excelências, acom
panhadas de exposições de motivos do Senhor Minis
tro de Estado das Comunicações. permissões para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviços de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada conforme os seguintes atos e enti
dades:

1 - Portaria n° 248, de 16 de maio de 2001 - Rá
dio Serrana FM Ltda., na cidade de Jacobina - BA.;

2 - Portaria n° 249, de 16 de maio de 2001 - Rá
dio Serrana FM Uda., na cidade de Cachoeira - BA.;

3 - Portaria n° 261 , de 16 de maio de 2001 - Sis
tema Integrado de Rádio Ltda., na cidade de Brejo
Santo- CE.;

4 - Portaria n° 262, de 16 de maio de 2001 
Rede Fortal de Comunicações Ltda., na cidade de
Cedro- CE.;

5 - Portaria n° 263, de 16 de maio de 2001 - Rá
dio Jardim FM Uda., na cidade de Jardim - CE;

6 - Portaria n° 264, de 16 de maio de 2001 - Rá
dio FM Vitória de Gandu Ltda., na cidade de Gandu
BA;

7 - Portaria n° 265, de 16 de maio de 2001 - Sis
tema Associado de Comunicação Ltda., na cidade de
Natal- RN;

8 - Portaria n° 267, de 16 de maio de 2001 - Sis
tema Integrado de Rádio Ltda., na cidade de Espe
rantina - PI;

9 - Portaria n° 269, de 16 de maio de 2001 - Sis
tema Integrado de Rádio Ltda., na cidade de Quixadá
-CE;

10- Portaria n° 270, de 16 de maio de 2001 
Sistema Integrado de Rádio Ltda., na cidade de Ca
mocim-CE;

11 - Portaria n° 271 , de 16 de maio de 2001 
Rádio Liberdade de Paranaíba ltda., na cidade de
Paranaíba - MS;

12 - Portaria n° 272, de 16 de maio de 2001 
Empresa de Radiodifusão Dinâmica FM Ltda., na ci
dade de Dourados - MS;

13 - Portaria n° 273, de 16 de maio de 2001 
Gomes Comunicações Ltda., na cidade de Três Lago
as- MS;

14 - Portaria n° 274, de 16 de maio de 2001 
Rede União de Rádio e Televisão Ltda., na cidade de
Rio Branco - AC;

15 - Portaria n° 275, de 16 de maio de 2001 
Rádio Médio Uruguai Ltda., na cidade de Rodeio Bo
nito - RS;
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16 - Portaria nO 276, de 16 de maio de 2001 
Rádio Difusora Clareira na Mata FM Ltda., na cidade
de Caçapava do Sul - RS;

17 - Portaria n° 277, de 16 de maio de 2001 
Rádio Cruzeiro FM Ltda., na cidade de Cruzeiro do
Sul- RS;

18 - Portaria n° 278, de 16 de maio de 2001 - Rá
dio Cruzeiro FM Ltda., na cidade de Glorinha - RS; e

19 - Portaria n° 279, de 16 de maio de 2001 
Rádio Ciranda de Chiapetta Ltda., na cidade de Chia
petta - RS.

Brasília, 19 de julho de 2001. - Fernando Hen
rique Cardoso.

MC.332/EM

Brasília, 26 de junho de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regu

lamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a
publicação da Concorrência nO 75/97-SFO/MC, com vis
tas à implantação de uma estação de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de Esperan
tina, Estado do Piauí.

~ A

2. A Comissão Especial de Ambito Nacional, cri-
ada pela Portaria n063, de 5 de fevereiro de 1997, al
terada pela Portaria n° 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilita
ção e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei
n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação es
pecífica de radiodifusão, concluiu que o Sistema Inte
grado de Rádio Ltda. obteve a maior pontuação do va
lor ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital,
tornando-se assim a vencedora da Concorrência,
conforme ato da mesma Comissão, que homologuei,
havendo por bem outorgar a permissão, na forma da
Portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3° do art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente produ
zirá efeitos legais após deliberação do Congresso Na
cional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 267, DE 16 DE MAIO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o art.
32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n°

1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o
que consta do Processo n° 53760.000304/97, Con
corrência n° 75/97-SFO/MC., resolve:

Art. 1° Outorgar permissão ao Sistema Integra
do de Rádio Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Esperantina, Estado do Piauí.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada re
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, Leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.

Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3°, da Constituição.

Art. 3° O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 4° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

Aviso n° 318 - C. Civil

Em 19 de julho de 2001

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que outorgam permissões para explorar pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viços de radiodifusão sonora em freqüência modula
da constantes das Portarias nOs 248,249,261 a 265,
267 e 269 a 279, de 16 de maio de 2001.

Atenciosamente, - Silvano Gianni, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República, Interino.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da exposição de motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou-
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torga permissão ao Sistema Integrado de Rádio Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 30 do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto na
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto na 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No
processo em questão, o Sistema Integrado de Rádio
Ltda. atendeu aos requisitos da legislação específica
e obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos
termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se a ven
cedora da concorrência para exploração do serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo na 1, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos to
dos os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do projeto de decreto legislativo que ora apresen
tamos.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2001. 
Deputado Francisco Coelho, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° , DE 2001

Aprova o ato que outorga permissão
ao Sistema Integrado de Rádio Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de
Esperantina, Estado do Piauí.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria na

267, de 16 de maio de 2001, que outorga permissão
ao Sistema Integrado de Rádio Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,

serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Esperantina, Estado do Piauí.

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

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2001. 
Deputado Francisco Coelho, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Francisco Coelho, à TVR. na
1.029/01, nos termos do projeto de decreto legislativo
que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
César Bandeira, Presidente; Júlio Semeghini,
Vice-Presidente; Agnaldo Muniz, Alberto Goldman,
Aldo Arantes, Arolde de Oliveira, Augusto Franco,
Babá, Benito Gama, Bispo Wanderval, Corauci Sobri
nho, Domiciano Cabral, Dr. Hélio, Eunício Oliveira,
Gilmar Machado, Hermes Parcianello, íris Simões,
João Almeida, Jorge Bittar, José Mendonça Bezerra,
José Rocha, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Luíza
Erundina, Marçal Filho, Marcos Afonso, Maurílio Fer
reira Lima, Nárcio Rodrigues, Olímpio Pires, Oliveira
Filho, Pedro Canedo, Ricardo Izar, Saulo Coelho, Val
deci Paiva, Alex Canziani, Ariston Andrade, Arnaldo
Faria de Sá, Ary Kara, Francisco Coelho, Gastão Viei
ra, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, Jonival Lucas Jú
nior, Léo Alcântara, Luciano Castro, Luiz Bittencourt,
Nelson Meurer e Neuton Lima.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.559, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 1035/2001
MSC 752/2 001

Aprova o ato que outorga permissão
à Rede União de Rádio e Televisão Lida.,
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade
de Rio Branco, Estado do Acre.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art 54))

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Éaprovado o ato constante da Portaria na

274, de 16 de maio de 2001, que outorga permissão à
Rede União de Rádio e Televisão Ltda. para explorar,
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pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Rio Branco, Estado do Acre.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2001 . 
Deputado Cesar Bandeira.

TVR N° 1.035, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 752/01

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 274, de 16 de maio de 2001, que outor
ga permissão à Rede União de Rádio e
Televisão Ltda. para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Rio
Branco, Estado do Acre.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (Art. 54»

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

com o § ~ do artigo 223, da Constituição Federal
submeto a apreciação de Vossas Excelências. acom
panhadas de exposições de motivos do Senhor Minis
tro de Estado das Comunicações, permissões para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
c�usividade' serviços de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, conforme os seguintes atos e en
tidades:

1 - Portaria n° 248, de 16 de maio de 2001 - Rá
dio Serrana FM Uda., na cidade de Jacobina - BA;

2 - Portaria n° 249, de 16 de maio de 2001 - Rá
dio Serrana FM Uda., na cidade de Cachoeira - BA;

3 - Portaria n° 261, o Uda., na cidade de Brejo
Santo - CE.

4 - Portaria n° 262, de 16 de maio de 2001 
Rede Fortal de Comunicações Uda., na cidade de
Cedro - CE.

5 - Portaria n° 263, de 16 de maio de 2001 
Rádio Jardim FM Uda., na de cidade de Jardim
CE.

6 - Portaria n° 254, de 16 de maio de 2001 - Rá
dio FM Vitória de Gandu Uda., na cidade de Gandu
BA;

7 - Portaria n0265, de 16 de maio de 2001 - Sis
tema Associado de Comunicação Uda., na cidade de
Natal- RN,

8 - Portaria n° 267, de 16 de maio de 2001 - Sis
tema Integrado de Rádio Uda., na cidade de Espe
rantina - PI;

9 - Portaria n° 269, de 16 de maio de 2001 - Sis
tema Integrado de Rádio Uda., na cidade de Quixadâ
-CE;

10 - Portaria n° 270, de 16 de maio de 2001 
Sistema Integrado de Rádio Ltda., na cidade de Ca
mocim-CE;

11 - Portaria n° 271, de 16 de maio de 2001 
Rádio Liberdade de Paranaíba Ltda., na cidade de
Paranaíba - MS;

12 - Portaria n° 272, de 16 de maio de 2001 
Empresa de Radiodifusão Dinâmica FM Ltda., na ci
dade de Dourados - MS;

13 - Portaria n° 273, de 16 de maio de 2001 
Gomes Comunicações Ltda., na cidade de Três lago
as- MS;

14 - Portaria n° 274, de 16 de maio de 2001 
Rede União de Rádio e Televisão Ltda., na cidade de
Rio Branco - AC;

15 - Portaria n° 275, de 16 de maio de 2001 
Rádio Médio Uruguai Ltda., na cidade de Rodeio Bo
nito - RS;

16 - Portaria n° 276, de 16 de maio de 2001 
Rádio Difusora Clareira na Mata FM Ltda., na cidade
de Caçapava do Sul - RS;

17 - Portaria n° 277, de 16 de maio de 2001 
Rádio Cruzeiro EM Ltda., na cidade de Cruzeiro do
Sul- RS;

18 - Portaria n° 278, de 16 de maio de 2001 
Rádio Cruzeiro FM Uda., na cidade de Glorinha - RS;
e

19 - Portaria n° 279, de 16 de maio de 2001 
Rádio Ciranda de Chiapetta Ltda., na cidade de Chia
petta - RS.

Brasília, 19 de julho de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

MC 00338 EM

Brasília, 26 de junho de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e

regulamentares cometidas a este Ministério, de
terminou-se a publicação da Concorrência n°
116/97-SSR/MC, com vistas à implantação de
uma estação de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, na cidade de Rio Branco Estado do
Acre;

2. A Comissão Especial de Âmbito Nacio
nal, criada pela Portaria nO 63, de 5 de fevereiro de
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1997, alterada pela Portaria n° 795, de 17 de dezem
bro de 1997, depois de analisar a documentação de
habilitação e as propostas técnica e de preço pela ou
torga das entidades proponentes, com observância
da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legisla
ção específica de radiodifusão, concluiu que a Rede
União de Rádio e Televisão Ltda. obteve a maior pon
tuação do valor ponderado, nos termos estabelecidos
pelo Edital, tornando-se assim a vencedora da Con
corrência, conforme ato da mesma Comissão, que
homologuei, havendo por bem outorgar a permissão,
na forma da portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3° do
art. 223 da Constituição, o ato de outorga somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional, para onde solicito seja encaminha
do o referido ato.

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

PORTARIA N° 274, DE 16 DE MAIO DE 2001

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o
art. 32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifu
são, aprovado pelo Decreto n° 52.795, de 31 de ou
tubro de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo
Decreto n° 1.720, de 28 de novembro de 1995, e
tendo em vista o que consta do Processo n°
53600.000009/98, Concorrência n°
16/97-SSRJMC, resolve:

Art. 1° Outorgar permissão à Rede União de Rá
dio e Televisão Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Rio Branco, Estado do Acre.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada re
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.

Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3°, da Constituição.

Art. 3° O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 4° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

Aviso n° 818 - C. Civil

Em, 19 de julho de 2001

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que outorgam permissões para explorar pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viços de radiodifusão sonora em freqüência modula
da constantes das Portarias nOs 248,249,261 a 265,
267 e 269 a 279, de 16 de maio de 2001.

Atenciosamente, - Silvano Gianni, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República, Interino.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da exposição de motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou
torga permissão à Rede União de Rádio e Televisão
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto n°
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto n° 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No
processo em questão, a Rede União de Rádio e Tele
visão Ltda. atendeu aos requisitos da legislação es
pecífica e obteve a maior pontuação do valor ponde
rado, nos termos estabelecidos pelo Edital, tornan
do-se a vencedora da concorrência para exploração
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do serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nO 1,de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos to
dos os critérios exigidos por este diploma regulamen
tar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do projeto de decreto legislativo que ora apresen
tamos.

Sala da Comissão, 12 de novembro de 2001. 
Deputado Gilberto Kassab, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2001

Aprova o ato que outorga permissão
à Rede União de Rádio e Televisão Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade
de Rio Branco, Estado do Acre.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

274, de 16 de maio de 2001, que outorga permissão à
Rede União de Rádio e Televisão Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Rio Branco, Estado do Acre.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 12 de novembro de 2001. 
Deputado Gilberto Kassab, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Gilberto Kassab, à TVR n°
1.035/01, nos termos do projeto de decreto legislativo
que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
César Bandeira, Presidente; Júlio Semeghini,
Vice-Presidente; Agnaldo Muniz, Alberto Goldman,
Aldo Arantes, Arolde de Oliveira, Augusto Franco,
Babá, Benito Gama, Bispo Wanderval, Corauci Sobri
nho, Domiciano Cabral, Dr. Hélio, Eunício Oliveira,
Gilmar Machado, Hermes Parcianello, íris Simões,
João Almeida, Jorge Bittar, José Mendonça Bezerra,

José Rocha, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Luíza
Erundina, Marçal Filho, Marcos Afonso, Maurílio Fer
reira Lima, Nárcio Rodrigues, Olímpio Pires, Oliveira
Filho, Pedro Canedo, Ricardo Izar, Saulo Coelho, Val
deci Paiva, Alex Canziani, Ariston Andrade, Arnaldo
Faria de Sá, Ary Kara, Francisco Coelho, Gastão Viei
ra, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, Jonival Lucas Jú
nior, Léo Alcântara, Luciano Castro, Luiz Bittencourt,
Nélson Meurer e Neuton Lima.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.560, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 1039/2001
MSC 75212001

Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Cruzeiro FM Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Glori
nha, Estado do Rio Grande do Sul.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54»)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° E aprovado o ato constante da Portaria n°

278, de 16 de maio de 2001, que outorga permissão à
Rádio Cruzeiro FM Ltda., para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cida
de de Glorinha, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 1.039, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM W 752101

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 278, de 16 de maio de 2001, que outor
ga permissão à Rádio Cruzeiro FM Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, na cidade de Glorinha, Estado do
Rio Grande do Sul.



03134 QUaJ1a-leira 27 [)lARIO DA ('AMARA DOS DEPUTADOS hlvereiro de 2002

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (Art, 54))

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

com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal sub
meto a apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhadas de exposições de motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, permissões para ex
piorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviços de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, conforme os seguintes atos e entida
des:

1 - Portaria n° 248, de 16 de maio de 2001 - Rá
dio Serrana FM LTDA, na cidade de Jacobina - BA;

2 - Portaria n° 249, de 16 de maio de 2001 - Rá
dio Serrana FM Ltda., na cidade de Cachoeira - BA;

3 -Portaria n° 261, de 16 de maio de 2001 - Sis
tema Integrado de Rádio Ltda., na cidade de Brejo
Santo-CE;

4 - Portaria n° 262, de 16 de maio de 2001 
Rede Fortal de Comunicações Ltda., na cidade de
Cedro- CE;

5 - Portaria n° 263, de 16 de maio de 2001 - Rá
dio Jardim FM Ltda., na cidade de Jardim - CE;

6 - Portaria n° 264, de 16 de maio de 2001 - Rá
dio FM Vitória de Gandu Ltda., na cidade de Gandu
BA;

7 - Portaria n0265, de 16 de maio de 2001 - Sis
tema Associado de Comunicação Ltda., na cidade de
Natal- RN;

8 - Portaria n°267, de 16 de maio de 2001 - Sis
tema Integrado de Rádio Ltda., na cidade de Espe
rantina - PI;

9 - Portaria n° 269, de 16 de maio de 2001 - Sis
tema Integrado de Rádio Ltda., na cidade de Quixada
-CE;

10 - Portaria n° 270, de 16 de maio de 2001 
Sistema Integrado de Rádio Ltda., na cidade de Ca
mocim - CE;

FI. 2 da Mensagem nO 752, de 19-7-2001.
11 - Portaria n° 271 , de 16 de maio de 2001 

Rádio Liberdade de Paranaíba Ltda., na cidade de
Paranaíba - MS;

12 - Portaria n° 272, de 16 de maio de 2001 
Empresa de Radiodifusão Dinâmica FM Ltda., na ci
dade de Dourados - MS;

13 - Portaria n0273, de 16 de maio de 2001 - Go
mes Comunicações Ltda., na cidade de Três Lagoas 
MS;

14 - Portaria nO 274, de 16 de maio de 2001 
Rede União de Rádio e Televisão Ltda., na cidade de
Rio Branco - AC;

15 - Portaria nO 275, de 16 de maio de 2001 
Rádio Médio Uruguai Ltda., na cidade de Rodeio Bo
nito - RS;

16 - Portaria n° 276, de 16 de maio de 2001 
Rádio Difusora Clareira na Mata FM Ltda., na cidade
de Caçapava do Sul - RS;

17 - Portaria n° 277, de 16 de maio de 2001 
Rádio Cruzeiro FM Ltda., na cidade de Cruzeiro do
Sul- RS;

18 - Portaria n° 278, de 16 de maio de 2001 
Rádio Cruzeiro FM Ltda., na cidade de Glorinha - RS;
e

19 - Portaria n° 279, de 16 de maio de 2001 
Rádio Ciranda de Chiapetta Ltda., na cidade de Chia
petta - RS.

Brasília, 19 de julho de 2001. - Fernando Hen
rique Cardoso.

MC335 EM

Brasília 26 de junho de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

De conformidade com as atribuições legais e regu
lamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a
publicação da Concorrência n° 8O/97-SFO/MC, com vis
tas à implantação de uma estação de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de Glorinha,
Estado do Rio Grande do Sul.

2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, cri
ada pela Portaria n° 63, de 5 de fevereiro de 1997, al
terada pela Portaria nO 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilita
ção e as propostas técnicas e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei
nO 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação es
pecífica de radiodifusão, concluiu que a Rádio Cruzei
ro FM Ltda. obteve a maior pontuação do valor ponde
rado, nos termos estabelecidos pelo Edital, tornan
do-se assim a vencedora da Concorrência, conforme
ato da mesma Comissão, que homologuei, havendo
por bem outorgar a permissão, na forma da portaria
inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3° do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efertos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
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PORTARIA ~ 278, DE 16 DE MAIO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o art.
32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n°
1.720, de28de novembro de 1995, e tendo em vista o
que consta do Processo n° 53790.000746/97, Con
corrência n° 80/97-SFO/MC, resolve:

Art. 1° Outorgar permissão à Rádio Cruzeiro FM
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Glorinha,
Estado do Rio Grande do Sul.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada re
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.

Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3°, da Constituição.

Art. 3° O contrato de adesão decorrente desta
permissão devera ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

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

Pimenta da Veiga.

Aviso n° 818-C. Civil

Em 19 de julho de 2001

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

Senhor Primeiro Secretário,
encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que outorgam permissões para explorar pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viços de radiodifusão sonora em freqüência modula
da constantes das Portarias nOs 248,249,261 a 265,
267 e 269 a 279, de 16 de maio de 2001.

Atenciosamente, Silvano Gianni, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República, Interino.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da exposição de motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato outorga
permissão à Rádio Cruzeiro FM Ltda., para explorar,
pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora com freqüência
modulada, na cidade de Glorinha, Estado do Rio
Grande do Sul.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto n°
52.795, de 31 de Outubro de 1963, com a redação do
Decreto n° 2108, de 24 de Dezembro de 1996. No
processo em questão, a Rádio Cruzeiro FM Ltda.,
atendeu aos requisitos da legislação específica e ob
teve a maior pontuação do valor ponderado, nos ter
mos estabelecidos pelo Edital, tornando-se a vence
dora da concorrência para exploração do serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Glorinha, Estado do Rio Grande do Sul.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do projeto de decreto legislativo que ora apresen
tamos.

Sala da Comissão, 20 de novembro de 2001. 
Deputado Pedro Irujo, Relator.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2001

Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Cruzeiro EM Ltda., a explorar ser
viço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, na cidade de Glorinha,
Estado do Rio Grande do Sul.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portada

n° 278, de 16 de maio de 2001 , que outorga permis
são à Rádio Cruzeiro FM Ltda., para explorar, pelo
prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Glorinha, Estado do Rio
Grande do Sul.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 20 de novembro de 2001. 
Deputado Pedro Irujo, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Pedro Irujo, à TVR n° 1.039/01, nos
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apre
senta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
César Bandeira, Presidente; Júlio Semeghini,
Vice-presidente; Agnaldo Muniz, Alberto Goldman,
Aldo Arantes, Arolde de Oliveira, Augusto Franco,
Babá, Benito Gama, Bispo Wanderval, Corauci So
brinho, Domiciano Cabral, Dr. Hélio, Eunício Olivei
ra, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, íris Si
mões, João Almeida, Jorge Bittar, José Mendonça
Bezerra, José Rocha, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino,
Luíza Erundina, Marçal Filho, Marcos Afonso, Mau
rílio Ferreira Lima, Nárcio Rodrigues, Olímpio Pires,
Oliveira Filho, Pedro Canedo, Ricardo Izar, Saulo
Coelho, Valdeci Paiva, Alex Canziani, Ariston
Andrade, Arnaldo Faria de Sá, Ary Kara, Francisco
Coelho, Gastão Vieira, Gilberto Kassab, Gustavo
Fruet, Jonival Lucas Júnior, Léo Alcântara, Luciano
Castro, Luiz Bittencourt, Nélson Meurer e Neuton
Lima.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2001. 
Deputado Cesar Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.561, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 1043/2001
MSC 759/2001

Aprova o ato que declara a pe
rempção da concessão outorgada à Rá
dio Difusora de Presidente Prudente
Ltda., para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda tropical, na cida
de de Presidente Prudente, Estado de
São Paulo.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54»

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° E aprovado o ato constante do Decreto
de 16 de julho de 2001, que declara a perempção da
concessão outorgada à Rádio Difusora de Presidente
Prudente Ltda. para explorar, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropi
cal, na cidade de Presidente Prudente, Estado de
São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2001 . 
Deputado Cesar Bandeira, Presidente.

TVR N° 1.043, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 759/01

Submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante do De
creto de 16 de julho de 2000, que decla
ra a perempção da concessão outorga
da à Radiodifusora de Presidente Pru
dente Ltda. para explorar serviço de ra
diodifusão em onda tropical, na cidade
de Presidente Prudente, Estado de São
Paulo.

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

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do § 2° do art. 223 da Constituição

Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelênci-
as, acompanhado de exposição de motivos do Se
nhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato
constante do Decreto de 16 de julho de 2001, que
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"Declara a perempção da concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de radiodifu
são, e dá outras providências", As entidades mencio
nadas são as seguintes:

1 - Fundação Santo Antônio, na cidade de Feira
de Santana - BA;

2 - Rádio Difusora de Presidente Prudente
Ltda.. na cidade de Presidente Prudente - SP;

3 - Rádio Cidade de Presidente Prudente Ltda, ,
na cidade de Presidente Prudente - SP; e

4 - Empresa Mineira de Radiodifusão Socieda
de Ltda., na cidade de Belo Horizonte - MG,

Brasília, 24 de julho de 2001. - Deputado César
Bandeira.

MC 00326 EM

Brasília, 25 de junho de 200

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

incluso projeto de decreto que trata de declaração de
perempção de concessões, outorgadas às entidades
abaixo relacionadas, para explora serviço de radiodi
fusão, nas localidades e unidades da Federação indi
cadas:

• Fundação Santo Antonio, concessionária de
serviço de radiodifusão sonora em onda tropical, na
cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia (Pro
cesso n° 53640,000077/93);

• Rádio Difusora de Presidente Prudente Ltda"
para explorar serviço de radiodifusão em onda tropi
cal, na cidade de Presidente Prudente, Estado d São
Paulo (Processo nO 29830,000421/92);

• Rádio Cidade de Presidente Prudente Ltda"
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Presidente Prudente, Estado de
São Paulo (Processo n° 50830,001505/93),

• Empresa Mineira de Radiodifusão Socieda
de Ltda., para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais (Processo n° 507
10,000137/93),

2, Observo que a declaração de peremp
ção das outorgas para explorar serviços de radiodifu
são é regida pelas disposições contidas na Lei n°
5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto n°
88,066, de 26 de janeiro de 1983, que a regulamen
tou,

3, Cumpre ressaltar que os pedidos foram
analisados pelos órgãos técnicos deste Ministério e
considerados de acordo com os dispositivos legais

aplicáveis, ficando demonstrado que as entidades
não cumpriram as disposições legais e regulamenta
res nas quais se submetem na condição de concessi
onárias de serviços de radiodifusão não possuindo,
portanto, as qualificações necessárias à renovação
da concessão,

4, Nesta conformidade, e em observância
ao que dispõem a Lei nO 5,785, de 1972, e seu Regu
lamento, Decreto n° 88,066, de 1983, submeto o as
sunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 2° do art, 223 da
Constituição,

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

DECRETO DE 16 DE JULHO DE 2001

Declara a perempção da concessão das enti
dades que menciona, para explorar serviços de
radiodifusão, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca
put, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos
arts, 33, § 3° da Lei n° 4,117, de 27 de agosto de
1962,6° da Lei n05,785, de 23de junho de 1972, e 6°,
inciso I, do Decreto n° 88,066, de 26 de janeiro de
1983, decreta:

Art. 1° Fica declarada a perempção da conces
são das entidades abaixo mencionadas:

f - FUNDAÇÃO SANTO ANTÔNIO, na cidade
de Feira de Santana, Estado da Bahia, originariamen
te outorgada à Rádio Sociedade de Feira de Santana
Ltda., pela Portada MVOP n0552,de 23 de novembro
de 1960, renovada pelo Decreto n° 73,383, de 28 de
dezembro de 1973, e transferida pelo Decreto n°
98.932, de 6 de fevereiro de 1990, para explorar servi
ço de radiodifusão em onda tropical (Processo n°
53640.000077/93 )

11 - Rádio Difusora de Presidente Prudente
Ltda, , na cidade de Presidente Prudente, Estado de
São Paulo, outorgada pela Portaria MVOP n° 1 ,051,
de 17 de novembro de 1950, renovada pelo Decreto
112 93.572, de 13 de novembro de 1986, para explo
rar serviço de radiodifusão em onda tropical (Proces
so n° 29830.000421/92);

111 - Rádio Cidade de Presidente Prudente
Ltda., na cidade de Presidente Prudente, Estado de
São Paulo, originariamente outorgada à Rádio Difu
sora Prudentina Ltda, , pela Portaria MVOP n° 511, de
31 de outubro de 1960,. renovada pelo Decreto nO
90.765, de 28 de dezembro de 1984, transferida para
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a entidade de que trata este inciso, pelo Decreto n°
94.487, de 17 de junho de 1987, para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média (Processo n°
50830.001505/93);

IV - Empresa Mineira de Radiodifusão Socieda
de Uda., na cidade de Belo Horizonte, Estado de Mi
nas Gerais, outorgada pelo Decreto n°3.137, de 8 de
outubro de 1938, renovada pelo Decreto n090.255, de
2 de outubro de 1984, para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média (Processo n° 507
10.000137/93).

Art. 2° A perempção da concessão somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional, nos termos do § 2° do art. 223 da
Constituição.

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

Brasília, 16 de julho de 2001; 180° da Indepen
dência e 113° da República. - Fernando Henrique
Cardoso.

Aviso n° 827 - C. Civil

Em 24 de julho de 2001

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 16 de julho de 2001, que
"Declara a perempção da concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços de radiodifu
são, e dá outras providências".

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

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 223, da Constitui
ção Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da
República submete à apreciação do Congresso Naci
onal o ato que declara a perempção da outorga da
Rádio Difusora de Presidente Prudente Uda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda tro
pical, na cidade de Presidente Prudente, Estado de
São Paulo.

A Rádio Difusora de Presidente Prudente Ltda.,
por intermédio da Portaria n° 1.051, de 17 de novem
bro de 1950, recebeu a outorga para o mencionado
serviço. O prazo da última renovação expirou em 10
de maio de 1993.

No entanto, fruto da desativação da emissora, o
Poder Executivo declarou a perempção da concessão.

Atendendo ao disposto no art. 223 da Const~ui

ção, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para a
devida apreciação, uma vez que o ato somente produzi
rá efe~os após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

Entendemos correta a aplicação ao caso do in
ciso \I do ad. 7° do Decreto n° 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, que assim dispõe:

"Art. ]O a perempção da concessão ou
permissão será declarada quando, termina
do o prazo:

11 - verificar-se que a interessada não
cumpriu as exigências legais e regulamenta
res aplicáveis ao serviço, ou não observou
suas finalidades educativas e culturais."

A Rádio Difusora de Presidente Prudente Ltda.
não está funcionando há diversos anos, motivo pelo
qual concordamos com a declaração de perempção.

Diante do exposto, somos pela homologação do
ato do Poder Executivo, na forma do projeto de decre
to legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2001. 
Deputado Romeu Queiroz, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2001

Aprova o ato que declara a peremp
ção da concessão outorgada à Rádio Di
fusora de Presidente Prudente Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda tropical, na cidade de Presiden
te Prudente, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 16 de julho de 2001, que declara a perempção da
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concessão outorgada à Rádio Difusora de Presidente
Prudente Ltda. para explorar, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em onda tropi
cal, na cidade de Presidente Prudente, Estado de
São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2001. 
Deputado Romeu Queiroz, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Romeu Queiroz, à TVR. n°
1.043/01, nos termos do Projeto de Decreto Legislati
vo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
César Bandeira, Presidente; Júlio Semeghini,
Vice-Presidente; Agnaldo Muniz, Alberto Goldman,
Aldo Arantes, Arolde de Oliveira, Augusto Franco,
Babá, Benito Gama, Bispo Wanderval, Corauci Sobri
nho, Domiciano Cabral, Dr. Hélio, Eunício Oliveira,
Gilmar Machado, Hermes Parcianello, Iris Simões,
João Almeida, Jorge Bittar, José Mendonça Bezerra,
José Rocha, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Luíza
Erundina, Marçal Filho, Marcos Afonso, Maurílio Fer
reira Lima, Nárcio Rodrigues, Olímpio Pires, Oliveira
Filho, Pedro Canedo, Ricardo Izar, Saulo Coelho, Val
deci Paiva, Ariston Andrade, Arnaldo Faria de Sã, Ary
Kara, Francisco Coelho, Gastão Vieira, Gilberto Kas
sab, Gustavo Fruet, Jonival Lucas Júnior, Léo Alcân
tara, Luciano Castro, Luiz Bittencourt, Nelson Meurer,
Neuton Lima e Romeu Queiroz.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.562, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR. N° 1.085/2001
MSC. N° 970/2001

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária de Comunicação e Cul
tura Amigos do Cecap a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comu-

nitária, na cidade de Piracicaba, Estado
de São Paulo.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54».

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

41, de 22 de fevereiro de 2001 , que autoriza a Associ
ação Comunitária de Comunicação e Cultura Amigos
do Cecap a executar, pelo prazo de três anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR. N° 1.085, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 970/01

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 41, de 22 de fevereiro de 2001, que au
toriza a Associação Comunitária de Co
municação e Cultura Amigos do Cecap a
executar, pelo prazo de três anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Piraci
caba, Estado de São Paulo.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (Art. 54».

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

com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhadas de exposições de motivos do Senhor Minis
tro 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 nO 808, de 28 de dezembro de 2000
- Associação Cultural, Educacional e Rádio Comuni
tária de Pirabeiraba, na cidade de Joinville - SC.;

2 - Portaria n° 41 , de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
Amigos do Cecap, na cidade de Piracicaba - SP.;

3 - Portaria nO 42, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultu
ral e Artístico de Flor da Serra do Sul, na cidade de
Flor da Serra do Sul- PR.;
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4 - Portaria n° 44, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária Senhora Santana da Comu
nidade de Jati, na cidade de Jati - CE.;

5 - Portaria n° 66, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Rádio Comunitária Artística e Cultural de
Boca do Acre, na cidade de Boca do Acre - AM.;

6 - Portada n° 70, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural e
Educativa, na cidade de Vazante - MG.;

7 - Portaria n° 80, de 22 de fevereiro de 2001 
ACIRCI - Associação Cultural, Informativa, de Radio
difusão Comunitária de Itororó - Bahia, na cidade de
Itororó - BA.;

8 - Portada n° 96, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária, Artística e Cultural Catan
duvense, na cidade de Catanduvas- PR.;

9 - Portada n° 101, de 6 de março de 2001 
Associação Comunitária de Colares (Rádio Comuni
tária Rosário FM Stereo), na cidade de Colares- PA.;

10- Portaria n° 112, de 6 de março de 2001 
Associação Cultural das Entidades Mantenedoras
de Radiodifusão Comunitária, na cidade de Belém
PA.; e

11 - Portada n° 115, de 6 de março de 2001 
Associação Comunitária de Comunicações (Rádio
Princesa do Atlântico FM.), na cidade de Maracanã
-PA.

Brasília, 12 de setembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

PORTARIA N° 41, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53830.000225/00, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária de
Comunicação e Cultura Amigos do Cecap, com sede
na Alameda Lavínia G. Furlan Falzoni, n° 211, Bairro
Cecap, na cidade de Piracicaba, Estado de São Pau
lo, a executar serviço de radiodifusão comunitária,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.

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

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 22°46'16"S e longitude em
4r35'46"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos

do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entida
de iniciar a execução do serviço no prazo de seis me
ses a contar da data de publicação do ato de delibera
ção.

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

MC 127 EM

Brasília, 26 de março de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou
torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
de Comunicação e Cultura Amigos do Cecap, com
sede na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo,
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em
conformidade com o caput do art. 223, da Constitui
ção e a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

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

3. Como se depreende da importância da inici
ativa comandada por Vossa Excelência, essas
ações permitem que as entidades trabalhem em
conjunto com a comunidade, auxiliando não só no
processo educacional, social e cultural mas, tam
bém, servem de elo à integração de informações be
néficas em todos os segmentos, e a todos esses nú
cleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análi
ses técnica e jurídica da petição apresentada, cons
tatando a inexistência de óbice legal e normativo ao
pleito, o que se conclui da documentação de ori
gem, consubstanciada nos autos do Processo
Administrativo n° 53830.000225/00, que ora faço
acompanhar, com a finalidade de subsidiar os tra
balhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constituci
onais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
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Aviso n° 1.060-C. Civil

Em 12 de setembro de 2001

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de ra
diodifusão comunitária constantes das Portarias n°
808, de 2000; 41, 42, 44, 66, 70, 80, 96, 101, 112 e
115, de 2001.

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

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da exposição de motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au
toriza a Associação Comunitária de Comunicação e
Cultura Amigos do Cecap a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
pela Lei n09.612, de 19 de fevereiro de 1998. No pro
cesso em questão, a Associação Comunitária de Co
municação e Cultura Amigos do Cecap atendeu aos
requisitos da legislação específica e recebeu autori
zação para executar serviço de radiodifusão comuni
tária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nO 1, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos to
dos os critérios exigidos por este diploma regulamen
tar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do projeto de decreto legislativo que ora apresen
tamos.

Sala da Comissão, 23 de de 2001. - Deputado
Gastão Vieira, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária de Comunicação e Cul
tura Amigos do Cecap a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Piracicaba, Estado
de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

41 ,de 22 de fevereiro de 2001 , que autoriza a Associ
ação Comunitária de Comunicação e Cultura Amigos
do Cecap a executar, pelo prazo de três anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 23 de novembro de 2001. 
Deputado Gastão Vieira, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Gastão Vieira, à TVR n° 1.085/01,
nos termos do projeto de decreto legislativo que apre
senta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
César Bandeira, Presidente; Júlio Semeghini,
Vice-presidente; Agnaldo Muniz, Alberto Goldman,
Aldo Arantes, Arolde de Oliveira, Augusto Franco,
Babá, Benito Gama, Bispo Wanderval, Corauci Sobri
nho, Domiciano Cabral, Dr. Hélio, Eunício Oliveira,
Gilmar Machado, Hermes Parcianello, íris Simões,
João Almeida, Jorge Bittar, José Mendonça Bezerra,
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José Rocha, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Luíza
Erundina, Marçal Filho, Marcos Afonso, Maurílio Fer
reira Lima, Nárcio Rodrigues, Olímpio Pires, Oliveira
Filho, Pedro Canedo, Ricardo Izar, Saulo Coelho, Val
deci Paiva, Alex Canziani, Ariston Andrade, Arnaldo
Faria de Sá, Ary kara, Francisco Coelho, Gastão Viei
ra, Gilberto kassab, Gustavo Fruet, Jonival Lucas Jú
nior, Léo Alcântara, Luciano Castro, Luiz Bittencourt,
Nélson Meurer e Neuton Lima.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2001 . 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.563, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR. N° 1.105/2001
MSC. W 991/2001

Aprova o ato que outorga conces
são à Fundação de Assistência e Educa
ção - FAESA, para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com
fins exclusivamente educativos, na cida
de de Colatina, Estado do Espírito Santo.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (Art. 54)).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 06 de setembro de 2001 , que outorga concessão à
Fundação de Assistência e Educação - FAESA, para
executar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e ima
gens, com fins exclusivamente educativos, na cidade
de Colatina, Estado do Espírito Santo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR. N° 1.105, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 991/01

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 6 de setembro de 2001, que outorga
concessão à Fundação de Assistência e
Educação - FAESA, para executar, pelo
prazo de quinze anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão de
sons e imagens, com fins exclusivamen-

te educativos, na cidade de Colatina,
Estado do Espírito Santo.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de
Constituição e Justiça e de Redação (Art.
54).

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

com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de exposição de motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato cons
tante do Decreto de 6 de setembro de 2001, que
"Outorga concessão às entidades que menciona,
para executar serviço de radiodifusão de sons e
imagens, com fins exclusivamente educativos, e dá
outras providências". As entidades mencionadas
são as seguintes:

1 - Fundação Educativa e Cultural Rio Preto, na
cidade de Unaí - MG;

2 - Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e
Extensão - FAEPE, na cidade de Lavras - MG;

3 - Fundação Ubaense de Educação e Cultura,
na cidade de Ubá - MG;

4 - Fundação Cristiano Varella, na cidade de
Muriaé - MG;

5 - Fundação WALPECAR - Waldevino Pereira
de Carvalho, na cidade de Umuarama - PR;

6 - Fundação Valentin Bruzon, na cidade de Iva
iporã - PR;

7 - Fundação União de Comunicação, na cida
de de São João da Boa Vista - SP; e

8 - Fundação de Assistência e Educação 
FAESA, na cidade de Colatina - ES.

Brasília, 17 de setembro de 2001. - Fernando

Henrique Cardoso.

MC.377/EM

Brasília, 3 de agosto de 2001

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

incluso projeto de decreto que trata da outorga de
concessão às entidades abaixo relacionadas, para
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens,
com fins exclusivamente educativos, nas localidades
e unidades da Federação indicadas.



Fevereiro de 2002 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-l"eira 27 03143

• Fundação Educativa e Cultural Rio Preto, na
cidade de Unaí, Estado de Minas Gerais (Processo n°
53710.000120/00};

• Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e
Extensão - FAEPE, na cidade de Lavras, Estado de
Minas Gerais (Processo n° 53710. 001228/00};

Fundação Ubaense de Educação e Cultura, na
cidade de Ubá, Estado de Minas Gerais (Processo n°
53000.002979/00};

• Fundação Cristiano Varella, na cidade de Muri
aé, Estado de Minas Gerais (Processo n°
53000.005941/99};

• Fundação WALPECAR - Waldevino Pereira
de Carvalho, na cidade de Umuarama, Estado do Pa
raná (Processo nO 53000.007612/00);

• Fundação Valentin Bruzon, na cidade de Ivaipo
rã, Estado do Paraná (Processo n° 53000.000716/01);

• Fundação União de Comunicação, na cidade
de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo (Pro
cesso n° 53 830.000341/00}; e

• Fundação de Assistência e Educação 
FAESA, na cidade de Colatina, Estado do Espírito
Santo (Processo n° 53000.008475/00}.

2. De acordo com o artigo 14, § 2°, do Decre
to-Lei n0236, de 28 de fevereiro de 1967, e com o § 1°
do artigo 13 do Regulamento de Serviços de Radiodi
fusão, aprovado pelo Decreto nO 52.795, de 31 de ou
tubro de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo
Decreto n° 2.108, de 24 de dezembro de 1996, não
dependerá de edital a outorga para execução de ser
viço de radiodifusão com fins exclusivamente educati
vos.

3. Cumpre ressaltar que os pedidos se encon
tram devidamente instruídos, de acordo com a legis
lação aplicável, demonstrando possuírem as entida
des as qualificações exigidas para a execução do ser
viço.

4. Esclareço que, nos termos do § 3° do artigo
223 da Constituição Federal, o ato de outorga somen
te produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional, para onde solicito seja encaminha
do o referido ato, acompanhado dos processos cor
respondentes.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

DECRETO DE 6 DE SETEMBRO DE 2001

Outorga concessão às entidades
que menciona, para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com

fins exclusivamente educativos, e dá ou
tras providências.

o Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca
put, da Constituição, e 34, § 1° da Lei nO 4.117, de 27
de agosto de 1962, e tendo em vista o disposto no art.
14, § 2°, do Decreto-Lei n° 236, de 28 de fevereiro de
1967, e no § 1° do art. 13 do Regulamento de Servi
ços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n°
52.795, de 31 de outubro de 1963, decreta:

Art. 1° Fica outorgada concessão às entidades
abaixo mencionadas, para executar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusiva
mente educativos:

I - Fundação Educativa e Cultural Rio Preto, na
cidade de Unaí, Estado de Minas Gerais (Processo nO
53710.000120/00);

11 - Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e
Extensão - FAEPE, na cidade de Lavras, Estado de
Minas Gerais (Processo n° 53710.001228/00);

111- Fundação Ubaense de Educação e Cultura,
na cidade de Ubá, Estado de Minas Gerais (Processo
n° 53000.002979/00);

IV - Fundação Cristiano Varella, na cidade de
Muriaé, Estado de Minas Gerais (Processo n°
53000.005941/99);

V - Fundação WALPECAR - Waldevino Pereira
de Carvalho, na cidade de Umuarama, Estado do Pa
raná (Processo n° 53000.007612/00);

VI - Fundação Valentin Bruzon, na cidade de
Ivaiporã, Estado do Paraná (Processo n°
53000.000716/01 );

VII- Fundação União de Comunicação, na cida
de de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo
(Processo n° 53830.000341/00); e

VIII - Fundação de Assistência e Educação 
FAESA, na cidade de Colatina, Estado do Espír~o

Santo (Processo nO 53000.008475/00).
Parágrafo único. As concessões ora outorgadas

reger-se-ão pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pelas outorgadas.

Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição.

Art. 3° Os contratos decorrentes destas conces
sões deverão ser assinados dentro de sessenta dias,
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a contar da data da publicação da deliberação de que
trata o art. 20

, sob pena de tomarem-se nulos, de ple
no direito, os atos de outorga.

Art. 4 0 Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 6 de setembro de 2001; 1800 da Inde
pendência e 1130 da República. - Fernando Henri
que Cardoso

Aviso na 1.080 -C. Civil

Em 17 de setembro de 2001

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 6 de setembro de 2001 ,
que "Outorga concessão às entidades que menciona,
para executar serviço de radiodifusão de sons e ima
gens, com fins exclusivamente educativos, e dá ou
tras providencias".

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

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § la' do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da exposição de motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato outorga
concessão à Fundação de Assistência e Educação
FAESA, para executar, pelo prazo de 15 (quinze)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de sons e
imagens, com fins exclusivamente educativos, na ci
dade de Colatina, Estado do Espírito Sànto.

Atendendo ao disposto no § 30 do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto na
52.795, de 31 de Outubro de 1963, com a redação do
Decreto na 2.108, de 24 de Dezembro de 1996. No
processo em questão, a Fundação de Assistência e
Educação - FAESA, atendeu aos requisitos da legis
lação específica e obteve a maior pontuação do valor
ponderado, nos termos estabelecidos pelo Edital, to
mando-se a vencedora da concorrência para explora
ção do serviço de radiodifusão de sons e imagens,
com fins exclusivamente educativos, na cidade de
Colatina, Estado do Espírito Santo.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo na 1, de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do projeto de decreto legislativo que ora apresen
tamos.

Sala da Comissão, 20 de novembro 2001. 
Deputado Pedro Irujo, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2001

Aprova o ato que outorga conces
são à Fundação de Assistência e Educa
ção - FAESA, para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com
fins exclusivamente educativos, na cida
de de Colatina, Estado do Espírito Santo.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto,
de 6 de setembro de 2001 , que outorga concessão à
Fundação de Assistência e Educação - FAESA para
executar, pelo prazo de 15 (quinze) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sons e ima
gens, com fins exclusivamente educativos, na cidade
de Colatina, Estado do Espírito Santo.

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

Sala da Comissão, 20 de novembro de 2001 . 

Deputado Pedro Irujo, Relator.
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111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Pedro Irujo, à TVR n° 1.105/01,
nos termos do projeto de decreto legislativo que apre
senta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
César Bandeira Presidente; Júlio Semeghini, Vice 
Presidente; Agnaldo Muniz, Alberto Goldman, Aldo
Arantes, Arolde de Oliveira, Augusto Franco, Babá,
Benito Gama, Bispo Wanderval, Corauci Sobrinho,
Domiciano Cabral, Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilmar
Machado, Hermes Parcianello, íris Simões, João
Almeida, Jorge Bittar, José Mendonça Bezerra, José
Rocha, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Luíza Erundina,
Marçal Filho, Marcos Afonso, Maurílio Ferreira Lima,
Nárcio Rodrigues, Olímpio Pires, Oliveira Filho, Pedro
Canedo, Ricardo Izar, Saulo Coelho, Valdeci Paiva,
Alex Canziani, Ariston Andrade, Arnaldo Faria de Sá,
Ary Kara, Francisco Coelho, Gastão Vieira, Gilberto
Kassab, Gustavo Fruet, Jonival Lucas Júnior, Léo
Alcântara, Luciano Castro, Luiz Bittencourt, Nélson
Meurer e Neuton Lima.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.564, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR W 1.109/2001
MSC W 992/2001

Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Educativa Salesiana Padre
Cícero, para executar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada,
com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Juazeiro, Estado do Ceará.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54))

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria

n0356, de 5 de julho de 2001, que outorga permissão
à Fundação Educativa Salesiana Padre Cícero, para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins exclusivamente edu
cativos, na cidade de Juazeiro do Norte, Estado do
Ceará.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR.N° 1.109, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM W 992/01

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 356, de 5 de julho de 2001, que outorga
permissão à Fundação Educativa Salesi
ana Padre Cícero para executar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos, na cidade de Juazeiro
do Norte, Estado do Ceará.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54)).

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

com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhadas de exposições de motivos do Senhor Minis
tro de Estado das Comunicações, permissões para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviços de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada. com fins exclusivamente educati
vos, conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria n° 154, de 27 de março de 2001 
Fundação Cesumar, na cidade de Maringá - PR.

2 - Portaria n° 193, de 17 de abril de 2001 
Fundação Cultural e Educacional de Itajaí, na cidade
de Itajaí - SC.

3 - Portaria n° 235, de 18 de abril de 2001 
Fundação Rádio Educativa de Iporá/Fumei, na cida
de de Iporá- GO.

4 - Portaria n° 356, de 5 de julho de 2001 - Fun
dação Educativa Salesiana Padre Cícero, na cidade
de Juazeiro do Norte - CE.

5 - Portaria n° 357, de 5 de julho de 2001 - Fun
dação Educar Brasil de Radiodifusão, na cidade de
Vitória da Conquista - BA.

6 - Portaria nO 371, de 05 de julho de 2001 
Fundação Educativa e Cultural do Sistema de Radio
difusão "Cidade das Árvores", na cidade de Araras 
SP;e
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7 - Portaria n° 385, de 12 de julho de 2001 
Fundação Cantares de Salomão, na cidade de Cuia
bá - MT.

Brasília, 17 de setembro de 2001.- Fernando
Henrique Cardoso.

PORTARIA N° 356, DE 5 DE JULHO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
art. 13, § 1°, do Regulamento dos Serviços de Radio
difusão, aprovado pelo Decreto n° 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo
Decreto n° 2.1 08, de 24 de dezembro de 1996, e ten
do em vista o que consta do Processo n°
53000.007226/98, resolve:

Art. 1° Outorgar permissão à Fundação Educati
va Salesiana Padre Cícero para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Juazei
ro do Norte, Estado do Ceará.

Art. 2° A permissão ora outorgada reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumi
das pela outorgada.

Art. 3° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição.

Art. 4° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

MC N° 420/EM

Brasília, 15 de agosto de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência o Processo n°

53000.007226/98, de interesse da Fundação Educati
va Salesiana Padre Cícero, objeto de permissão para
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na ci
dade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará.

2. De acordo com o art. 13, § 1°, do Regulamen
to dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo De
ereto n° 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a re
dação que lhe foi dada pelo Decreto n° 2.108, de 24
de dezembro de 1996, não dependerá de edital a ou
torga para execução de serviço de radiodifusão com
fins exclusivamente educativos.

3. Cumpre ressaltar que o pedido se encontra
devidamente instruído, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualifi
cações exigidas para a execução do serviço, o que

me levou a outorgar a permissão, nos termos da inclu
sa portaria.

4. Esclareço que, nos termos do § 3° do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do processo que lhe deu origem.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

Aviso n° 1.081 - C. Civil

Em 17 de setembro de 2001

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que outorgam permissões para executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viços de radiodifusão sonora em freqüência modula
da, com fins exclusivamente educativos, constantes
das Portarias nOs 154,193,235,356,357,371 e 385,
de 2001.

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

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da exposição de motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou
torga permissão à Fundação Educativa Salesiana Pa
dre Cícero, para executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins exclusiva
mente educativos.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa-
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me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

11- Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão sonora com fins educativos é
regulada pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação do Decreto n° 2.108, de 24 de
dezembro de 1996. De acordo com esses instrumen
tos jurídicos, a outorga de permissão para execução
de serviço de radiodifusão sonora com fins exclusiva
mente educativos independe de edital.

No processo em questão, a Fundação Educati
va Salesiana Padre Cícero atendeu aos requisitos da
legislação específica, inclusive do Ato Normativo n° 1,
de 1999, desta Comissão.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do projeto de decreto legislativo que ora apresen
tamos.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2001. 
Deputado Silas Câmara, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° ,DE 2001

Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Educativa Salesiana Padre
Cícero, para executar serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada,
com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Juazeiro do Norte, Estado do
Ceará.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Éaprovado o ato constante da Portaria n°

356, de 5 de julho de 2001, que outorga permissão à
Fundação Educativa Salesiana Padre Cícero, para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
c�usividade' serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, com fins exclusivamente educati
vos, na cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Cea
rá.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 7 de novembro de 2001. 
Deputado Silas Câmara, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Sitas Câmara, à TVR n° 1.109/01,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que
apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
César Bandeira, Presidente; Júlio Semeghini,
Vice-Presidente; Agnaldo Muniz, Alberto Goldman,
Aldo Arantes, Arolde de Oliveira, Augusto Franco,
Babá, Benito Gama, Bispo Wanderval, Corauci Sobri
nho, Domiciano Cabral, Dr. Hélio, Eunício Oliveira,
Gilmar Machado, Hermes Parcianello, íris Simões,
João Almeida, Jorge Bittar, José Mendonça Bezerra,
José Rocha, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Luíza
Erundina, Marçal Filho, Marcos Afonso, Maurílio Fer
reira Lima, Nárcio Rodrigues, Olímpio Pires, Oliveira
Filho, Pedro Canedo, Ricardo Izar, Saulo Coelho, Val
deci Paiva, Alex Canziani, Ariston Andrade, Arnaldo
Faria de Sá, Ary Kara, Francisco Coelho, Gastão Viei
ra, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, Jonival Lucas Jú
nior, Léo Alcântara, Luciano Castro, Luiz Bittencourt,
Nelson Meurer e Neuton Lima.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2001 . 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.568, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 971/2001
MSC 740/2001

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Cidadã de Promoção
Educacional, Cultural, Artística, Esportiva
e Comunicação Social "Nossa Senhora
Aparecida" de Teodoro Sampaio - SP, a
executar, pelo prazo de três anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária, na cidade de Teodo
ro Sampaio, Estado de São Paulo.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54))

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

69, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a Associ
ação Comunitária Cidadã de Promoção Educacional,
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Cultural, Artística, Esportiva e Comunicação Social
"Nossa Senhora Aparecida" de Teodoro Sampaio

SP a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Teodoro Sampaio, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2001. 

Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 971, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 740/01

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 69, de 22 de fevereiro de 2001, que au
toriza a Associação Comunitária Cidadã
de Promoção Educacional, Cultural,
Artística, Esportiva e Comunicação Soci
al "Nossa Senhora Aparecida" de Teodo
ro Sampaio - SP a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Teodoro Sampaio, Estado
de São Paulo.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54)).

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhadas de exposições de motivos do Senhor Minis

tro de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
c�usividade' serviços de radiodifusão comunitária,

conforme os seguintes atos e entidades:
1 - Portaria nO 45, de 22 de fevereiro de 2001

Associação Comunitária Cidadania, Comunicação e
Cultura de Matinha - MA, na cidade de Matinha - MA.

2 - Portaria nO 48, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária Beneficente, Cultural e Soci
al Borboremense, na cidade de Borborema - SP

3 - Portaria nO 50, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária Radiovida de Botuporã, na
cidade de Botuporã - BA.

4 - Portaria n° 52, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Cultural e Desportiva ( São Bento, na ci
dade de São Bento - MA.

5 - Portaria n° 59, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária Pró-Vida de Sobradinho, na
cidade de Sobradinho - DF.

6 - Portaria nO 61, de 22 de fevereiro de 2001 -
Associação Comunitária Tancredo Neves
ACOMTANE, na cidade de Cajazeiras - PB.

7 - Portaria n° 63, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária Francisco de Assis", na cida
de de Porto Franco - MA.

8 - Portaria n° 69, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária Cidadã Promoção Educaci
onal, Cultural, Artística, Esportiva e Comunicação So
cial "Nossa Sen Aparecida" de Teodoro Sampaio 
Sp, na cidade de Teodoro Sampaio - SP.

9 - Portaria n° 81, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação de Desenvolvimento Comunitário de Vár
zea Nova, na cidade de Várzea Nova - BA.

10 - Portaria n° 109, de 6 de março de 2001 
Associação Comunitária de Prado, na cidade de Pra
do- BA; e

11 - Portaria n° 118, de 6 de março de 2001 
Associação Comunitária Monte Sinai, ACMS, na cida
de de Itaocara - RJ.

Brasília, 12 de julho de 2001. - Fernando Hen
rique Cardoso.

MC N° 110 EM

Brasília, 26 de março de 2001

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

torga de autorização e respectiva documentaçao para
que a entidade denominada Associação Comunitária
Cidadã de Promoção Educacional, Cultural, A fstica,
Esportiva e Comunicação Social Nossa Senhora
Aparecida" de Teodoro Sampaio - SP, com sede na ci
dade de Teodoro Sampaio, Estado de São Paulo, ex
plore o serviço de radiodifusão comunitária, em con
formidade com o caput do art. 223, da Constituição e
a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

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

3. Como se depreende da importância da inicia
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em to

dos os segmentos, e a todos esses núcleos popula
cionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análi
ses técnica e jurídica da petição apresentada, cons
tatando a inexistência de óbice legal e normativo ao
pleito, o que se conclui da documentação de ori
gem, consubstanciada nos autos do Processo
Administrativo n° 53830.001958/98, que ora faço
acompanhar, com a finalidade de subsidiar os tra
balhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos consti
tucionais e legais, a outorga de autorização, objeto
do presente processo, passará a produzir efeitos le
gais somente após deliberação do Congresso Naci
onal, a teor do § 3° do art. 223, da Constituição Fe
deral.

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

PORTARIA N° 69, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53830.001958/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária Ci
dadã de Promoção Educacional, Cultural, Artística,
Esportiva e Comunicação Social "Nossa Senhora
Aparecida" de Teodoro Sampaio - Sp, com sede na
Rua Pedro Rodngues, n° 735, Centro, na cidade de
Teodoro Sampaio, Estado de São Paulo, a executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade.

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

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas
geográficas com latitude em 22°31 '38"S e longitude

em 52°1 O'07'W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legal:>
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição, devendo a entida
de iniciar a execução do serviço no prazo de seis me
ses a contar da data de publicação do ato de delibera
ção.

Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

Pimenta da Veiga

Aviso n° 805-C.Civil

Brasília, 12 de julho de 2001

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

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
na qual submete à apreciação do Congresso Naci
onal os atos que autorizam a execução de serviços
de radiodifusão comunitária constantes das Porta
rias nOs 45,48,50,52,59,61,63,69 e 81, de 22 de
fevereiro de 2001; 109 e 118,de 6 de março de
2001.

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

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da exposição de motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au
toriza a Associação Comunitária Cidadã de Promo
ção Educacional, Cultural, Artística, Esportiva e Co
municação Social "Nossa Senhora Aparecida" de Te
0doro Sampaio - SP a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so-



03150 <,>uilrta-Icira 27 DL\R10 DA CAMARA DOS lWI'IJlA[)()S Fevereiro de 2002

mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

" - Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execu
ção de serviço de radiodifusão comunitária é regu
lada pela Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.
No processo em questão, a Associação Comunitá
ria Cidadã de Promoção Educacional, Cultural,
Artística, Esportiva e Comunicação Social "Nossa
Senhora Aparecida" de Teodoro Sampaio - SP
atendeu aos requisitos da legislação específica e
recebeu autorização para executar serviço de radi
odifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do projeto de decreto legislativo que ora apresen
tamos.

Sala da Comissão, 6 de 2001. - Deputado Vi
valdo Barbosa, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
NO , DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária Cidadã de Promoção
Educacional, Cultural, Artística, Esportiva
e Comunicação Social Nossa Senhora
Aparecida de Teodoro Sampaio - SP a
executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de Te
odoro Sampaio, Estado de São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria
n° 69, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a
Associação Comunitária Cidadã de Promoção Edu-

cacional, Cultural, Artística, Esportiva e Comunica
ção Social "Nossa Senhora Aparecida" de Teodoro
Sampaio - SP a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu
são comunitária na cidade de Teodoro Sampaio,
Estado de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 6 de novembro 2001 . - De

putado Vivaldo Barbosa, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Vivaldo Barbosa, à TVR n° 971/01,
nos termos do projeto de decreto legislativo que apre
senta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
César Bandeira,Presidente; Júlio Semeghini,
Vice-presidente; Alberto Goldman, Aldo Arantes,
Arolde de Oliveira, Augusto Franco, Babá, Benito
Gama, Bispo Wanderval, Corauci Sobrinho, Domicia
no Cabral, Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilmar Macha
do, Hermes Parcianello, íris Simões, João Almeida,
Jorge Bittar, José Mendonça Bezerra, José Rocha,
Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Luíza Erundina, Marçal
Filho, Marcos Afonso, Maurílio Ferreira Lima, Nárcio
Rodrigues, Olímpio Pires, Oliveira Filho, Pedro Cane
do, Ricardo Izar, Saulo Coelho, Valdeci Paiva, Alex
Canziani, Ariston Andrade, Arnaldo Faria de Sá, Ary
kara, Francisco Coelho, Gastão Vieira, Gilberto kas
sab, Gustavo Fruet, Jonival Lucas Júnior, Léo Alcân
tara, Luciano Castro, Luiz Bittencourt, Nélson Meurer,
Neuton Lima e Vivaldo Barbosa.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2001 . 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.607, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR 1.084/2001
MSC 970/2001

Aprova o ato autoriza a Associação
Cultural,Educacional e Rádio Comunitá
ria de Pirabeiraba a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária
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na cidade de Joinville, Estado de Santa
Catarina.

(Á Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art.54))

o Congresso Nacional decreta,
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

808, de 28 de dezembro de 2000, que autoriza a
Associação Cultural, Educacional e Rádio Comunitá
ria de Pirabeiraba a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Joinville, Estado de Santa
Catarina.

Art 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 1.084, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 970/01

Submete à apreciação do Con
gresso Nacional o ato constante da
Portaria n° 808, de 28 de dezembro de
2000, que autoriza a Associação Cultu
ral, Educacional e Rádio Comunitária
de Pirabeira a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade de Joinville, Estado de
Santa Catarina.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54))

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhadas de exposições de motivos do Senhor Minis
tro 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° 808, de 28 de dezembro de 2000
- Associação Cultural, Educacional e Rádio Comuni
tária de Pirabeiraba, na cidade de Joinville - SC.

2 - Portaria n° 41, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
Amigos do Cecap, na cidade de Piracicaba - SP.

3 - Portaria n° 42, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultu
ral e Artístico de Flor da Serra do Sul, na cidade de
Flor da Serra do Sul PR.

4 - Portaria n° 44, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária Senhora Santana da Comu
nidade de Jati, na cidade de Jati - CE.

5 - Portaria n° 66, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Rádio Comunitária Artística e Cultural de
Boca do Acre, na cidade de Boca do Acre - AM.

6 - Portaria nO 70, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural e
Educativa, na cidade de Vazante - MG.

7 - Portaria nO 80, de 22 de fevereiro de 2001 
ACIRCI - Associação Cultural, Informativa, de Radio
difusão Comunitária de Itororó - Bahia, na cidade de
Itororó - BA.

8 - Portaria n° 96, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária, Artística e Cultural Catan
duvense, na cidade de Catanduvas - PR.

9 - Portaria n° 101, de 6 de março de 2001 
Associação Comunitária de Colares (Rádio Comu
nitária Rosário FM Stéreo), na cidade de Colares
PA.

10- Portaria n° 112, de 6 de março de 2001 
Associação Cultural das Entidades Mantenedoras
de Radiodifusão Comunitária, na cidade de Belém 
PA;e

11 - Portaria nO 115, de 6 de março de 2001 
Associação Comunitária de Comunicações (Rádio
Princesa do Atlântico FM), ria cidade de Maracanã
-PA.

Brasília, 12 de setembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

PORTARIA N° 808,
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2000

O Ministro de Estado das Comunicaçoes, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nO 53820.000610/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Cultural, Educaci
onal e Rádio Comunitária de Pirabeiraba, com sede
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na Rua Conselheiro Pedreira, n° 205 - Distrito de Pi
rabeiraba, na cidade de Joinville, Estado de Santa
Catarina, a executar serviço de radiodifusão comuni
tária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade.

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

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 26°12'28"S e longitude em
48°54'23"W, utilizando a freqüência de 104,9MHz.

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

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

MC n° 196 EM

Brasilia, 29 de março de 2001

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

torga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade denominada Associação Cultu
ral, Educacional e Rádio Comunitária de Pirabeira
ba, com sede na cidade de Joinville, Estado de San
ta Catarina, explore o serviço de radiodifusão comu
nitária, em conformidade com o caput do art. 223, da
Constituição e a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de
1998.

2. Referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o ser
viço, cuja documentação inclui manifestação de
apoio da comunidade, numa demonstração de re
ceptividade da filosofia de criação desse braço da.
radiodifusão, de maneira a incentivar o desenvolvi
mento e a sedimentação da cultura geral das locali
dades postulantes.

3. Como se depreende da importância da inici
ativa comandada por Vossa Excelência, essas
ações permitem que as entidades trabalhem em
conjunto com a comunidade, auxiliando não só no
processo educacional, social e cultural mas, tam-

bém, servem de elo à integração de informações be
néficas em todos os segmentos, e a todos esses nú
cleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando
a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, o que
se conclui da documentação de origem, consubstancia
da nos autos do Processo n° 53820.000610/98, que ora
faço acompanhar com a finalidade de subsidiar os tra
balhos finais.

5. Em cQnformidade com os preceitos consti
tucionais e legais, a outorga. de autorização, objeto
do presente processo, passará a produzir efeitos le
gais somente após deliberação do Congresso Naci
onal, a teor do § 3° do art. 223, da Constituição Fe
deral.

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

Aviso n° 1.060 - C. Civil

Em 12 de setembro de 2001

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de ra
diodifusão comunitária constantes das Portarias nOs
808, de 2000; 41, 42, 44, 66, 70,80, 96, 101, 112 e
115, de 2001.

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

TVR N° 1.084, DE 2001
(Mensagem n° 970, de 2001)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
nO 808, de 28 de dezembro de 2000, que
autoriza a Associação Cultural, Educa
cional e Rádio Comunitária de Pirabei
raba a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na ci-
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dade de Joinville, Estado de Santa Cata
rina.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Corauci Sobrinho

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da exposição de motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au
toriza a Associação Cultural, Educacional e Rádio
Comunitária de Pirabeiraba a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
pela Lei n09.612, de 19 de fevereiro de 1998. No pro
cesso em questão, a Associação Cultural, Educacio
nal e Rádio Comunitária de Pirabeiraba atendeu aos
requísitos da legislação específica e recebeu autori
zação para executar serviço de radiodifusão comuni
tária.

A análise deste processo deve basear-se no
Ato Normativo nO 1, de 1999, desta Comissão. Verifi
cada a documentação, constatamos que foram aten
didos todos os critérios exigidos por este diploma re
gulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do projeto de decreto legislativo que ora apresen
tamos.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 2001. 
Deputado Corauci Sobrinho, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.607, DE 2002

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Cultural, Educacional e Rádio Co
munitária de Pirabeiraba a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Joinville, Estado de
Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°
808, de 28 de dezembro de 2000, que autoriza a
Associação Cultural, Educacional e Rádio Comunitá
ria de Pirabeiraba a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Joinville, Estado de Santa
Catarina.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 2001. 
Deputado Corauci Sobrinho, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
relator, Deputado Corauci Sobrinho, à TVR n°
1.084/01, nos termos do Projeto de Decreto Legislati
vo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
César Bandeira, Presidente; Francistônio Pinto e Júlio
Semeghini, Vice-Presidentes; Agnaldo Muniz, Alberto
Goldman, Ana Corso, Arolde de Oliveira, Augusto
Franco, Babá, Benito Gama, Bispo Wanderval, Cora
uci Sobrinho, Domiciano Cabral, Dr. Hélio, Eunício
Oliveira, Gilmar Machado, Hernes Parcianello, íris Si
mões, João Almeida, Jorge Bittar, Jorge Pinheiro,
José Rocha, Luiz Moreira, Luiz Riauhylino, Luíza
Erundina, Marçal Filho, Marcos Afonso, Nárcio Rodri
gues, Olímpio Pires, Oliveira Filho, Pedro Canedo, Pi
nheiro Landim, Ricardo Izar, Santos Filho, Silas Câ
mara, Valdeci Paiva, Vic Pires Franco, Yvonilton Gon
çalves, Arnaldo Faria de Sá, Ary Kara, Francisco Coe
lho, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, Josué Bengtson,
Kincas Mattos, Luiz Bittencourt, Marinha Raupp, Nél
son Meurer, Neuton Lima e Romeu Queiroz.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.608, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 1.086/2001
MSCN° 970/2001

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária de Desenvolvimento
Cultural e Artístico de Flor da Serra do
Sul a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Flor da Serra do Sul, Estado do Paraná.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54).)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Éaprovado o ato constante da Portaria n°

42, de 22 de fevereiro de 2001 , que autoriza a Associ
ação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e
Artístico de Flor da Serra do Sul a executar, pelo pra
zo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Flor da Ser
ra do Sul, Estado do Paraná.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 1.086, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 970/01

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria n° 42,
de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a
Associação Comunitária de Desenvolvi
mento Cultural e Artístico de Flor da Serra
do Sul a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço'de
radiodifusão comunitária na cidade de
Flor da Serra do Sul, Estado do Paraná.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54))

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

com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhadas de exposições de motivos do Senhor Minis
tro 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° 808, de 28 de dezembro de 2000
- Associação Cultural, Educacional e Rádio Comuni
tária de Pirabeiraba, na cidade de Joinvilie - SC;

2 - Portaria n° 41, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
Amigos do Cecap, na cidade de Piracicaba - SP;

3 - Portaria nO 42, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultu
ral e Artístico de Flor da Serra do Sul, na cidade de
Flor da Serra do Sul - PR;

4 - Portaria n° 44, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária Senhora Santana da Comu
nidade de Jati, na cidade de Jati - CE;

5 - Portaria n° 66, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Rádio Comunitária Artística e Cultural de
Boca do Acre, na cidade de Boca do Acre - AM;

6 - Portaria n° 70, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural e
Educativa, na cidade de Vazante - MG;

7 - Portaria nO 80, de 22 de fevereiro de 2001 
ACIRCI - Associação Cultural, Informativa, de Radio
difusão Comunitária de Itororó - Bahia, na cidade de
Itororó - BA;

8 - Portaria n° 96, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária, Artística e Cultural Catan
duvense, na cidade de Catanduvas - PR;

9 - Portaria n° 101, de 6 de março de 2001 
Associação Comunitária de Colares (Rádio Comuni
tária Rosário FM Stéreo), na cidade de Colares - PA;

10 - Portaria n° 112, de 6 de março de 2001 
Associação Cultural das Entidades Mantenedoras de
Radiodifusão Comunitária, na cidade de Belém - PA; e

11 - Portaria nO 115, de 6 de março de 2001 -
Associação Comunitária de Comunicações (Rádio Prin
cesa do Atlântico FM), na cidade de Maracanã - PA;

Brasília, 12 de setembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

PORTARIA N° 42, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nO 53740.001703/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária de
Desenvolvimento Cultural e Artístico de Flor da Serra
do Sul, com sede na Rua Valter Perondi, s/no, Centro,
na cidade de Flor da Serra do Sul, Estado do Paraná,
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a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade.

Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n09.612,
de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, seus
regulamentos e normas complementares.

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 26°15'50"S e longitude em
53°18'54"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

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

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

MC 126 EM

Brasília, 26 de março de 2001

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

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Flor da
Serra do Sul, com sede na cidade de Flor da Serra do
Sul, Estado do Paraná, explore o serviço de radiodifu
são comunitária, em conformidade com o caput do
art. 223, da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19 de fe
vereiro de 1998.

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

3. Como se depreende da importância da inici
ativa comandada por Vossa Excelência, essas
ações permitem que as entidades trabalhem em
conjunto com a comunidade, auxiliando não só no
processo educacional, social e cultural mas, tam
bém, servem de elo à integração de informações be
néficas em todos os segmentos, e a todos esses nú
cleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53740.001703/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constituci
onais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.

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

Aviso nO 1.060 - C. Civil

Em 12 de setembro de 2001

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de ra
diodifusão comunitária constantes das Portarias
nOs 808, de 2000; 41,42,44,66,70,80,96, 101, 112 e
115,de 2001.

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

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

TVR N° 1.086, DE 2001
(Mensagem n° 970, de 2001)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 42, de 22 de fevereiro de 2001, que au
toriza a Associação Comunitária de De
senvolvimento Cultural e Artístico de Flor
da Serra do Sul a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Flor da Serra do Sul, Estado do
Paraná.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Agnaldo Muniz

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da exposição de motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au-
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toriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento
Cultural e Artístico de Flor da Serra do Sul a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
pela Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No pro
cesso em questão, a Associação Comunitária de De
senvolvimento Cultural e Artístico de Flor da Serra do
Sul atendeu aos requisitos da legislação específica e
recebeu autorização para executar serviço de radiodi
fusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no
Ato Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão. Verifi
cada a documentação, constatamos que foram aten
didos todos os critérios exigidos por este diploma re
gulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e
atende às formalidades legais, motivos pelos quais
somos pela homologação do ato do Poder Executivo,
na forma do projeto de decreto legislativo que ora
apresentamos.

Sala da Comissão, 3 de dezembro de 2001. 
Deputado Agnaldo Muniz, Relator.

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° 1.608, DE 2002

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária de Desenvolvimento Cul
tural e Artístico de Flor da Serra do Sul a
executar, pelo prazo de três anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão comunitária na cidade de Flor da
Serra do Sul, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° E aprovado o ato constante da Portaria

n° 42, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultu
ral e Artístico de Flor da Serra do Sul a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade, ser-

viço de radiodifusão comunitária na cidade de Flor da
Serra do Sul, Estado do Paraná.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 3 de dezembro de 2001. 
Deputado Agnaldo Muniz, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do relator,
Deputado Agnaldo Muniz, à TVR n° 1.086/01, nos ter
mos do projeto de decreto legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
César Bandeira, Presidente; Francistônio Pinto e
Júlio Semeghini, Vice-Presidentes; Agnaldo Mu
niz, Alberto Goldman, Ana Corso, Arolde de Olivei
ra, Augusto Franco, Babá, Benito Gama, Bispo
Wanderval, Corauci Sobrinho, Domiciano Cabral,
Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilmar Machado, Her
mes Parcianello, íris Simões, João Almeida, Jorge
Bittar, Jorge Pinheiro, José Rocha, Luiz Moreira,
Luiz Piauhylino, Luíza Erundina, Marçal Filho, Mar
cos Afonso, Nárcio Rodrigues, Olímpio Pires, Oli
veira Filho, Pedro Canedo, Pinheiro Landim, Ricar
do Izar, Santos Filho, Silas Câmara, Valdeci Paiva,
Vic Pires Franco, Yvonilton Gonçalves, Arnaldo Fa
ria de Sá, Ary Kara, Francisco Coelho, Gilberto
Kassab, Gustavo Fruet, Josué Bengtson, Kincas
Mattos, Luiz Bittencourt, Marinha Raupp, Nélson
Meurer, Neuton Lima e Romeu Queiroz.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.609, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 1.088/2001
MSC W 970/2001

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Rádio Comunitária Artística e Cultural
de Boca do Acre a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade
de Boca do Acre, Estado do Amazonas.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54))

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° E aprovado o ato constante da Portaria

n° 66, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a Assoei-
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ação Rádio Comunitária Artística e Cultural de Boca do
Acre a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Boca do Acre, Estado do Amazonas.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001 . 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 1.088, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 970/01

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 66, de 22 de fevereiro de 2001, que au
toriza a Associação Rádio Comunitária
Artística e Cultural de Boca do Acre a
executar, pelo prazo de três anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Boca
do Acre, Estado do Amazonas.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54))

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

com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto á apreciação de Vossas Excelências, acom
panhadas de exposições de motivos do Senhor Minis
tro 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° 808, de 28 de dezembro de 2000
- Associação Cultural, Educacional e Rádio Comuni
tária de Pirabeiraba, na cidade de Joinville - SC;

2 - Portaria n° 41 , de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
Amigos do Cecap, na cidade de Piracicaba - SP;

3 - Portaria nO 42, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultu
ral e Artístico de Flor da Serra do Sul, na cidade de
Flor da Serra do Sul - PR;

4 - Portaria nO 44, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária Senhora Santana da Comu
nidade de Jati, na cidade de Jati - CE;

5 - Portaria n° 66, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Rádio Comunitária Artística e Cultural de
Boca do Acre, na cidade de Boca do Acre - AM;

6 - Portaria n° 70, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural e
Educativa, na cidade de Vazante - MG;

7 - Portaria n° 80, de 22 de fevereiro de 2001 
ACIRCI - Associação Cultural, Informativa, de Radio
difusão Comunitária de Itororó - Bahia, na cidade de
Itororó - BA;

8 - Portaria n° 96, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária, Artística e Cultural Catan
duvense, na cidade de Catanduvas - PR;

9 - Portaria n° 101, de 6 de março de 2001 
Associação Comunitária de Colares (Rádio Comuni
tária Rosário FM Stéreo), na cidade de Colares - PA;

10 - Portaria nO 112, de 6 de março de 2001 
Associação Cultural das Entidades Mantenedoras de
Radiodifusão Comunitária, na cidade de Belém - PA; e

11 - Portaria n° 115, de 6 de março de 2001 -
Associação Comunitária de Comunicações (Rádio Prin
cesa do Atlântico FM), na cidade de Maracanã - PA;

Brasília, 12 de setembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

PORTARIA N° 66, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 1Oe 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53630.000131/99, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Rádio Comunitá
ria Artistica e Cultural de Boca do Acre, com sede na
Rua Júlio Toá, s/no, Bairro Platô do Piquiá, na cidade
de Boca do Acre, Estado do Amazonas, a executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade.

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

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 08°46'49"S e longitude em
67°20'06"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

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

Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
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MC N° 90 EM

Brasília, 23 de março de 2001

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

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Rádio Co
munitária Artística e Cultural de Boca do Acre, com
sede na cidade de Boca do Acre, Estado do Amazo
nas, explore o serviço de radiodifusão comunitária,
em conformidade com o caput do art. 223, da Consti
tuição e a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

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

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

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53630.000131/99, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constituci
onais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos Legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.

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

Aviso n° 1.060 - C.Civil

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de ra-

diodifusão comunitária constantes das Portarias rr
808, de 2000; 41, 42, 44, 66, 70, 80, 96, 101, 112 e
115, de 2001.

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

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.609, DE 2002

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Rádio Comunitária Artística e Cultural
de Boca do Acre a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade
de Boca do Acre, Estado do Amazonas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

66, de 22 fevereiro de 2001, que autoriza a Associa
ção Rádio Comunitária Artística e Cultural de Boca do
Acre a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Boca do Acre, Estado do Amazonas.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2001. 
Deputado Alex Canziani, Relator.

TVR N° 1.088, DE 2001
(Mensagem n° 970, de 2001)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 66, de 22 fevereiro de 2001, que autori
za a Associação Rádio Comunitária Artís
tica e Cultural de Boca do Acre a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Boca do Acre,
Estado do Amazonas.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Alex Canziani

I - Relatório
De conformidade com o art. 49, inciso XII, com

binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da exposição de motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au
toriza a Associação Rádio Comunitária Artística e
Cultural de Boca do Acre a executar, pelo prazo de
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três anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela
Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo
em questão, a Associação Rádio Comunitária Artística
e Cultural de Boca do Acre atendeu aos requisitos da
legislação específica e recebeu autorização para exe
cutar serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo nO 1, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos to
dos os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de cons
titucionalidade, especialmente no que se refere aos arti
gos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às for
malidades legais, motivos pelos quais somos pela ho
mologação do ato do Poder Executivo, na forma do pro
jeto de decreto legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 28 de novembro de 2001. 
Deputado Alex Canziani, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do relator,
Deputado Alex Canziani, à TVR n° 1.088/01, nos ter
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Cé
sar Bandeira, Presidente; Franeistônio Pinto e Júlio Se
meghini, Vice-Presidentes; Agnaldo Muniz, Alberto Gold
man, Ana Corso, Arolde de Oliveira, Augusto Franco,
Babá, Benito Gama, Bispo Wanderval, Corauci Sobri
nho, Domiciano cabral, Dr. Hélio, Eunício Oliveira, Gilmar
Machado, Hermes Parcianello, Iris Simões, João Almei
da, Jorge Bittar, Jorge Pinheiro, José Rocha, Luiz Morei
ra, Luiz Piauhylino, Luíza Erundina, Marçal Filho, Marcos
Afonso, Nárcio Rodrigues, Olímpio Pires, Oliveira Filho,
Pedro Canedo, Pinheiro Landim, Ricardo Izar, Santos Fi
lho, Suas Câmara, Valdeci Paiva, Vic Pires Franco, Yvo
nilton Gonçalves, Alex Canziani, Arnaldo Faria de Sá, Ary

Kara, Francisco Coelho, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet,
Kincas Mattos, Luiz Bittencourt, Marinha Raupp, Nélson
Meurer, Neuton Lima e Romeu Queiroz.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.610, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 1.090/2001
MSC N° 970/2001

Aprova o ato que autoriza a ACIRCI
- Associação Cultural, Informativa, de
Radiodifusão Comunitária de Itororó 
Bahia a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Itororó, Estado da Bahia.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54))

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria

n° 80, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a
ACIRCI - Associação Cultural, Informativa, de Ra
diodifusão Comunitária de Itororó - Bahia a execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Itororó, Estado da Bahia.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 1.090, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 970/01

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° ao, de 22 de fevereiro de 2001, que
autoriza a ACIRCI - Associação Cultu
ral, Informativa, de Radiodifusão Comu
nitária de Itororó - Bahia a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Itororó, Esta
do da Bahia.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54))
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Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhadas de exposições de motivos do Senhor Minis
tro 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° 808, de 28 de dezembro de 2000
- Associação Cultural, Educacional e Rádio Comuni
tária de Pirabeiraba, na cidade de Joinvilie - SC;

2 - Portaria n° 41, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
Amigos do Cecap, na cidade de Piracicaba - SP;

3 - Portaria n° 42, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultu
ral e Artístico de Flor da Serra do Sul, na cidade de
Flor da Serra do Sul - PR;

4 - Portaria n° 44, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária Senhora Santana da Comu
nidade de Jati, na cidade de Jati - CE;

5 - Portaria n° 66, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Rádio Comunitária Artística e Cultural de
Boca do Acre, na cidade de Boca do Acre - AM;

6 - Portaria n° 70, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural e
Educativa, na cidade de Vazante - MG;

7 - Portaria n° 80, de 22 de fevereiro de 2001 
ACIRCI- Associação Cultural, Informativa, de Radio
difusão Comunitária de Itororó - Bahia, na cidade de
Itororó - BA;

8 - Portaria n° 96, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária, Artística e Cultural Catan
duvense, na cidade de Catanduvas - PR;

9 - Portaria n° 101 , de 6 de março de 2001 - Asso
ciação Comunitária de Colares (Rádio Comunitária Ro
sário FM STEREO), na cidade de Colares - PA;

FI. 2 da Mensagem n° 970, de 12 - 9 - 2001
10 - Portaria nO 112, de 6 de março de 2001 

Associação Cultural das Entidades Mantenedoras de
Radiodifusão Comunitária, na cidade de Belém - PA; e

11 - Portaria n° 115, de 6 de março de 2001 -
Associação Comunitária de Comunicações (Rádio Prin
cesa do Atlântico FM), na cidade de Maracanã - PA;

Brasília, 12 de setembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

PORTARIA N° ao, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2001

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos

artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53640.001575/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a ACIRCI - Associação Cultural,
Informativa, de Radiodifusão Comunitária de Itororó 
Bahia, com sede na Rua Dr. Pedro Loppo Casas, n° 115,
João Calixto de Oliveira, na cidade de Itororó, Estado da
Bahia, a executar serviço de radiodifusão comunitária,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.

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

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 15°07'08"S e longitude em
400 03'58"W, utilizando a freqüência de 105,9 MHz.

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

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

MC N° 80 EM

Brasília, 23 de março de 2001

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

ga de autorização e respectiva documentação para que
a entidade denominada ACIRCI - Associação Cultural,
Informativa de Radiodifusão Comunitária de Itororó 
Bahia, com sede na cidade de Itororó, Estado da Bahia,
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em con
formidade com o caput do art. 223, da Constituição e a
Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

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

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

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan-
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do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
nO 53640.001575/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constituci
onais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.

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

Aviso n° 1.060 - C. Civil

Em 12 de setembro de 2001

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Exce

lentíssimo Senhor Presidente da Replblica na qual sub
mete à apreciação do Congresso Nacional os atos que
autorizam a execução de serviços de radiodifusão comu
nitária constantes das Portarias nOs 808, de 2000; 41 , 42,
44,66,70,80,96,101, 112 e 115, de 2001.

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

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° 1.610, DE 2002

Aprova o ato que autoriza a ACIRCI
- Associação Cultural, Informativa, de
Radiodifusão Comunitária de Itororó 
Bahia a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Itororó, Estado da Bahia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

80, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a
AClRCJ - Associação Cultural, Informativa, de Radio
difusão Comunitária de Itororó - Bahia a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ito
roró, Estado da Bahia.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 28 de novembro 2001. 
Deputado Maurilio Ferreira Lima, Relator.

TVR N° 1.090, DE 2001
(Mensagem n° 970, de 2001)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 80, de 22 de fevereiro de 2001, que au
toriza a ACIRCI - Associação Cultural,
Informativa, de Radiodifusão Comunitária
de Itororó - Bahia a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Itororó, Estado da Bahia.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Maurilio Ferreira Lima

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com·
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que au
toriza a ACIRCI - Associação Cultural, Informativa,
de Radiodifusão Comunitária de Itororó - Bahia a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada pela
Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No processo em
questão, a ACIRCI- Associação Cultural, Informativa, de
Radiodifusão Comunitária de Itororó - Bahia atendeu
aos requisitos da legislação específica e recebeu autori
zação para executar serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão. Verificada a
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documentação, constatamos que foram atendidos to
dos os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de cons
titucionalidade, especialmente no que se refere aos arti
gos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às for
malidades legais, motivos pelos quais somos pela ho
mologação do ato do Poder Executivo, na forma do pro
jeto de decreto legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 28 de novembro 2001. - De
putado Maurilio Ferreira Lima, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião OIdinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do relator,
Deputado Maurílio Ferreira Lima, à TVR n° 1.090/01, nos
tennos do projeto de decreto legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
César Bandeira, Presidente; Francistônio Pinto e Júlio
Semeghini, Vice-presidentes; Agnaldo Muniz, Alberto
Goldman, Ana Corso, Arolde de Oliveira, Augusto
Franco, Babá, Benito Gama, Bispo Wanderval, Cora
uci Sobrinho, Domiciano Cabral, Dr. Hélio, Eunício
Oliveira, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, íris Si
mões, João Almeida, Jorge Bittar, Jorge Pinheiro,
José Rocha, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Luíza
Erundina, Marçal Filho, Marcos Afonso, Nárcio Rodri
gues, Olímpio Pires, Oliveira Filho, Pedro Canedo, Pi
nheiro Landim, Ricardo Izar, Santos Filho, Silas Câ
mara, Valdeci Paiva, Vio Pires Franco, Yvonilton Gon
çalves, Arnaldo Faria de Sá, Ary Kara, Francisco Coe
lho, Gilberto kassab, Gustavo Fruet, Josué Bengtson,
Kincas Mattos, Luiz Bittencourt, Marinha Raupp, Nél
son Meurer, Neuton Lima e Romeu Queiroz.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001 . 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.611, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 1.091/2001
MSC N° 970/2001

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária, Artística e Cultural Ca
tanduvense a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade
de Catanduvas, Estado do Paraná.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54))

Fevereiro de 2002

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

96, de 22 de fevereiro de 2001 , que autoriza a Associ
ação Comunitária, Artística e Cultural Catanduvense
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Catanduvas, Estado do Paraná.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR W 1.091, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM W 970/01

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
nO 96, de 22 de fevereiro de 2001, que au
toriza a Associação Comunitária Artística
e Cultural Catanduvense a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Catanduvas, Estado
do Paraná.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54)

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

com o § 3° do artigo 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° 808, de 28 de dezembro de 2000
- Associação Cultural, Educacional e Rádio Comuni
tária de Pirabeiraba, na cidade de Joinville - SC;

2 - Portaria n° 41 , de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
Amigos do Cecap, na cidade de Piracicaba - SP;

3 - Portaria n° 42, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultu
ral e Artístico de Flor da Serra do Sul, na cidade de
Flor da Serra do Sul - PR;

4 - Portaria n° 44, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária Senhora Santana da Comu
nidade de Jati, na cidade de Jati - CE;
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5 - Portaria n° 66, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Rádio Comunitária Artística e Cultural de
Boca do Acre, na cidade de Boca do Acre - AM;

6 - Portaria n° 70, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária de Radiodifusão Cultural e
Educativa, na cidade de Vazante - MG;

7 - Portaria n° 80, de 22 de fevereiro de 2001 
ACIRCI- Associação Cultural, Informativa, de Radio
difusão Comunitária de Itororó, Bahia, na cidade de
Itororó - BA;

8 - Portaria n° 96, de 22 de fevereiro de 2001 
Associação Comunitária, Artística e Cultural Catan
duvense, na cidade de Catanduvas - PR;

9 - Portaria n° 101, de 6 de março de 2001 
Associação Comunitária de Colares (Rádio Comunitá
ria Rosário FM STEREO), na cidade de Colares- PA;

10 - Portaria n° 112, de 6 de março de 2001 
Associação Cultural das Entidades Mantenedoras de
Radiodifusão Comunitária, na cidade de Belém - PA; e

11 - Portaria nO 115, de 6 de março de 2001 -
Associação Comunitária de Comunicações (Rádio Prin
cesa do Atlântico FM), na cidade de Maracanã - PA.

Brasília, 12 de setembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

PORTARIA N° 96, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n02.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53740.001512198, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária,
Artística e Cultural Catanduvense, com sede na Rua
D. Pedro li, n° 498, Centro, na cidade de Catanduvas,
Estado do Paraná, a executar serviço de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade.

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

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 25°12'08"S e longitude em
53°09'18"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

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

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

MC N° 134 EM

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

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária,
Artística e Cultural Catanduvense, com sede na cida
de de Catanduvas, Estado do Paraná, explore o servi
ço de radiodifusão comunitária, em conformidade
com o caput do art. 223 da Constituição e a Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

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

3. Como se depreende da importância da inici
ativa comandada por Vossa Excelência, essas
ações permitem que as entidades trabalhem em
conjunto com a comunidade, auxiliando não só no
processo educacional, social e cultural mas, tam
bém, servem de elo à integração de informações be
néficas em todos os segmentos, e a todos esses nú
cleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análi
ses técnica e jurídica da petição apresentada, cons
tatando a inexistência de óbice legal e normativo ao
pleito, o que se conclui da documentação de ori
gem, consubstanciada nos autos do Processo
Administrativo n° 53740.001512/98, que ora faço
acompanhar, com a finalidade de subsidiar os tra
balhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos constituci
onais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos legais
somente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223 da Constituição Federal.

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

Aviso n° 1.060 - C. Civil

Em 12 de setembro de 2001

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Exce

lentíssimo Senhor Presidente da Replblica na qual sub-
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mete à apreciação do Congresso Nacional os atos que
autorizam a execução de serviços de radiodifusão comu
nitária constantes das Portarias nOs 808, de 2000; 41, 42,
44,66,70,80,96,101, 112 e 115, de 2001.

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

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

TVR W1.091, DE 2001
(Mensagem n° 970, de 2001)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 96, de 22 de fevereiro de 2001, que au
toriza a Associação Comunitária Artística
e Cultural Catanduvense a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Catanduvas, Estado
do Paraná.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Babá

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1° do art. 223 da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub
mete à consideração do Congresso Nacional, acompa
nhado da Exposição de Motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações, o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária Artística e Cultural Catanduvense a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão comunitária.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

,,- Voto do Relator

A autorização do Poder Público para a execução
de serviço de radiodifusão comunitária é regulada
pela Lei nO 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No pro
cesso em questão, a Associação Comunitária Artísti
ca e Cultural Catanduvense atendeu aos requisitos

da legislação específica e recebeu autorização para
executar serviço de radiodifusão comunitária.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos to
dos os critérios exigidos por este diploma regulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e
atende às formalidades legais, motivos pelos quais
somos pela homologação do ato do Poder Executi
vo, na forma do Projeto de Decreto Legislativo que
ora apresentamos.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 2001 . 
Deputado Babá, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.611, DE 2002

Aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária Artística e Cultural Ca
tanduvense a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade
de Catanduvas, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

96, de 22 de fevereiro de 2001 , que autoriza a Associ
ação Comunitária Artística e Cultural Catanduvense a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Catanduvas, Estado do Paraná.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 29 de novembro de 2001. 
Deputado Babá, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
relator, Deputado Babá, à TVR n° 1.091/01, nos ter
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
César Bandeira, Presidente; Francistônio Pinto e Júlio
Semeghini, Vice-Presidentes; Agnaldo Muniz, Alberto
Goldman, Ana Corso, Arolde de Oliveira, Augusto
Franco, Babá, Benito Gama, Bispo Wanderval, Cora
uci Sobrinho, Domiciano Cabral, Dl. Hélio, Eunício
Oliveira, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, íris Si
mões, João Almeida, Jorge Bittar, Jorge Pinheiro,
José Rocha, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Luíza
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Erundina, Marçal Filho, Marcos Afonso, Nárcio Rodri
gues, Olímpio Pires, Oliveira Filho, Pedro Canedo, Pi
nheiro Landim, Ricardo Izar, Santos Filho, Silas Câ
mara, Valdeci Paiva, Vic Pires Franco, Yvonilton Gon
çalves, Arnaldo Faria de Sá, Ary Kara, Francisco Coe
lho, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, Josué Bengtson,
Kincas Mattos, Luiz Bittencourt, Marinha Raupp, Nél
son Meurer, Neuton Lima e Romeu Queiroz.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.612, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 1.102/2001
MSC N° 991/2001

Aprova o ato que outorga conces
são à Fundação WALPECAR - Waldevino
Pereira de Carvalho, para executar servi
ço de radiodifusão de sons e imagens,
com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Umuarama, Estado do Paraná.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54))

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 6 de setembro de 2001 , que outorga concessão à
Fundação WALPECAR - Waldevino Pereira de Car
valho, para executar, pelo prazo de quinze anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de
sons e imagens, com fins exclusivamente educativos,
na cidade de Umuarama, Estado do Paraná.

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

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR N°1.102, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 991/01

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 6 de setembro de 2001, que outorga
concessão à Fundação WALPECAR 
Waldevino Pereira de Carvalho, para exe
cutar, pelo prazo de quinze anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radio
difusão de sons e imagens, com fins ex·

clusivamente educativos, na cidade de
Umuarama, Estado do Paraná.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54).)

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

com o § 3° do artigo 223 da Constituição Federal, sub-
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto de 6 de setembro de 2001 , que "Outorga con
cessão às entidades que menciona, para executar ser
viço de radiodifusão de sons e imagens, com fins ex
clusivamente educativos, e dá outras providências".
As entidades mencionadas são as seguintes:

1 - Fundação Educativa e Cultural Rio Preto, na
cidade de Unaí - MG;

2 - Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e
Extensão - FAEPE, na cidade de Lavras - MG;

3- Fundação Ubaense de Educação e Cultura,
na cidade de Ubá - MG;

4- Fundação Cristiano Varella, na cidade de Mu
riaé - MG;

5- Fundação WALPECAR - Waldevino Pereira
de Carvalho, na cidade de Umuarama - PR;

6 - Fundação Valentin Bruzon, na cidade de Iva
iporã - PR

7 - Fundação União de Comunicação, na cida
de de São João da Boa Vista - SP; e

8 - Fundação de Assistência e Educação 
FAESA, na cidade de Colatina - ES.

Brasília, 17 de setembro de 2001. Fernando
Henrique Cardoso.

MC N° 377 EM

Brasília, 3 de agosto de 2001

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

incluso projeto de decreto que trata da outorga de
concessão às entidades abaixo relacionadas, para
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens
com fins exclusivamente educativos, nas localidades
e Unidades da Federação indicadas

• Fundação Educativa e Cultural Rio Preto, na
cidade de Unaí, Estado de Minas Gerais (Processo n°
53710.000120/00);

• Fundaçao de Apoio Ao Ensino, Pesquisa e
Extensão - FAEPE, na cidade de Lavras, Estado de
Minas Gerais (Processo n° 5371 0.001228/00);
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• Fundação Ubaense de Educação e Cultura,
na cidade de Ubá, Estado de Minas Gerais (Processo
n° 53000.002979/00);

• Fundação Cristiano Varella, na cidade de Mu
nae, Estado de Minas Gerais (Processo n°
53000.005941/99)

• Fundação WALPECAR - Waldevino Pereira
de Carvalho, na cidade de Umuarama, Estado do Pa
raná (Processo n° 53000.007612/00);

• Fundação Valentin Bruzon, na cidade de lvaipo
rã, Estado do Paraná (Processo nO 53000.000716/01);

• Fundação União de Comunicação, na cidade
de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo (Pro
cesso n053 830.000341/00); e

• Fundação de Assistência e Educação 
FAESA, na cidade de Colatina" Estado do Espírito
Santo (Processo n° 53000.008475/00).

2. De acordo com o artigo 14, § 2°, do Decreto-Lei
n° 236, de 28 de fevereiro de 1967, e com o § 1° do arti
go 13 do Regulamento de Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n°
2.108, de 24 de dezembro de 1996, não dependerá de
edital a outorga para execução de serviço de radiodifu
são com fins exclusivamente educativos.

3. Cumpre ressaltar que os pedidos se encontram
devidamente instruídos, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuírem as entidades as
qualificações exigidas para a execução do serviço.

4. Esclareço que, nos termos do § 3° do artigo
223 da Constituição Federal, o ato de outorga somen
te produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional, para onde solicito seja encaminha
do o referido ato, acompanhado dos processos cor
respondentes.

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

DECRETO DE 6 DE SETEMBRO DE 2001

Outorga concessão às entidades
que menciona, para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com
fins exclusivamente educativos, e dá ou
tras providências.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca
put, da Constituição, e 34, § 1°, da Lei nO 4.117, de 27
de agosto de 1962, e tendo em vista o disposto no art.
14, § 2°, do Decreto-Lei n° 236, de 28 de fevereiro de

1967, e no § 1° do art. 13 do Regulamento de Servi
ços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n°
52.795, de 31 de outubro de 1963,

Decreta:
Art. 1° Fica outorgada concessão às entidades

abaixo mencionadas, para executar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusiva
mente educativos:

I - Fundação Educativa e Cultural Rio Preto, na
cidade de Unaí, Estado de Minas Gerais (Processo n°
53710.000120/00);

11 - Fundação de Apoio Ao Ensino, Pesquisa e
Extensão - FAEPE, na cidade de Lavras, Estado de
Minas Gerais (Processo n° 53710.001228/00);

111- Fundação Ubaense de Educação e Cultura,
na cidade de Ubá, Estado de Minas Gerais (Processo
n° 53000.002979/00);

IV - Fundação Cristiano Varella, na cidade de
Muriaé, Estado de Minas Gerais (Processo n°
53000.005941/99);

V - Fundação WALPECAR - Waldevinq Pereira
de Carvalho, na cidade de Umuarama, Estado do Pa
raná (Processo n° 53000.007612/00);

VI - Fundação Valentin Bruzon, na cidade de Ivai
porã, Estado do Paraná (Processo n053000.000716/01);

VII- Fundação União de Comunicação, na cida
de de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo
(Processo nO 53830.000341/00); e

VIII - Fundação de Assistência e Educação 
FAESA, na cidade de Colatina, Estado do Espírito
Santo (Processo n° 53000.008475/00).

Parágrafo único. As concessões ora outorgadas
reger-se-ão pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pelas outorgadas.

Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição.

Art. 3° Os contratos decorrentes destas conces
sões deverão ser assinados dentro de sessenta dias,
a contar da data da publicação da deliberação de que
trata o art. 2°, sob pena de tornarem-se nulos, de ple
no direito, os atos de outorga.

Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 6 de setembro de 2001; 180° da Inde
pendência e 113° da República. - Fernando Henri
que Cardoso.
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Aviso n° 1.080 - C. Civil

Em 17 de setembro de 2001

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

Senhor Primeiro-Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Exce
lentíssimo Senhor Presidente da República na qual sub
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons
tante do Decreto de 6 de setembro de 2001, que "Outor
ga concessão às entidades que menciona, para executar
serviço de radiodifusão de sons e imagens, com fins ex
c�usivamente educativos, e dá outras providências".

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

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

TVR N°1.102, DE 2001
(Mensagem n° 991, de 2001)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 6 de setembro de 2001, que outorga
concessão à Fundação WALPECAR 
Waldevino Pereira de Carvalho, para exe
cutar, pelo prazo de quinze anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radio
difusão de sons e imagens, com fins ex
clusivamente educativos, na cidade de
Umuarama, Estado do Paraná.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Ariston Correia Andrade

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223 da Constituição Federal,
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou
torga concessão à Fundação WALPECAR - Waldevi
no Pereira de Carvalho, para executar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusiva
mente educativos.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão com fins educativos é regula
da pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de 1963,
com as modificações do Decreto na 2.108, de 24 de
dezembro de 1996. De acordo com esses instrumen
tos jurídicos, a outorga de concessão para execução
de serviço de radiodifusão com fins exclusivamente
educativos independe de edital.

No processo em questão, a Fundação
WALPECAR - Waldevino Pereira de Carvalho, aten
deu aos requisitos da legislação específica, inclusive
do Ato Normativo na 1, de 1999, desta Comissão.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2001. 
Deputado Ariston Correia Andrade, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.612, DE 2001

Aprova o ato que outorga conces
são à Fundação WALPECAR - Waldevino
Pereira de Carvalho, para executar servi
ço de radiodifusão de sons e imagens,
com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Umuarama, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto
de 6 de setembro de 2001 , que outorga concessão à
Fundação WALPECAR - Waldevino Pereira de Car
valho, para executar, pelo prazo de quinze anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de
sons e imagens, com fins exclusivamente educativos,
na cidade de Umuarama, Estado do Paraná.
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Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 5 de dezembro de 2001. 
Deputado Ariston Correia Andrade, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator,
Deputado Ariston Andrade, à TVR n° 1.102/01, nos ter
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
César Bandeira, Presidente; Francistônio Pinto e Júlio
Semeghini, Vice-Presidentes; Agnaldo Muniz, Alberto
Goldman, Ana Corso, Arolde de Oliveira, Augusto
Franco, Babá, Benito Gama, Bispo Wanderval, Cora
uci Sobrinho, Domiciano Cabral, Dr. Hélio, Eunício
Oliveira, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, íris Si
mões, João Almeida, Jorge Bittar, Jorge Pinheiro,
José Rocha, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Luiza
Erundina, Marçal Filho, Marcos Afonso, Nárcio Rodri
gues, Olímpio Pires, Oliveira Filho, Pedro Canedo, Pi
nheiro Landim, Ricardo Izar, Santos Filho, Silas Câ
mara, Valdeci Paiva, Vic Pires Franco, Yvonilton Gon
çalves, Arnaldo Faria de Sá, Ary Kara, Francisco Coe
lho, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, Josué Bengtson,
Kincas Mattos, Luiz Bittencourt, Marinha Raupp, Nél
son Meurer, Neuton Lima e Romeu Queiroz.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001 . 
Deputado César Bandeira, Presidente.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.613, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 1.106/2001 MSC N° 992/2001

Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Cesumar para executar servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente edu
cativos, na cidade de Maringá, Estado do
Paraná.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54))

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria

n° 154, de 27 de março de 2001 , que outorga permis-

são à Fundação Cesumar, para executar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
com fins exclusivamente educativos, na cidade de
Maringá, Estado do Paraná.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001 . 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 1.106, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 992/01

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria n°
154, de 27 de março de 2001, que outorga
permissão à Fundação Cesumar para exe
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de
Maringá, Estado do Paraná.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54))

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3° do artigo 223 da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, permissões para exe
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivi
dade, serviços de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, con
forme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria n° 154, de 27 de março de 2001 
Fundação Cesumar, na cidade de Maringá - PR;

2 - Portaria n° 193, de 17 de abril de 2001 
Fundação Cultural e Educacional de Itajaí, na cidade
de Itajaí - SC;

3 - Portaria n° 235, de 18 de abril de 2001 
Fundação Rádio Educativa de Iporá-FUJREI, na ci
dade de Iporá - GO;

4 - Portaria nO 356, de 5 de julho de 2001 - Fun
dação Educativa Salesiana Padre Cícero, na cidade
de Juazeiro do Norte - CE;

5 - Portaria n° 357, de 5 de julho de 2001 - Fun
dação Educar Brasil de Radiodifusão, na cidade de
Vitória da Conquista - BA;
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6 - Portaria na 371, de 5 de julho de 2001 
Fundação Educativa e Cultural do Sistema de Ra
diodifusão "Cidade das Arvores", na cidade de
Araras - SP; e

7 - Portaria na 385, de 12 de julho de 2001 
Fundação Cantares de Salomão, na cidade de Cuia
bá - MT.

Brasília, 17 de setembro de 2001 . - Fernando
Henrique Cardoso.

PORTARIA N° 154, DE 27 DE MARÇO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, considerando o disposto no art. 13,
§ 10, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto na 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto
na 2.108, de 24 de dezembro de 1996, e tendo em vista
o que consta do Processo na53740.000059/00, resolve:

Art. 10 Outorgar permissão à Fundação Cesu
mar para executar, pelo prazo de dez anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Maringá, Estado do Paraná.

Art. 20 A permissão ora outorgada reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumi
das pela outorgada.

Art. 30 Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 30do art. 223 da Constituição.

Art. 40 Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

MC ()J0 386 EM

Brasília, 6 de agosto de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência o Processo

Administrativo na 53740.000059/00, de interesse da
Fundação Cesumar objeto de permissão para execu
tar serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, com fins exclusivamente educativos, na cida
de de Maringá Estado do Paraná.

2. De acordo com o art. 13, § 10, do Regulamen
to dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo De
ereto na 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a re
dação que lhe foi dada pelo Decreto na 2.108, de 24
de dezembro de 1996, não dependerá de edital a ou
torga para execução de serviço de radiodifusão com
fins exclusivamente educativos.

3. Cumpre ressaltar que o pedido se encontra devi
damente instruído, de acordo com a legislação aplicável,

demonstrando possuir a entidade as qualificações exigi
das para a execução do serviço, o que me levou a outor
gar a permissão, nos termos da inclusa Portaria.

4. Esclareço que, nos termos do § 3° do art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente pro
duzirá efeitos legais após deliberação do Congres
so Nacional, para onde solicito seja encaminhado
o referido ato, acompanhado do processo que lhe
deu origem.

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

Aviso na 1.081 - C. Civil

Em 17 de setembro de 2001

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional os
atos que outorgam permissões para executar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, constantes das Porta
rias nas 154, 193, 235, 356, 357, 371 e 385, de 2001.

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

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

TVR N° 1.106, DE 2001
(Mensagem na 992, de 2001)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria n° 154,
de 27 de março de 2001, que outorga per
missão à Fundação Cesumar, para execu
tar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão s0

nora em freqüência modulada, com fins ex
clusivamente educativos, na cidade de Ma
ringá, Estado do Paraná.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Maurílio Ferreira Lima

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1°do art. 223 da Constituição Federal,
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou
torga permissão à Fundação Cesumar, para executar,
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pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, com fins exclusivamente educativos.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

U- Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão sonora com fins educativos é
regulada pelo Decreto n052. 795, de 31 de outubro de
1963, com a redação do Decreto n° 2.108, de 24 de
dezembro de 1996. De acordo com esses instrumen
tos jurídicos, a outorga de permissão para execução
de serviço de radiodifusão sonora com fins exclusiva
mente educativos independe de edital.

No processo em questão, a Fundação Cesumar
atendeu aos requisitos da legislação específica, inclu
sive do Ato Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão.

O ato de outorga obedece aos princípios de consti
tucionalidade, especialmente no que se refere aos arti
gos 220 a 223 da Const~uiçãoFederal, e atende às for
ma�idades legais, motivos pelos quais somos pela homo
logação do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto
de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2001 . 
Deputado Maurílio Ferreira Lima, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.613, DE 2002

Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Cesumar, para executar ser
viço de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Maringá, Estado
do Paraná.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

154, de 27 de março de 2001 , que outorga permissão
à Fundação Cesumar, para executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Maringá,
Estado do Paraná.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2001.
Deputado Maurílio Ferreira Lima, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator,
Deputado Maurílio Ferreira Lima, à TVR n° 1.106/01 , nos
termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
César Bandeira, Presidente; Francistônio Pinto e Júlio
Semeghini, Vice-Presidentes; Agnaldo Muniz, Alberto
Goldman, Ana Corso, Arolde de Oliveira, Augusto
Franco, Babá, Benito Gama, Bispo Wanderval, Cora
uci Sobrinho, Domiciano Cabral, Dr. Hélio, Eunício
Oliveira, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, íris Si
mões, João Almeida, Jorge Bittar, Jorge Pinheiro,
José Rocha, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Luíza
Erundina, Marçal Filho, Marcos Afonso, Nárcio Rodri
gues, Olímpio Pires, Oliveira Filho, Pedro Canedo, Pi
nheiro Landim, Ricardo Izar, Santos Filho, Silas Câ
mara, Valdeci Paiva, Vic Pires Franco, Yvonilton Gon
çalves, Arnaldo Faria de Sá, Ary Kara, Francisco Coe
lho, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, Josué Bengtson,
Kincas Mattos, Luiz Bittencourt, Marinha Raupp, Nél
son Meurer, Neuton Lima e Romeu Queiroz.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.614, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 1.123/2001
MSC N° 993/2001

Aprova o ato que outorga permissão
à Empresa de Comunicação Internacional
Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na
cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54))

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

432, de 7 de agosto de 2001, que outorga permissão
à Empresa de Comunicação Internacional Ltda., para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
clusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre-
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qüência modulada, na cidade de Itajaí, Estado de
Santa Catarina.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 1.123, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 993/01

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 432, de 7 de agosto de 2001, que outor
ga permissão à Empresa de Comunica
ção Internacional Ltda., para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cida
de de Itajaí, Estado de Santa Catarina.

(ÀS Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54))

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

com o § 3° do artigo 223 da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, permissões para explo
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviços de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria n° 360, de 5 de julho de 2001 - Stu
dio G Comunicação e Marketing Ltda., na cidade de
Jataí - GO;

2 - Portaria nO 361, de 5 de julho de 2001 - Stu
dio G Comunicação e Marketing Ltda., na cidade de
Jaraguá - GO;

3 - Portaria nO 362, de 5 de julho de 2001 - Rá
dio Pontal do Sudoeste Goiano FM Ltda., na cidade
de Acreúna - GO;

4 - Portaria n° 364, de 5 de julho de 2001 - Rá
dio JK FM Ltda., na cidade de Taguatinga - DF;

5 - Portaria n° 365, de 5 de julho de 2001 - Sis
tema Lageado de Comunicação Ltda., na cidade de
Goiânia - GO;

6 - Portaria n° 370, de 5 de julho de 2001 - Rá
dio Serrana FM Ltda., na cidade de Dias D'Ávila - BA;

7 - Portaria n° 422, de 7 de agosto de 2001 
Sistema Interativa de Comunicação Ltda., na cidade
de Araranguá - SC;

8 - Portaria nO 428, de 7 de agosto de 2001 - So
ciedade Econômica de Comunicação Ltda., na cidade
de Blumenau - SC;

9 - Portaria n° 430, de 7 de agosto de 2001 - SM
Comunicações Ltda., na cidade de Pedro Canário - ES;

10- Portaria n° 431 , de 7 de agosto de 2001 - SM
Comunicações Ltda., na cidade de Pinheiros - ES;

11 - Portaria n° 432, de 7 de agosto de 2001 
Empresa de Comunicação Internacional Ltda., na ci
dade de Itajaí -SC;

12 - Portaria n° 437, de 7 de agosto de 2001 
RB - Rádio e Televisão Ltda., na cidade de Ecoporan
ga - ES;

13 - Portaria n° 438, de 7 de agosto de 2001 
Rede Vitória Régia de Rádio Ltda., na cidade de Porto
Velho- RO;

14 - Portaria nO 448, de 7 de agosto de 2001 - SM
Comunicações Ltda., na cidade de Anchieta - ES; e

15 - Portaria n° 450, de 7 de agosto de 2001 - CV
- Rádio e Televisão Ltda., na cidade de Joinville - se.

Brasília, 17 de setembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

PORTARIA N° 432, DE 7 DE AGOSTO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o art.
32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n°
1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o
que consta do Processo n° 53820.000121/98, Con
corrência n° 159/97-SSRlMC, resolve:

Art. 1° Outorgar permissão à Empresa de Co
municação Internacional Ltda., para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada re
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.

Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3°, da Constituição.

Art. 3° O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 4° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
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Brasília, 22 de agosto de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regu

lamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a
publicação da Concorrência n° 159J97-SSRlMC, com
vistas à implantação de uma estação de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de Itajaí, Esta
do de Santa Catarina.

2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, cri
ada pela Portaria n° 63, de 5 de fevereiro de 1997, al
terada pela Portaria n° 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilita
ção e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei
n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e da legislação es
pecífica de radiodifusão, concluiu que a Empresa de
Comunicação Internacional Ltda., obteve a maior
pontuação do valor ponderado, nos termos estabele
cidos pelo Edital, tornando-se assim a vencedora da
Concorrência, conforme ato da mesma Comissão,
que homologuei, havendo por bem outorgar a permis
são, na forma da portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3° do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

Respeitosamente. - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

Aviso n° 1.082 - C. Civil

Em 17 de setembro de 2001

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

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que outorgam permissões para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viços de radiodifusão sonora em freqüência modula
da, constantes das Portarias nOs 360,361,362,364,
365 e 370, de 5 de julho de 2001 ; 422, 428, 430, 431,
432,437,438,448 e 450, de 7 agosto de 2001.

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

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

TVR N° 1.123, DE 2001
(Mensagem nO 993, de 2001)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 432, de 7 de agosto de 2001, que outor
ga permissão à Empresa de Comunica
ção Internacional Ltda., para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cida
de de Itajaí, Estado de Santa Catarina.

Autor: Poder Executivo
Relator: .Deputado Pedro Canedo

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, combi
nado com o § 1° do art. 223 da Constituição Federal, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da República submete
à consideração do Congresso Nacional, acompanhado da
Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, o ato que outorga permissão à Empresa
de Comunicação Intemacional Ltda., para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da Cons
tituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislativo para a
devida apreciação, uma vez que o ato somente produzirá
efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao exa
me desta Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h,
do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto n°
52.795, de31 de outubro de 1963, com a redação do De
creto n02.108, de 24 de dezembro de 1996. No processo
em questão, a Empresa de Comunicação Intemacional
Uda., atendeu aos requisitos da legislação específica e
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos ter
mos estabelecidos pelo Edital, tomando-se a vencedora
da concorrência para exploração do serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão. Verificada a
documentação, constatamos que foram atendidos todos
os critérios exigidos por este diploma regulamentar.
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o ato de outorga obedece aos princípios de consti
tucionalidade, especialmente no que se refere aos arti
gos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às for
malidades legais, motivos pelos quais somos pela homo
logação do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto
de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2001 . 
Deputado Pedro Canedo, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.614, DE 2002

Aprova o ato que outorga permissão
à Empresa de Comunicação Internacional
Ltda., para explorar serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na
cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

432, de 7 de agosto de 2001, que outorga permissão
à Empresa de Comunicação Internacional Ltda., para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex
c�usividade' serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Itajaí, Estado de
Santa Catarina.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2001. 
Deputado Pedro Canedo, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do Relator,
Deputado Pedro Canedo, à TVR N° 1.123/01, nos ter
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
César Bandeira, Presidente; Francistônio Pinto e Júlio
Semeghini, Vice-presidentes; Agnaldo Muniz, Alberto
Goldman, Ana Corso, Arolde de Oliveira, Augusto
Franco, Babá, Benito Gama, Bispo Wanderval, Cora
uci Sobrinho, Domiciano Cabral, Dr. Hélio, Eunício
Oliveira, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, íris Si
mões, João Almeida, Jorge Bittar, Jorge Pinheiro,
José Rocha, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Luíza
Erundina, Marçal Filho, Marcos Afonso, Nárcio Rodri
gues, Olímpio Pires, Oliveira Filho, Pedro Canedo, Pi
nheiro Landim, Ricardo Izar, Santos Filho, Silas Câ
mara' Valdeci Paiva, Vic Pires Franco, Yvonilton Gon
çalves, Arnaldo Faria de Sá, Ary kara, Francisco Coe-
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lho, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, Josué Bengtson,
Kincas Mattos, Luiz Bittencourt, Marinha Raupp, Nél
son Meurer, Neuton Lima e Romeu Queiroz.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001.
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.615, DE 2002

(Da comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 1.125/2001
MSC N° 993/2001

Aprova o ato que outorga permissão
à Rede Vitória Régia de Rádio ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de
Porto Velho, Estado de Rondônia.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54))

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

438, de 7 de agosto de 2001, que outorga permissão
à Rede Vitória Régia de Rádio Ltda., para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, na cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 1.125 DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 993/01

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 438, de 7 de agosto de 2001, que outor
ga permissão à Rede Vitória Régia de Rá
dio ltda., para explorar, no prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Porto Velho,
Estado de Rondônia.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituiçao e Justiça e de Redação (art. 54))

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

com o § 3° do artigo 223 da Constituição Federal, sub-
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meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhadas de Exposições de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, permissões para explo
rar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviços de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria na 360, de 5 de julho de 2001 - Stu
dio G Comunicação e Marketing Ltda., na cidade de
Jataí-GO;

2 - Portaria na 361, de 5 de julho de 2001 - Stu
dio G Comunicação e Marketing Ltda., na cidade de
Jaraguá-GO;

3 - Portaria na 362, de 5 de julho de 2001 - Rá
dio Pontal do Sudoeste Goiano FM Ltda., na cidade
de Acreúna-GO;

4 - Portaria na 364, de 5 de julho de 2001 - Rá
dio JK FM Ltda., na cidade de Taguatinga-DF;

5 - Portaria na 365, de 5 de julho de 2001 - Sis
tema Lageado de Comunicação Ltda., na cidade de
Goiânia-GO;

6 - Portaria na 370, de 5 de julho de 2001 - Rá
dio Serrana FM Ltda., na cidade de Dias D'Ãvila-BA;

7 - Portaria na 422, de 7 de agosto de 2001 
Sistema Interativa de Comunicação Ltda., na cidade
de Araranguá-SC;

8 - Portaria na 428, de 7 de agosto de 2001 
Sociedade Econômica de Comunicação Ltda., na ci
dade de Blumenau-SC;

9 - Portaria na 430, de 7 de agosto de 2001 - SM
Comunicações Ltda., na cidade de Pedro Caná
rio-ES;

10- Portaria na 431, de 7 de agosto de 2001 
SM Comunicações Ltda., na cidade de Pinheiros-ES;

11 - Portaria na 432, de 7 de agosto de 2001 
Empresa de Comunicação Internacional Ltda., na ci
dade de Itajaí-SC;

12 - Portaria na 437, de 7 de agosto de 2001 
RB - Rádio e Televisão Ltda., na cidade de Ecoporan
ga-ES;

13 - Portaria na 438, de 7 de agosto de 2001 
Rede Vitória Régia de Rádio Ltda., na cidade de Porto
Velho-RO;

14 - Portaria na 448, de 7 de agosto de 2001 
SM Comunicações Ltda., na cidade de Anchieta-ES; e

15 - Portaria n0 450, de 7 de agosto de 2001 
CV - Rádio e Televisão Ltda., na cidade de Joinvil!e
-SC.

Brasília, 17 de setembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

PORTARIA N° 438, DE 7 DE AGOSTO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o art.
32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto na 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto na
1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o
que consta do Processo na 53800.000052/98, Con
corrência na 154/97-SSR/MC, resolve:

Art. 1° Outorgar permissão à Rede Vitória Régia
de Rádio Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Porto
Velho, Estado de Rondônia.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada re
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.

Art. 20 Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 30

, da Constituição.
Art. 30 O contrato de adesão decorrente desta

permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tomar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 40 Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

MC N° 516 EM

Brasília, 22 de agosto de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regu

lamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a
publicação da Concorrência na 154/97-SSRlMC, com
vistas à implantação de uma estação de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Porto
Velho, Estado de Rondonia.

2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional,
criada pela Portaria na 63, de 5 de fevereiro de
1997, alterada pela Portaria n° 795, de 17 de de
zembro de 1997, depois de analisar a documenta
ção de habilitação e as propostas técnica e de pre
ço pela outorga das entidades proponentes, com
observância da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, e da legislação específica de radiodifusão,
concluiu que a Rede Vitória Régia de Rádio Ltda.,
obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos
termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se as
sim a vencedora da Concorrência, conforme ato da
mesma Comissão, que homologuei, havendo por
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bem outorgar a permissão, na forma da Portaria in
clusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3° do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

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

Aviso n° 1.082 - C. Civil

Em 17 de setembro de 2001

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

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que outorgam permissões para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, ser
viços de radiodifusão sonora em freqüência modula
da, constantes das Portarias n° 360, 361, 362, 364,
365 e 370, de 5 de julho de 2001; 422, 428,430, 431,
432,437,438,448 e 450, de 7 agosto de 2001.

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

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

TVR N° 1.125, DE 2001
(Mensagem n° 993, de 2001)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 438, de 7 de agosto de 2001, que outor
ga permissão à Rede Vitória Régia de Rá
dio Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Porto Velho,
Estado de Rondônia.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Luiz Piauhylino

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fe
deral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica submete à consideração do Congresso Nacio-

nal, acompanhado da Exposição de Motivos do Se
nhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato que
outorga permissão à Rede Vitória Régia de Rádio
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os as
pectos técnicos e formais da matéria submetida ao
exame desta Comissão, nos termos do inciso 11,
alínea h, do art. 32 do Regimento Interno.

U- Voto do Relator
A outorga do Poder Público para a execução de

serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto n°
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do
Decreto n° 2.108, de 24 de dezembro de 1996. No
processo em questão, a Rede Vitória Régia de Rádio
Ltda. atendeu aos requisitos da legislação específica
e obteve a maior pontuação do valor ponderado, nos
termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se a ven
cedora da concorrência para exploração do serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada.

A análise deste processo deve basear-se no
Ato Normativo nO 1, de 1999, desta Comissão. Verifi
cada a documentação, constatamos que foram aten
didos todos os critérios exigidos por este diploma re
gulamentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de consti
tucionalidade, especialmente no que se refere aos arti
gos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende às for
malidades legais, motivos pelos quais somos pela homo
logação do ato do Poder Executivo, na forma do Projeto
de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2001. 
Deputado Luiz Piauhylino, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.615, DE 2002

Aprova o ato que outorga permissão
à Rede Vitória Régia de Rádio Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de
Porto Velho, Estado de Rondônia.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

438, de 7 de agosto de 2001, que outorga permissão à
Rede Vitória Régia de Rádio Ltda., para explorar, pelo
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prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de novembro 2001. 
Deputado Luiz Piauhylino, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente o parecer favorável do relator,
Deputado Luiz Piauhylino, à TVR nO 1.125/01, nos ter
mos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
César Bandeira, Presidente; Francistônio Pinto e Júlio
Semeghini, Vice-Presidentes; Agnaldo Muniz, Alberto
Goldman, Ana Corso, Arolde de Oliveira, Augusto
Franco, Babá, Benito Gama, Bispo Wanderval, Cora
uci Sobrinho, Domiciano Cabral, Dr. Hélio, Eunício
Oliveira, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, Iris Si
mões, João Almeida, Jorge Bittar, Jorge Pinheiro,
José Rocha, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Luíza
Erundina, Marçal Filho, Marcos Afonso, Nárcio Rodri
gues, Olímpio Pires, Oliveira Filho, Pedro Canedo, Pi
nheiro Landim, Ricardo Izar, Santos Filho, Suas Câ
mara, Valdeci Paiva, Vic Pires Franco, Yvonilton Gon
çalves, Arnaldo Faria de Sã, Ary kara, Francisco Coe
lho, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, Josué Bengtson,
Kincas Mattos, Luiz Bittencourt, Marinha Raupp, Nél
son Meurer, Neuton Lima e Romeu Queiroz.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.616, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 995/2001
MSC N° 745/2001

Aprova o ato que outorga concessão
à Fundação Educativa, Cultural e Filantró
pica Maria Efigênia Ferracine Campos para
executar, pelo prazo de quinze anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radio
difusão de sons e imagens, com fins ex
clusivamente educativos, na cidade de
Assis Chateaubriand, Estado do Paraná.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54))

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto
de 05 de julho de 2001, que outorga concessão à

Fundação Educativa, Cultural e Filantrópica Maria
Efigênia Ferracini Campos para executar, pelo prazo
de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusi
vamente educativos, na cidade de Assis Chateaubri
and, Estado do Paraná.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 995, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 745/01

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 5 de julho de 2001, que outorga con
cessão à Fundação Educativa Cultural e
Filantrópica Maria Efigênia Ferracini
Campos para executar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão de sons e
imagens, com fins exclusivamente educa
tivos, na cidade de Assis Chateaubriand,
Estado do Paraná.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54))

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

com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do De
creto de 05 de julho de 2001, que "Outorga conces
são às entidades que menciona, para executar servi
ço de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclu
sivamente educativos, e dá outras providências". As
entidades mencionadas são as seguintes:

1 - Fundação Cultural Campos de Minas, na ci
dade de São João Del Rei - MG;

2 - Fundação Cultural Anhangüera na cidade de
Várzea Paulista - SP;

3 - Fundação Educativa Cultural e Filantrópica
Maria Efigênia Ferracini Campos, na cidade de Assis
Chateaubriand - PR; e

4 - Fundação Educativa Cultural e Assistencial
Ismênia Vitta Reis, na cidade de Pouso Alegre-MG.

Brasília, 16 de julho de 2001 . - Fernando Hen
rique Cardoso.
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MC W 321/EM

Brasília, 25 de junho de 2001

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

incluso projeto de decreto que trata da outorga de
concessão às entidades abaixo relacionadas, para
executar serviço de radiodifusão, com fins exclusiva
mente educativos, nas localidades e Unidades da Fe
deração indicadas:

• Fundação Cultural Campos de Minas, na ci
dade de São João Del Rei, Estado de Minas
Gerais (Processo n° 5371 0.001127/00);

• Fundação Cultural Anhagüera, na cidade de
Várzea Paulista, Estado de São Paulo (Pro
cesso nO 53000.000906/01);

• Fundação Educativa Cultural e Filantrópica
Maria Efigênia Ferracini Campos, na cidade
de Assis Chateaubriand, Estado do Paraná
(Processo n° 53740.000071/00);

• Fundaçao Educativa, Cultural e Assistencial
Ismênia Vitta Reis, na cidade de Pouso Ale
gre, Estado de Minas Gerais (Processo n°
53710.000427/00).

2. De acordo com o art. 14, § 2°, do Decre
to-Lei n° 236, de 28 de fevereiro de 1967, e com o
§ 1° do art. 13 do Regulamento de Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n° 52.795,
de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe
foi dada pelo Decreto n° 2.108, de 24 de dezem
bro de 1996, não dependerá de edital a outorga
para execução de serviço de radiodifusão com
fins exclusivamente educativos.

3. Cumpre ressaltar que os pedidos se encon
tram devidamente instruídos, de acordo com a legisla
ção aplicável, demonstrando possuírem as entidades
as qualificações exigidas para a execução do serviço.

4. Esclareço que, nos termos do § 3° do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado dos processos correspondentes.

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

DECRETO DE 5 DE JULHO DE 2001

Outorga concessão às entidades
que menciona, para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com
fins exclusivamente educativos, e dá ou
tras providências.

o Presidente da República, no uso das atribui
çõesque lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223,ca
put, da Constituição, e 34, § 1°, da Lei n04.117, de 27
de agosto de 1962, e tendo em vista o disposto no art.
14, § 2°, do Decreto-Lei n° 236, de 28 de fevereiro de
1967, e no § 1° do art. 13 do Regulamento dos Servi
ços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nO
52.795, de 31 de outubro de 1963,

Decreta:
Art. 1° Fica outorgada concessão às entidades

abaixo mencionadas, para executar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusiva
mente educativos:

I - Fundação Cultural Campos de Minas, na ci
dade de São João Del Rei, Estado de Minas Gerais
(Processo n° 53710.001127/00);

11 - Fundação Cultural Anhangüera, na cidade
de Várzea Paulista, Estado de São Paulo (Processo
n° 53000.000906/01);

111 - Fundação Educativa Cultural e Filantrópi
ca Maria Efigênia Ferracini Campos, na cidade de
Assis Chateaubriand, Estado do Paraná (Processo
n° 53740.000071/00);

IV - Fundaçao Educativa, Cultural e Assistencial
Ismênia Vitta Reis, na cidade de Pouso Alegre, Estado
de Minas Gerais (Processo n° 5371 0000427/00).

Parágrafo único. As concessões ora outorgadas
reger-se-ão pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pelas outorgadas.

Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos lega
is após deliberação do Congresso Nacional, nos ter
mos do § 3° do art. 223 da Constituição.

Art. 3° Os contratos decorrentes destas conces
sões deverão ser assinados dentro de sessenta dias,
a contar da data de publicação da deliberação de que
trata o artigo anterior, sob pena de tornarem-se nulos,
de pleno direito, os atos de outorga.

Art. 4° Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, em 5 de julho de 2001; 180° da Inde
pendência e 113° da República. - Fernando Henri
que Cardoso.

Aviso nO 811 - C. Civil

Brasília, 16 de julho de 2001

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
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qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 05 de julho de 2001 que
"Outorga concessão às entidades que menciona,
para executar serviço de radiodifusão de sons e ima
gens' com fins exclusivamente educativos, e dá ou
tras providências".

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

TVR N° 995, DE 2001
(Mensagem n° 745, de 2001)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante de Decreto de 5
julho de 2001, que outorga concessão à
Fundação Educativa, Cultural e Filantrópi
ca Maria Efigênia Ferracini Campos para
executar, pelo prazo de quinze anos, sem
direito de exclusividade, serviços de radio
difusão de sons e imagens, com fins ex
clusivamente educativos, na cidade de
Assis Chateaubriand, Estado do Paraná.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Babá

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII, com
binado com o § 1° do art. 223, da Constituição Fede
ral, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional,
acompanhado da exposição de motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato que ou
torga concessão à Fundação Educativa, Cultural e Fi
lantrópica Maria Efigênia Ferracini Campos para exe
cutar, pelo prazo de quinze, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão de sons e imagens,
com fins exclusivamente educativos, na cidade de
Assis Chateaubriant, Estado do Paraná.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legislati
vo para a devida apreciação, uma vez que o ato so
mente produzirá efeitos após a deliberação do Con
gresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os aspec
tos técnicos e formais da matéria submetida ao desta
Comissão, nos termos do inciso 11, alínea h, do art. 32
do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A outorga do Poder Público para a execução de
serviço de radiodifusão com fins educativo é regulada
pelo Decreto nO 52.795, de 31 de outubro de 1963,

com as modificações do Decreto n° 2.108, de 24 de
dezembro de 1996. De acordo com estes instrumen
tos jurídicos, a outorga de permissão para execução
de serviço de radiodifusão com fins exclusivamente
educativos independente de edital.

No processo em questão, a Fundação Educativa,
Cultural e Filantrópica Maria Efigênia Ferracini Campos
atendeu aos requisitos da legislação específica, inclusi
ve do Ato Normativo nO 1, de 1999, desta Comissão, e
apresentou a declaração prevista na Portaria Intermi
nisterial n° 651 , de 15 de abril de 1999.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do Projeto de Decreto Legislativo que ora apre
sentamos.

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2001. 
Deputado Babá, Relator.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.616, DE 2002

Aprova o ato que outorga concessão
à Fundação Educativa, Cultural e Filantrópi
ca Maria Efigênia Ferracine Campos para
executar, pelo prazo de quinze anos, sem
direito de exclusividade, serviços de radio
difusão de sons e imagens, com fins exclu
sivamente educativos, na cidade de Assis
Chateaubriand, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante do Decreto

de 5 de julho de 2001 , que outorga concessão à Fun
dação Educativa, Cultural e Filantrópica Maria Efigê
nia Ferracini Campos para executar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviços
de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusi
vamente educativos, na cidade de Assis Chateaubri
and, Estado do Paraná.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 6 de dezembro de 2001. 
Deputado Babá.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
relator, Deputado Babá, à TVR n° 995/01, nos termos
do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta.
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Estiveram presentes os Senhores Deputados
César Bandeira, Presidente; Francistônio Pinto e Júlio
Semeghini, Vice-presidentes; Agnaldo Muniz, Alberto
Goldman, Ana Corso, Arolde de Oliveira, Augusto
Franco, Babá, Benito Gama, Bispo Wanderval, Cora
uci Sobrinho, Domiciano Cabral, Dr. Hélio, Eunício
Oliveira, Gilmar Machado, Hermes Parcianello, íris Si
mões, João Almeida, Jorge Bittar, Jorge Pinheiro,
José Rocha, Luiz Moreira, Luiz Piauhylino, Luíza
Erundina, Marçal Filho, Marcos Afonso, Nárcio Rodri
gues, Olímpio Pires, Oliveira Filho, Pedro Canedo, Pi
nheiro Landim, Ricardo Izar, Santos Filho, Silas Câ
mara, Valdeci Paiva, Vic Pires Franco, Yvonilton Gon
çalves, Arnaldo Faria de Sá, Ary kara, Francisco Coe
lho, Gilberto Kassab, Gustavo Fruet, Josué Bengtson,
Kincas Mattos, Luiz Bittencourt, Marinha Raupp, Nél
son Meurer, Neuton Lima e Romeu Queiroz.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.617, DE 2002

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

TVR N° 1004/2001
MSC N° 749/2001

Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Minduri FM Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Minduri,
Estado de Minas Gerais.

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54))

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria nO

159, de 27 de março de 2001 , que outorga permissão
à Rádio Minduri FM Ltda., para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na ci
dade de Minduri, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001 . 
Deputado César Bandeira, Presidente.

TVR N° 1.004, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MSC N° 749/01

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
n° 159, de 27 de março de 2001, que ou-

torga permissão à Rádio Minduri FM
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez
anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Minduri, Estado
de Minas Gerais.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54))

Senhores membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado

com o § 3° do artigo 223 da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de V. Exas., acompanhadas de
Exposições de Motivos do Sr. Ministro de Estado das
Comunicações, permissões para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviços
de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria n° 151, de 27 de março de 2001 
Rádio FM Jardim de Cajobi Ltda., na cidade de Cajo
bi-SP;

2 - Portaria n° 152, de 27 de março de 2001 
Herrera Grillo Publicidade S/C Ltda., na cidade de
Flórida Paulista-SP;

3 - Portaria n° 153, de 27 de março de 2001 
Rádio Difusora Rhema Ltda., na cidade de Barão de
Antonina-SP;

4 - Portaria n° 155, de 27 de março de 2001 
Herrera Grillo Publicidade S/C Ltda., na cidade de
Sarutaiá-SP;

5 - Portaria n° 156, de 27 de março de 2001 
Estúdio Digital Ltda., na cidade de Carmo do Caju
ru-MG;

6 - Portaria n° 157, de 27 de março de 2001 
Super Rádio DM Ltda., na cidade de Alegre-ES;

7 - Portaria n° 158, de 27 de março de 2001 - Mo
rada dos Rios S/C Ltda., na cidade de Conchal-SP;

8 - Portaria n° 159, de 27 de março de 2001 
Rádio Minduri FM Ltda., na cidade de Minduri-MG;

9 - Portaria n° 160, de 27 de março de 2001 
Rádio 900 de Paty do Alferes Ltda., na cidade de Bo
telhos-MG;

10 - Portaria n° 161, de 27 de março de 2001 
Mercom Brasília Comunicação Ltda., na cidade de
Santo Antônio da Alegria-SP;

11 - Portaria n° 162, de 27 de março de 2001 
Rádio Jornal a Crítica Ltda., na cidade de São Gabriel
da Cachoeira-AM; e
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12 - Portaria n° 163, de 27 de março de 2001 
RBN - Rede Brasil Norte de Comunicação Ltda, na
cidade de Santana do Araguaia-PA

Brasília, 17 de julho de 2001. - Fernando Hen
rique Cardoso.

MC N° 303 EM

Brasília, 29 de maio de 2001.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e regu

lamentares cometidas a este Ministério, determinou-se a
publicação da Concorrência n° 069/97-SFO/MC, com
vistas à implantação de uma estação de radiodifusão so
nora em freqüência modulada, na cidade de Minduri,
Estado de Minas Gerais.

2, A Comissão Especial de Âmbito Nacional, cria
da pela Portaria n° 63, de 5 de fevereiro de 1997, alte
rada pela Portaria n° 795, de 17 de dezembro de 1997,
depois de analisar a documentação de habilitação e as
propostas técnica e de preço pela outorga das entida
des proponentes, com observância da Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993, e da legislação específica de ra
diodifusão, concluiu que a Rádio Minduri FM Ltda. ob
teve a maior pontuação do valor ponderado, nos ter
mos estabelecidos pelo Edital, tornando-se assim a
vencedora da concorrência, conforme ato da mesma
Comissão, que homologuei, havendo por bem outor
gar a permissão, na forma da portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3° do art, 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá efei
tos legais após deliberação do Congresso Nacional, para
onde solicito seja encaminhado o referido ato,

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

PORTARIA N° 159, DE 27 DE MARÇO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no uso
de suas atribuições, em conformidade com o art. 32 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de 1963, com
a redação que lhe foi dada pelo Decreto n° 1.720, de 28
de novembro de 1995, e tendo em vista o que consta do
Processo Administrativo n° 53710.000807/97, Concor
rência n° 069/97-SFO/MC, resolve:

Art. 1° Outorgar permissão à Rádio Minduri FM
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direi
to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Minduri, Esta
do de Minas Gerais.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada re
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica-

ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.

Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3°, da Constituição.

Art. 3° O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 4° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

Aviso n° 815 - C. Civil

Em 17 de julho de 2001.

AS. Exa o Sr.
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Sr. Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que outorgam permissões para explorar servi
ços de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
constantes das Portarias nOs 151 a 153 e 155 a 163,
de 27 de março de 2001.

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

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

TVR N° 1.004, DE 2001
(Mensagem n° 749, de 2001)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria n°
159, de 27 março de 2001, que outorga per
missão à Rádio Minduri FM Ltda. para ex
plorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade
de Minduri, Estado de Minas Gerais.

Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Babá

I - Relatório

De conformidade com o art. 49, inciso XII,
combinado com o § 1° do art. 223 da Constituição
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Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da
RepfJblica submete à consideração do Congresso
Nacional, acompanhado da exposição de motivos
do Sr. Ministro de Estado das Comunicações, o ato
que outorga permissão à Rádio Minduri FM Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada.

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 223 da
Constituição, a matéria foi enviada ao Poder Legis
lativo para a devida apreciação, uma vez que o ato
somente produzirá efeitos após a deliberação do
Congresso Nacional.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre os as
pectos técnicos e formais da matéria submetida ao
exame desta Comissão, nos termos do inciso 11,
alínea h, do art. 32 do Regimento Interno.

11 - Voto do Relator

A outorga do poder público para a execução
de serviço de radiodifusão é regulada pelo Decreto
n052.795, de 31 de outubro de 1963, com a reda
ção do Decreto n° 2.108, de 24 de dezembro de
1996. No processo em questão, a Rádio Minduri
FM Ltda. atendeu aos requisitos da legislação es
pecífica e obteve a maior pontuação do valor pon
derado' nos termos estabelecidos pelo edital, tor
nando-se a vencedora da concorrência para explo
ração do serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada.

A análise deste processo deve basear-se no Ato
Normativo n° 1, de 1999, desta Comissão. Verificada
a documentação, constatamos que foram atendidos
todos os critérios exigidos por este diploma regula
mentar.

O ato de outorga obedece aos princípios de
constitucionalidade, especialmente no que se refere
aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e aten
de às formalidades legais, motivos pelos quais somos
pela homologação do ato do Poder Executivo, na for
ma do projeto de decreto legislativo que ora apresen
tamos.

Sala da Comissão, 22 de novembro de 2001. 
Babá, Relator.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1.617, DE 2001

Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Minduri FM Ltda. para explorar

serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Minduri,
Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato constante da Portaria n°

159, de 27 de março de 2001 , que outorga permissão
à Rádio Minduri FM Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cida
de de Minduri, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 22 de novembro de 2001. 
Babá, Relator.

TVR N° 1.004, DE 2001

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o parecer favorável do
Relator, Deputado Babá, à TVR n° 1.004/01, nos ter
mos do projeto de decreto legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
César Bandeira, Presidente; Francistônio Pinto e
Júlio Semeghini, Vice-Presidentes; Agnaldo Muniz,
Alberto Goldman, Ana Corso, Arolde de Oliveira,
Augusto Franco, Babá, Benito Gama, Bispo Wan
derval, Corauci Sobrinho, Domiciano Cabral, Dr.
Hélio, Eunício Oliveira, Gilmar Machado, Hermes
Parcianello, íris Simões, João Almeida, Jorge Bittar,
Jorge Pinheiro, José Rocha, Luiz Moreira, Luiz Pia
uhylino, Luíza Erundina, Marçal Filho, Marcos Afon
so, Nárcio Rodrigues, Olímpio Pires, Oliveira Filho,
Pedro Canedo, Pinheiro Landim, Ricardo Izar, San
tos Filho, Si las Câmara, Valdeci Paiva, Vic Pires
Franco, Yvonilton Gonçalves, Arnaldo Faria de Sá,
Ary Kara, Francisco Coelho, Gilberto Kassab, Gus
tavo Fruet, Josué Bengtson, Kincas Mattos, Luiz
Bittencourt, Marinha Raupp, Nélson Meurer, Neu
ton Lima e Romeu Queiroz.

Sala da Comissão, 12 de dezembro de 2001. 
César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 198, DE 2001
(Mesa Diretora da Câmara dos Deputados)

Altera o dispositivo da Resolução nO
60, de 5 de abril de 1994, que trata do fun
do rotativo da Câmara dos Deputados.

(Publique-se. Submeta-se ao Plenário)
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Nos termos do art. 17, inciso VI, alínea m, da
Resolução nO 17, de 1989, que aprovou o Regimen
to Interno da Câmara dos Deputados, faço saber
que a Câmara dos Deputados resolve:

Art. 1° O art. 3° da Resolução n060, de 5 de abril
de 1994, que alterou a Resolução n° 18, de 26 de no
vembro de 1971, passa a ter a seguinte redação:

"Art. 3° A Prestação de Contas Analítica do Fun
do Rotativo da Câmara dos Deputados poderá, a cri
tério da administração da Casa, ser publicada men
salmente em meio eletrônico disponibilizado pela Câ
mara dos Deputados."

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

Justificação

A Resolução n° 60, de 5 de abril de 1994, que al
terou dispositivos da mencionada Resolução nO 18,
dentre outras modificações, incluiu os valores oriun
dos dos descontos efetuados em folha de pagamento
dos servidores da Câmara dos Deputados, a título de
participação no custo dos benefícios do Programa
Pró-Saúde (inciso XIV, art. 1°, Resolução n° 60/94),
também como fonte de receitas.

2. Tendo em vista que esses recursos advêm de
contribuição voluntária de particulares, o art. 3° da ci
tada Resolução n° 60/94 previu, ainda, que a adminis
tração da Câmara dos Deputados publicasse mensal
mente, em caráter obrigatório, no Diário Oficial da
União e no Diário do Congresso Nacional, a Presta
ção de Contas Analítica do Fundo Rotativo da Câma
ra dos Deputados, ao custo mensal, em média, de
R$1.226,61, e anual de R$15.199,32.

3. Entretanto, com a edição da Resolução n° 14,
de 2000, que também alterou a de n° 18, de 1971, os
saldos financeiros pertencentes ao Pró-Saúde foram
transferidos para conta bancária específica do pro
grama, que atualmente tem personalidade jurídica
própria, desvinculada do Fundo Rotativo da Câmara
dos Deputados, deixando, portanto, o fundo, de pos
suir recursos oriundos de contribuições voluntárias
de particulares.

4. Desse modo, inexistem os motivos para que a
Câmara dos Deputados continue a arcar com o ônus
das publicações da Prestação de Contas Analítica do
Fundo Rotativo, no Diário Oficial da União e no Diá
rio do Congresso Nacional, fazendo-as, neste caso
e a critério da administração, por meio eletrônico dis
ponibilizados pela Câmara dos Deputados, uma vez
que esta já é publicada juntamente com a Prestação
de Contas Anual da Câmara dos Deputados, cum-

prindo, assim, todas as determinações da lei n°
4.320, de 1964, e do Tribunal de Contas da União,
quanto aos aspectos de publicidade e controle dos re
cursos do aludido fundo, sobretudo, considerando as
recomendações da Decisão da Mesa n° 1, de 2001,
no sentido da contenção de despesas.

Sala de Reuniões, 24 de outubro de 2001. 
Aécio Neves, Presidente.

A Mesa, na reunião de hoje, presentes os Se
nhores Deputados Aécio Neves, Presidente; Efraim
Morais, 1° Vice-Presidente; Severino Cavalcanti, 1°
Secretário; Nilton Capixaba, 2° Secretário; Paulo Ro
cha, 3° Secretário; e Giro Nogueira, 4° Secretário, re
solveu apresentar o Projeto de Resolução n° 198, de
2001, que altera dispositivo da Resolução n° 60, de 5
de abril de 1994, que trata do Fundo Rotativo da Câ
mara dos Deputados.

Sala de Reuniões, 24 de outubro de 2001. 
Aécio Neves, Presidente.

lEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO"
Dos Órgãos da Câmara

CAPíTULO I
Da Mesa

SEÇÃO"
Da Presidência

Art. 16. O Presidente é o representante da Câ
mara quando ela se pronuncia coletivamente e o su
pervisor dos seus trabalhos e da sua ordem, nos ter
mos deste Regimento.

Parágrafo único. O cargo de Presidente é priva
tivo de brasileiro nato.

Art. 17. São atribuições do Presidente, além das
que estão expressas neste regimento ou decorram da
natureza de suas funções e prerrogativas:

I - quanto às sessões da Câmara:
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a) presidi-Ias;

b) manter a ordem;

c) conceder a palavra aos Deputados;

d) advertir o orador ou o aparteante quanto ao

tempo de que dispõe, não permitindo que ultrapasse

o tempo regimental;

e) convidar o orador a declarar, quando for o

caso, se irá falar a favor da proposição ou contra ela;

f) interromper o orador que se desviar da questão,

falar sobre o vencido ou, em qualquer momento, incor

rer nas infrações de que trata o § 1° do art. 244, adver

tindo-o, e, em caso de insistência, retirar-lhe a palavra;

g) autorizar o Deputado a falar da bancada;

h) determinar o não-apanhamento de discurso,

ou aparte, pela taquigrafia;

i) convidar o Deputado a retirar-se do recinto do

plenário, quando perturbar a ordem;

j) suspender ou levantar a sessão quando ne
cessário;

I) autorizar a publicação de informações ou do
cumentos em inteiro teor, em resumo ou apenas me
diante referência na ata;

m) nomear Comissão Especial, ouvido o Colé
gio de Lideres;

n) decidir as questões de ordem e as reclama
ções;

o) anunciar a Ordem do Dia e o número de De
putados presentes em plenário;

p) anunciar o projeto de lei apreciado conclusi
vamente pelas Comissões e a fluência do prazo para
interposição do recurso a que se refere o inciso I do §
2° do art. 58 da Constituição Federal;

q) submeter a discussão e votação a matéria a
isso destinada, bem corno estabelecer o ponto da
questão que será objeto da votação;

r) anunciar o resultado da votação e declarar a
prejudicialidade;

5) organizar, ouvido o Colégio de Líderes, a
agenda com a previsão das proposições a serem
apreciadas no mês subseqüente, para distribuição
aos Deputados;

t) designar a Ordem do Dia das sessões, na

conformidade da agenda mensal, ressalvadas as al

terações permitidas por este regimento;

u) convocar as sessões da Câmara;

v) desempatar as votações, quando ostensivas,
e votar em escrutínio secreto, contando-se a sua pre
sença, em qualquer caso, para efeito de quorum;

x) aplicar censura verbal a Deputado;

11 - quanto às proposições:

a) proceder à distribuição de matéria às Comis
sões Permanentes ou Especiais;

b) deferir a retirada de proposição da Ordem do
Dia;

c) despachar requerimentos;

d) determinar o seu arquivamento ou desarqui
vamento, nos termos regimentais;

e) devolver ao autor a proposição que incorra no
disposto no § 1° do art. 137;

111 - quanto às Comissões:

a) designar seus membros titulares e suplentes
mediante comunicação dos líderes, ou independente
mente desta, se expirado o prazo fixado, consoante o
art. 28, caput e § 1°;

b) declarar a perda de lugar, por motivo de falta;

c) assegurar os meios e condições necessários
ao seu pleno funcionamento;

d) convidar o Relator, ou outro membro da Co
missão, para esclarecimento de parecer;

e) convocar as Comissões Permanentes para a
eleição dos respectivos Presidentes e Vice-Presiden
tes, nos termos do art. 39 e seus parágrafos;

f) julgar recurso contra decisão de Presidente
de Comissão em questão de ordem;

IV - quanto à Mesa:

a) presidir suas reuniões;

b) tomar parte nas discussões e deliberações,
com direito a voto;

c) distribuir a matéria que dependa de parecer;

d) executar as suas decisões, quando tal incum
bência não seja atribuída a outro membro;

V - quanto às publicações e à divulgação:

a) determinar a publicação, no Diário da Câma
ra dos Deputados, de matéria referente à Câmara:

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

b) não permitir a publicação de pronunciamento
ou expressões atentatórias do decoro parlamentar;



031 X4 Quarla-Icira 27 D/ARIO IH CAMA.RA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2002

c) tomar conhecimento das matérias pertinen
tes à Câmara a serem divulgadas pelo programa A
Voz do Brasil;

d) divulgar as decisões do Plenário, das reu
niões da Mesa, do Colégio de Líderes, das Comis
sões e dos Presidentes das Comissões, encaminhan
do cópia ao órgão de informação da Câmara;

VI - quanto à sua competência geral, dentre ou-
tras:

a) substituir, nos termos do art. 80 da Constitui
ção Federal, o Presidente da República;

b) integrar o Conselho da República e o Conse
lho de Defesa Nacional;

c) decidir, juntamente com o Presidente do Se
nado Federal, sobre a convocação extraordinária do
Congresso Nacional, em caso de urgência ou interes
se público relevante;

d) dar posse aos Deputados, na conformidade
do art. 4°;

e) conceder licença a Deputado, exceto na hipó
tese do inciso I do art. 235;

f) declarar a vacância do mandato nos casos de
falecimento ou renúncia de Deputado;

g) zelar pelo prestígio e decoro da Câmara, bem
como pela dignidade e respeito às prerrogativas
constitucionais de seus membros, em todo o território
nacional;

h) dirigir, com suprema autoridade, a polícia da
Câmara;

i) convocar e reunir, periodicamente, sob sua
presidência, os Líderes e os Presidentes das Comis
sões Permanentes para avaliação dos trabalhos da
Casa, exame das matérias em trâmite e adoção das
providências julgadas necessárias ao bom andamen
to das atividades legislativas e administrativas;

j) encaminhar aos órgãos ou entidades referidos
no art. 37 as conclusões de Comissão Parlamentar de
Inquérito;

I) autorizar, por si ou mediante delegação, a rea
lização de conferências, exposições, palestras ou se
minários no edifício da Câmara, e fixar-lhes data, lo
cai e horário, ressalvada a competência das Comis
sões;

m) promulgar as resoluções da Câmara e assi
nar os atos da Mesa;

n) assinar a correspondência destinada ao Pre
sidente da República; ao Vice-Presidente da Repúbli
ca; ao Presidente do Senado Federal; ao Presidente
do Supremo Tribunal Federal; aos Presidentes dos

Tribunais Superiores, entre estes incluído o Tribunal
de Contas da União, ao Procurador-Geral da Repúbli
ca; aos Governadores dos Estados, do Distrito Fede
ral e dos Territórios; aos Chefes de Governo estrange
iros e seus representantes no Brasil; às Assembléias
estrangeiras; às autoridades judiciárias, neste caso
em resposta a pedidos de informação sobre assuntos
pertinentes à Câmara, no curso de feitos judiciais;

o) deliberar, ad referendum da Mesa, nos ter
mos do parágrafo único do art. 15;

p) cumprir e fazer cumprir o Regimento.

§ 1° O Presidente não poderá, senão na quali
dade de membro da Mesa, oferecer proposição, nem
votar, em plenário, exceto no caso de escrutínio se
creto ou para desempatar o resultado de votação os
tensiva.

§ 2° Para tomar parte em qualquer discussão, o
Presidente transmitirá a presidência ao seu substitu
to, e não a reassumirá enquanto se debater a matéria
que se propôs discutir.

§ 3° O Presidente poderá, em qualquer momen
to, da sua cadeira, fazer ao Plenário comunicação de
interesse da Câmara ou do País.

§ 4° O Presidente poderá delegar aos Vice-Pre
sidentes competência que lhe seja própria.

RESOLUÇÃO ND 60, DE 1994

Altera dispositivos da Resolução n°
18, de 1971, que institui o Fundo Rotativo
da Câmara dos Deputados e dá outras
providências.

Faço saber que a Câmara dos Deputados apro
vou e eu promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° Ao art. 2° da Resolução nO 18, de 26 de
novembro de 1971 , alterada pelas Resoluções nOs 68,
de5 de maio de 1978; 22, de 29 de junho de 1979; 20,
de 8 de setembro de 1992; e 35, de 11 de março de
1993, são acrescidos os seguintes incisos:

"XIV - dos valores oriundos dos descontos efe
tuados em folha de pagamento dos servidores da Câ
mara dos Deputados a título de participação no custo
dos benefícios do Programa Pró-Saúde;

XV - dos valores oriundos de multas, mora e
restituições recolhidas por associados do Programa
Pró-Saúde;

XVI - dos valores oriundos de doações e trans
ferências recebidas pelo Programa Pró-Saúde;
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XVII- dos rendimentos de aplicações financei
ras de suas receitas próprias;

XVIII - dos valores oriundos de indenizações
por danos causados a veículos e outros bens de pro
priedade da Câmara dos Deputados."

Art. 2° Fica a administração do Fundo Rotativo,
nos termos da Decisão n° 211, de 1993, do Tribunal
de Contas da União, autorizada a aplicar no mercado
financeiro, em títulos federais e por intermédio do
Banco do Brasil S.A. e da Caixa Econômica Federal,
as disponibilidades financeiras do Fundo oriundas de
receitas diretamente arrecadadas e que, por imposi
ção legal, não devam reverter ao Tesouro Nacional.

Art. 3° Fica a administração obrigada a apresen
tar, mensalmente, Prestação de Contas Analítica do
Fundo Rotativo, a ser publicada no Diário Oficial da
União e no Diário do Congresso Nacional.

Art. 4° Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara dos Deputados, 5 de abril de 1994. 
Inocêncio Oliveira, Presidente.

RESOLUÇÃO N° 18, DE 1971

Institui o Fundo Rotativo da Câmara
dos Deputados e determina outras provi
dências.

Faço saber que a Câmara dos Deputados apro
vou e eu promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° Fica instituído o Fundo Rotativo da Câ
mara dos Deputados destinado a prover recursos
para o aparelhamento da Casa, a solução do proble
ma habitacional, programas de assistência social,
melhoria das condições de trabalho de deputados e
funcionários, e realizações outras que se fizerem ne
cessárias ao integral cumprimento da função legislati
va, a critério da gestora do fundo.

Art. 2° Constituir-se-á o Fundo Rotativo:
1- dos créditos orçamentários a ele especifica

mente consignados;
11- dos valores das taxas de ocupação de imó

veis e das de utilização de móveis;
111- dos valores das amortizações e dos juros e

multas incidentes sobre operações procedidas pelo
fundo;

IV - de outros valores que, por força de lei, ve
nham a ser incorporados ao fundo;

V - dos saldos resultantes de economia na exe
cução do orçamento da Câmara dos Deputados, apu
rados ao final de cada exercício financeiro, bem como

os decorrentes de anulação e prescrições de resídu
os passivos;

VI - do produto das operações de financiamen
tos de imóveis residenciais, inclusive os resultantes
de convênios já existentes entre a Câmara dos Depu
tados e instituições financeiras, custeados com recur
sos da Câmara;

VII - do produto da alienação de bens;
V111- dos valores oriundos da cobrança de taxas

de inscrição em concursos públicos realizados pela
Câmara dos Deputados.

Art. 3° O saldo positivo do fundo, apurado em
balanço ao término de cada exercício financeiro, será
transferido para o exercício seguinte, a crédito do
mesmo.

Art. 4° O Fundo Rotativo da Câmara dos Depu-
tados terá a Mesa como gestora.

Art 5° Competirá à gestora do fundo:
I - receber os bens e valores a ele destinados;
II - estabelecer os planos e programas anuais

de aplicação de recursos;
111- administrar-lhe os bens patrimoniais;
IV - prever-lhe a receita e a despesa;
V - manter em dia sua contabilidade;
VI- elaborar o relatório anual do fundo, subme

tendo suas contas à aprovação do Plenário.
Art. 6° A Mesa regulamentará esta resolução

dentro de sessenta dias contados da data de sua pu
blicação.

Art ]O Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara dos Deputados, de novembro de 1971.
- Pereira Lopes, Presidente.

RESOLUÇÃO N° 14, DE 2000

Altera dispositivo da Resolução n°
18, de 26 de novembro de 1971 ,e dá ou
tras providências.

Faço saber que a Câmara dos Deputados apro
vou e eu promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° O art. 2° da Resolução n° 18, de 26 de no
vembro de 1971, passa a vigorar com a seguinte re
dação:

"Art. 2° Constituem-se receitas do Fundo Rotati
vo da Câmara dos Deputados:

I - créditos orçamentários especificamente con
signados;

11 - taxas de ocupação de imóveis e de utiliza
ção de móveis;

111 - pagamentos pelo uso de áreas;
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IV - amortizações, juros e multas incidentes so
bre operações procedidas pelo Fundo;

V - produto da alienação de bens e das opera
ções de financiamentos de imóveis residenciais, in
clusive os resultantes de convênios já existentes cus
teados com recursos da Câmara;

VI - taxas de inscrição em concursos públicos,
de emissão de cartões de identificação dos servido
res e demais credenciados, de aquisição de editais de
licitações, de fornecimento de cópias de documentos;

VII - multas aplicadas a fornecedores e presta
dores de serviços;

VIII - valores relativos à variação monetária e
outros encargos apurados na devolução de recursos
à Câmara;

IX - valores apurados pela diferença de câmbio
quando da devolução de moeda estrangeira;

X - rendimentos de aplicações financeiras de
suas receitas próprias:

XI - valores relativos à devolução de saldos de
subvenções de exercício anterior, bem como dos ren
dimentos auferidos com as aplicações financeiras de
recursos subvencionados;

XII- valores oriundos da venda de livros e publi
cações, de papel de expediente e de papel reciclável;

XIII - valores das indenizações à Câmara por
prejuízos causados ao seu patrimônio;

XIV - valores das indenizações e restituições à
Câmara, relativos às despesas de exercícios anterio
res;

XV - valores decorrentes de aluguéis de imóve
is pertencentes à União sob a jurisdição da Câmara
dos Deputados;

XVI - valores decorrentes da utilização de equi
pamentos;

XVII - valores correspondentes à incorporação
de garantias;

XVIII- valores não identificados e não reclama
dos no prazo de cento e oitenta dias relativos a depó
sitos efetuados por terceiros na conta da Câmara ou
do Fundo Rotativo.

Parágrafo único. As receitas de que trata este
artigo destinar-se-ão, preferencialmente, a progra
mas de assistência social, na forma de regulamenta
ção própria."(NR)

Art. 2° Fica autorizada a transferência dos sal
dos financeiros pertencentes ao Pró-Saúde para a
conta bancária própria do programa.

Art. 3° Revogam-se o inciso 11 do art. 5° da Reso
lução n° 18, de 26 de novembro de 1971; as Resolu
ções nOs 68, de 5 de maio de 1978; 22, de 29 de junho

de 1979; 20, de 8 de setembro de 1992; 35, de 11 de
março de 1993; e o art. 1° da Resolução n° 60, de 5 de
abril de 1994.

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

Câmara dos Deputados, 18 de maio de 2000. 
Michel Temer, Presidente.

lEI N° 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Estatui normas gerais de Direito Fi
nanceiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos esta
dos, dos municípios e do Distrito Federal.

Disposição Preliminar (artigo 1)

Art. 1° Esta lei estatui normas gerais de Direito
Financeiro para elaboração e controle dos orçamen
tos e balanços da União, dos estados, dos municípios
e do Distrito Federal, de acordo com o disposto no art.
50, XV, b, da Constituição Federal.

TíTULO I
Da lei de Orçamento

CAPíTULO I
Disposições Gerais

Art. 2° A lei de Orçamento conterá a discrimina
ção da receita e despesa de forma a evidenciar a polí
tica econômico-financeira e o programa de trabalho
do Governo, obedecidos os princípios de unidade,
universalidade e anualidade.

§ 1° Integrarão a lei de Orçamento:
I - sumário geral da receita por fontes e da des

pesa por funções do Governo;
11 - quadro demonstrativo da receita e despesa

segundo as categorias econômicas, na forma do Ane
xo nO 1;

1111 - quadro discriminativo da receita porfontes
e respectiva legislação;

IV - quadro das dotações por órgãos do Gover
no e da administração.

§ 2° Acompanharão a lei de Orçamento:
I - quadros demonstrativos da receita e planos

de aplicação dos fundos especiais;
11 - quadros demonstrativos da despesa, na for

ma dos Anexos nO' 6 e 9;
111 - quadro demonstrativo do programa anual

de trabalho do Governo, em termos de realização de
obras e de prestação de serviços.
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DECISÃO DA MESA N° 1, DE 2001

A Mesa da Câmara dos Deputados, no uso das
suas atribuições regimentais, visando a contenção de
despesas no orçamento do corrente exercício e a
identificação de fontes e geração de receitas próprias,
resolve recomendar aos órgãos responsáveis a ado
ção das seguintes providências:

Na área de pessoal
1. Redução de 10% na dotação de pessoal, com

economia prevista de R$123,8 milhões no exercício;
2. Extinção de 262 cargos - vagos ou à medida

que vagarem -, de modo a gerar uma economia de
R$9,6 milhões/ano, conforme abaixo relacionados:

Administrador 5

Inspetor de Segw-ança Legislativa I 11

Psicólogo 4

Técnico em Material e Patrimônio 66

Operador de Audiovisual 51

Operador de Máquinas I 125

No segmento de obras e serviços gerais
3. Suspensão de todas as licitações que não se

jam indispensáveis ao funcionamento da Casa, em
especial:

a) suspensão de obras no complexo administra
tivo, no valor estimado de R$11 milhões no exercício,
devendo ser mantidas apenas as de caráter de urgên
cia e inadiáveis;

b) suspensão do processo de aquisição de viatu
ras, visando a renovação da frota, bem como maior con
trole na movimentação de veículos nos finais de sema
na, com economia estimada de R$800 mil no exercício;

4. Renegociação de todos os contratos com em
presas prestadoras de serviços terceirizados, visan
do redução de 15%, com economia estimada em
R$4,5 milhões/ano;

Na divulgação de informações e realização de
eventos

5. Maior divulgação dos trabalhos da Casa por
meios informatizados, visando a reduzir o gasto de
papéis, com economia estimada de R$1 milhão até o
final do exercício;

6. Redução da publicação de periódicos e de no
vas assinaturas de jornais e revistas somente com
autorização da Mesa, com economia estimada de
R$1 milhão até o final do exercício;

7. Proibição da realização de eventos nos finais
de semana, com economia estimada de R$800
mil/ano;

Nos gastos com manutenção predial
8. Reexame dos procedimentos de contratação

e controle de gastos com telefonia e revisão das insta
lações hidráulicas e elétricas, visando a incorporação
de novas tecnologias, de modo a garantir a redução
dos valores dos dispêndios anuais;

Na geração de receitas
9. Cobrança de taxa de ocupação a ser paga pe

las empresas que utilizam áreas nos edifícios da Câ
mara dos Deputados, uma vez que se beneficiam dos
serviços de copa, limpeza, água, energia elétrica, te
lefonia, segurança etc.

Sala das Reuniões, 5 de abril de 2001 . - Aécio
Neves, Presidente; Efraim Morais; Paulo Rocha;
Barbosa Neto; Ciro Nogueira; Severino Cavalcan
ti; Nilton Capixaba.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 202, DE 2001
(Do Sr. Pedro Fernandes)

Altera o art. 39 do Regimento Inter
no da Câmara, para fazer coincidir o
mandato da Mesa das Comissões Perma
nentes com o mandato dos membros da
Mesa Diretora.

(Apense-se ao PRC n° 63/00)

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1° Esta resolução modifica o art. 39 do Regi

mento Interno da Câmara - Resolução n° 17, de
1989, para fazer coincidir o mandato da Mesa das Co
missões Permanentes com o mandato dos membros
da Mesa Diretora.

Art. 2° O art. 39 da Resolução n° 17, de 1989,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 39. As Comissões Permanentes
terão um Presidente e três Vice-Presiden
tes, eleitos por seus pares, no início dos tra
balhos da Primeira e da Terceira Sessão Le
gislativa de cada Legislatura, vedada a reelei
ção, quando serão também indicados os
membros titulares e suplentes que irão inte
grar as Comissões e eleger as respectivas
Mesas, observado o disposto no art 28. "(NR)



0.,188 QUaI1a-lcira 27 mARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2002

Art. 3° O disposto nesta resolução aplica-se aos
Presidentes e Vice-Presidentes eleitos a partir de 15
de fevereiro de 2003.

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

Justificação

A exemplo do Senado Federal, cujo mandato
dos Presidentes e Vice-Presidentes das Comissões
Permanentes é de dois anos, propomos a presente
resolução, para, então, fazer coincidir o mandato da
Mesa das Comissões Permanentes com o mandato
dos membros da Mesa Diretora.

É cediço que o trabalho das Comissões Perma
nentes da Casa é de grande relevo para a apreciação
das proposições legislativas e para a realização de
audiências públicas com autoridades e segmentos re
presentativos da sociedade, sendo necessária a ado
ção de um planejamento mais consentâneo com o
grande volume de matérias a serem apreciadas.

Ocorre que, pelo regime vigente, a cada ano são
procedidas eleições para a escolha dos novos Presi
dentes e Vice-Presidentes das Comissões Perma
nentes, o que na prática só se verifica em março ou
abril, após intensa negociação entre os partidos polí
ticos e, não raro, troca de legendas para fazer valer o
princípio da proporcionalidade.

Como a sessão legislativa encerra-se no dia 15
de dezembro de cada ano, salvo eventuais convoca
ções extraordinárias, o mandato da Mesa das Comis
sões, na realidade, tem sido bastante exíguo, em tor
no de aproximadamente 10 meses.

Assim, o mandato bienal, coincidente com o dos
membros da Mesa Diretora, mostra-se mais conveni
ente com a realidade e as necessidades dos traba
lhos das Comissões Permanentes.

Sala das Sessões, 6 de novembro de 2001. 
Pedro Fernandes.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TI VOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO 11
Dos Órgâos da Câmara

CAPíTULO IV
Das Comissões

SEÇÃO 11
Das Comissões Permanentes

SUBSEÇÂO I
Da Composição e Instalação

Art. 28. Estabelecida a representação numérica
dos partidos e dos blocos parlamentares nas comis
sões, os líderes comunicarão ao Presidente da Câ
mara, no prazo de cinco sessões, os nomes dos
membros das respectivas bancadas que, como titula
res e suplentes, irão integrar cada Comissão.

§ 1° O Presidente fará, de ofício, a designação
se, no prazo fixado, a liderança não comunicar os no
mes de sua representação para compor as comis
sões, nos termos do § 3° do art. 45.

§ 2° Juntamente com a composição nominal das
comissões, o Presidente mandará publicar no Diário
da Câmara dos Deputados e no avulso da Ordem do
Dia a convocação destas para eleger os respectivos
Presidentes e Vice-Presidentes, na forma do art. 39.

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputados,
por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Casas do
Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

SUBSEÇÃO 11
Das Subcomissões e Turmas

Art. 29. As Comissões Permanentes poderão
constituir, dentre seus próprios componentes, sem
poder decisório:

I - Subcomissões Permanentes, mediante pro
posta da maioria de seus membros, reservando-lhes
parte das matérias do respectivo campo temático ou
área de atuação;

11 - Subcomissões Especiais, mediante propos
ta de qualquer de seus membros, para o desempenho
de atividades específicas ou o trato de assuntos defi
nidos no respectivo ato de criação.

§ 1° Nenhuma Comissão Permanente poderá
contar com mais de três Subcomissões Permanentes
e de duas Subcomissões Especiais em funcionamen
to simultâneo.

§ 2° O Plenário da Comissão fixará o número de
membros de cada Subcomissão, designando-os no-
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minalmente, respeitado o princípio da representação
proporcional, e definindo, ainda, as matérias reserva
das às Subcomissões Permanentes e os objetivos
das Subcomissões Especiais.

§ 3° No funcionamento das Subcomissões apli
car-se-ão, no que couber, as disposições deste Regi
mento relativas ao funcionamento das Comissões
Permanentes.

SEÇÃO IV
Da Presidência das Comissões

Art. 39. As comissões terão um Presidente e três
Vice-Presidentes, eleitos por seus pares, com man
dato até 15 de fevereiro do ano subseqüente à posse,
vedada a reeleição.

§ 1° O Presidente da Câmara convocará as Co
missões Permanentes para se reunirem em até cinco
sessões depois de constituídas, para instalação de
seus trabalhos e eleição dos respectivos Presidente,
Primeiro, Segundo e Terceiro Vice-Presidentes.

§ 2° Os Vice-Presidentes terão a designação
prevista no parágrafo anterior, obedecidos, pela or
dem, os seguintes critérios:

I - legenda partidária do Presidente;
11- ordem decrescente da votação obtida.
§ 3° Serão observados na eleição os procedi

mentos estabelecidos no art. 7° no que couber.
§ 4° Presidirá a reunião o último Presidente da

Comissão, se reeleito Deputado ou se continuar no
exercício do mandato, e, na sua falta, o Deputado mais
idoso, dentre os de maior número de legislaturas.

§ 5° O membro suplente não poderá ser eleito
Presidente ou Vice-Presidente da Comissão.

Art. 40. O Presidente será, nos seus impedimen
tos, substituído por Vice-Presidente, na seqüência ordi
nal, e, na ausência deles, pelo membro mais idoso da
Comissão, dentre os de maior número de legislaturas.

~ Parágrafo único. Se vagar o cargo de Presidente
ou de Vice-Presidente, proceder-se-á a nova eleição
para escolha do sucessor, salvo se faltarem menos de
três meses para o término do mandato, caso em que
o cargo será provido na forma indicada no caput des
te artigo.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 204, DE 2001
(Do Sr. Rubens Furlan)

Altera o § 4° do art. 35 do Regimen
to Interno, a fim de ampliar para sete o

número de Comissões Permanentes de
inquérito em funcionamento simultâneo

na Câmara dos Deputados.
(Apense-se ao PRC n° 63/00)

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1° O § 4° do art. 35 da Resolução n° 17, de

1989, que aprova o Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, passa a vigorar com a seguinte reda
ção:

"Art. 35 .

§ 4° Não será criada Comissão Parla
mentar de Inquérito enquanto estiverem fun
cionando pelo menos sete na Câmara, salvo
mediante projeto de resolução com o mes
mo quorum de apresentação previsto no
caput deste artigo."(NR)

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

Justificação

O projeto de resolução que ora apresentamos à
consideração dos ilustres pares desta Casa visa a
ampliar para 7 (sete) o número de Comissões Parla
mentares de Inquérito em funcionamento na Casa.

O limite em vigência de cinco Comissões re
monta ainda da antiga ordem constitucional, época
em que o País vivia um regime de exceção, de cerce
amento das atividades do Poder Legislativo.

Hoje, felizmente, vivemos outra fase de nossa
História, de resgate e consolidação das instituições
democráticas, de fortalecimento do poder de repre
sentação popular e, neste tocante, com especial aten
ção ao poder de investigação das Casas do Congres
so Nacional.

Assim, em face da crescente ampliação de po
deres e respectivas demandas, o limite de cinco Co
missões mostra-se anacrônico e injustificável. De tal
sorte que, a lista de requerimentos para criação de
CPI cresce a cada ano, já se admitindo até - embora
de constitucionalidade duvidosa - a convalidação dos
pedidos de uma legislatura para outra.

Certo de que os nobres colegas bem poderão
aquilatar a importância da medida, aguardo a sua
aprovação.

Sala das Sessões, de de 2001. - Rubens
Furlan.



PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 210, DE 2001
(Do Sr. Luciano Castro)

Denomina "Plenário Alberto Pas
qualini" o plenário da Comissão de Tra-

CAPíTULO IV
Das Comissões

TíTULO 11
Dos Órgâos da Câmara

SEÇÃO 111
Das Comissões Temporárias
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA § 5° A Comissão Parlamentar de Inquérito terá
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS sua composição numérica indicada no requerimento

LEGISLATIVOS - CeDI ou projeto de criação.

REGIMENTO INTERNO DA § 6° Do ato de criação constarão a provisão de
CÂMARA DOS DEPUTADOS meios ou recursos administrativos, as condições or

ganizacionais e o assessoramento necessários ao
RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989 bom desempenho da Comissão, incumbindo à Mesa

Aprova o Regimento Interno da Câ- e à administração da Casa o atendimento preferencial
mara dos Deputados. das providências que a Comissão solicitar.

Art. 36. A Comissão Parlamentar de Inquérito
poderá, observada a legislação específica:

I - requisitar funcionários dos serviços admi
nistrativos da Câmara, bem como, em caráter
transitório, os de qualquer órgão ou entidade da
administração pública direta, indireta e fundacio
nal, ou do Poder Judiciário, necessários aos seus
trabalhos;

11 - determinar diligências, ouvir indiciados, in
quirir testemunhas sob compromisso, requisitar de ór
gãos e entidades da administração pública informa
ções e documentos, requerer a audiência de Deputa-
dos e Ministros de Estado, tomar depoimentos de au
toridades federais, estaduais e municipais, e requisi
tar os serviços de quaisquer autoridades, inclusive
policiais;

111 - incumbir qualquer de seus membros, ou
funcionários requisitados dos serviços administrati
vos da Câmara, da realização de sindicâncias ou dili
gências necessárias aos seus trabalhos, dando co
nhecimento prévio à Mesa;

IV - deslocar-se a qualquer ponto do território
nacional para a realização de investigações e audiên
cias públicas;

V - estipular prazo para o atendimento de qual
quer providência ou realização de diligência sob as
penas da lei, exceto quando da alçada de autoridade
judiciária;

VI - se forem diversos os fatos inter-relaciona
dos objeto do inquérito, dizer em separado sobre
cada um, mesmo antes de finda a investigação dos
demais.

Parágrafo único. As Comissões Parlamentares
de Inquérito valer-se-ão, subsidiariamente, das nor
mas contidas no Código de Processo Penal.

SUBSEÇÃO 11
Das Comissões Parlamentares de Inquérito

Art. 35. A Câmara dos Deputados, a requeri
mento de um terço de seus membros, instituirá Co
missão Parlamentar de Inquérito para apuração de
fato determinado e por prazo certo, a qual terá pode
res de investigação próprios das autoridades judicia
is, além de outros previstos em lei e neste Regimento.

§ 1° Considera-se fato determinado o aconteci
mento de relevante interesse para a vida pública e a
ordem constitucional, legal, econômica e social do
País, que estiver devidamente caracterizado no re
querimento de constituição da Comissão.

§ 2° Recebido o requerimento, o Presidente o
mandará à publicação, desde que satisfeitos os requi
sitos regimentais; caso contrário, devolvê-Io-á ao au
tor, cabendo desta decisão recurso para o Plenário,
no prazo de cinco sessões, ouvida a Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação.

§ 3° A Comissão, que poderá atuar também
durante o recesso parlamentar, terá o prazo de cen
to e vinte dias, prorrogável por até metade, median
te deliberação do Plenário, para conclusão de seus
trabalhos.

§ 4° Não será criada Comissão Parlamentar de
Inquérito enquanto estiverem funcionando pelo me
nos cinco na Câmara, salvo mediante projeto de reso
lução com o mesmo quorum de apresentação previs
to no caput deste artigo.
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balho, de Administração e Serviço Públi
co (CTASP).

(À mesa e à Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação)

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1° Fica o plenário da Comissão de Trabalho,

de Administração e Serviço Público denominado "Ple
nário Alberto Pasqualini".

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

Justificação
Pensador político, ser humano militante dos mais

íntegros, o ideólogo sul-rio-grandense Alberto Pasqua
lini esteve sempre voltado para os temas econômicos,
principalmente em defesa do valor do trabalho, dando
substrato intelectual ao trabalhismo brasileiro.

Alberto Pasqualini teve atuação marcante no
Congresso Nacional, quando discutiu os grandes te
mas nacionais voltados para a defesa do trabalhador,
como as chamadas reformas de base, o valor do tra
balho, e a ética na vida pública.

O projeto político de Alberto Pasqualini consistia
na criação de uma sociedade mais justa, assentada
em programas de combate à inflação, à pobreza, à de
sigualdade de renda e à falta de moradia, à educação.

Ao longo de sua vida, ele propôs inúmeras refor
mas que poderiam ter mudado a iníqua e arcaica es
trutura social brasileira. Sempre que pôde, pronunci
ou-se pela valorização do trabalho do homem, nos
campos ou nas cidades.

Duas das maiores contribuições de Alberto Pas
qualini ao Brasil vieram justamente no tempo em que
ele exercia mandato de senador, sendo autor dos pro
jetos da criação do Banco Central e relator do projeto
que resultou na criação da Petrobras.

No ano em que comemoramos o centenário do
nascimento do maior teórico do trabalhismo brasilei
ro, detentor de imensa humanidade, a visão de Nação
e Estado, a perspicácia política, o apego à ética, a de
sambição e o amor ao Brasil fazem de Alberto Pas
qualini merecedor desta homenagem.

Sala das Sessões, 13 de novembro de 2001. 
Luciano Castro.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 212, DE 2001
(Do Sr. Rubens Bueno)

Dispõe sobre a apreciação da solici
tação de urgência dos projetos de lei de
iniciativa da Presidência da República.

(Apense-se ao PRC n° 6312000)

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1° O artigo 204 do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados passa a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 204. A apreciação da solicitação de urgên
cia feita pelo Presidente da República para projetos
de lei de sua iniciativa, consoante o disposto nos §§
1°,2°,3° e 4° do art. 64 da Constituição Federal, obe
decerá ao seguinte:

I - solicitada a urgência pelo Presidente da Re
pública, o pedido deverá ser incluído na Ordem do Dia
da primeira sessão ordinária deliberativa como 'maté
ria sobre a mesa', para que seja submetido à delibe
ração do Plenário;

II - a solicitação de urgência não tem discussão,
mas sua votação pode ser encaminhada pelo Líder
do Governo por quinze minutos, e pelos líderes, por
cinco minutos cada um;

111 - a votação da solicitação do regime de ur
gência será feita pelo processo simbólico.

§ 1° Concedida a urgência pelo Plenário da
Casa, inicia-se a contagem do prazo de que trata o §
2° do art. 64 da Constituição Federal.

§ 2° A partir da concessão da urgência, o projeto
deverá ser analisado concomitantemente pelas comis
sões que tiverem de opinar sobre a matéria para que
profiram parecer no prazo máximo de quarenta dias.

§ 3° Findo o prazo de quarenta e cinco dias da
concessão da urgência, sem manifestação definitiva
do Plenário da Casa, o projeto será incluído na
Ordem do Dia, sobrestando-se a deliberação quanto
aos demais assuntos, para que se ultime sua votação.

§ 4° A apreciação das emendas do Senado pela
Câmara, em função revisora, far-se-á no prazo de dez
dias, ao término do qual se procederá na forma do pa
rágrafo anterior.

§ 5° A solicitação do regime de urgência poderá
ser feita pelo Presidente da República depois da remes
sa do projeto e em qualquer fase de seu andamento.

§ 6° A solicitação do regime de urgência não in
terrompe os trabalhos das Comissões enquanto o
Plenário da Casa não deliberar sobre o pedido.

§ 7° Os prazos previstos neste artigo não cor
rem nos períodos de recesso do Congresso Nacional
nem se aplicam aos projetos de código.

§ 8° A retirada da solicitação de urgência seguirá,
no que couber, ao disposto no art. 104deste Regimento."

Justificação

O artigo 64 da Constituição Federal autoriza o
Presidente da República a "solicitar" urgência para
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apreciação de projetos de sua iniciativa. E não pode
ria ser diferente, visto que em um Estado Democráti
co de Direito, como pretende ser o brasileiro, cabe ao
Parlamento a árdua função legislativa.

Entretanto, esta Casa vem tomando atitudes
que desvirtuam o texto constitucional. Com efeito,
atualmente, quando o Chefe do Executivo "solicita" a
urgência na apreciação de projeto de lei, o faz como
se fosse uma comunicação, determinação de sua
pretensão, com a total paralisação de projetos da
mais alta relevância para a sociedade.

Ora, o que o texto constitucional autoriza é a
"solicitação" presidencial, e, não comunicação de sua
vontade política.

Sendo assim, imperioso que a Câmara dos De
putados restabeleça sua função, no sentido de que
analise, previamente, o que seja relevante ou não no
Parlamento. É importante salientar que o Poder Exe
cutivo não pode determinar o que seja relevante no
legislativo, no ou Judiciário. A Constituição Federal,
visando, principalmente, evitar o arbítrio e o desres
peito aos direitos fundamentais do homem, previu a
existência dos poderes do Estado independentes e
harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções
estatais e prevendo prerrogativas e imunidades para
que bem pudessem exercê-Ias, bem como criando
mecanismos de controles recíprocos, sempre como
garantia da perpetuidade do Estado de Direito.

A autorização externada pela Carta Magna con
substancia-se no sentido de que pode o Chefe do
Executivo "solicitar", mas nunca determinar, interferir
em outro Poder.

Sendo proposta de grande alcance social, con
tamos com o apoio de nossos eminentes pares.

Neste sentido, o projeto que ora submetemos à
apreciação dos nobres pares adapta o art. 204 do Re
gimento Interno à correta interpretação do texto cons
titucional, bem como às normas e procedimentos in
ternos previstos para os trabalhos das Comissões em
relação ao assunto.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001.
Rubens Bueno.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TI VOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil

1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 111
Das Leis

Art. 64. A discussão e votação dos projetos de
lei de iniciativa do Presidente da República, do Supre
mo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão
início na Câmara dos Deputados.

§ 1° O Presidente da República poderá solicitar
urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

§ 20 Se, no caso do § 10
, a Câmara dos Deputa

dos e o Senado Federal não se manifestarem sobre a
proposição, cada qual sucessivamente, em até qua
renta e cinco dias, sobrestar-se-ão todas as demais
deliberações legislativas da respectiva Casa, com ex
ceção das que tenham prazo constitucional determi
nado, até que se ultime a votação.

*§ 2° com redação dada pela Emenda Constitu
cional n032, de 11-9-2001.

§ 30 A apreciação das emendas do Senado Fe
deral pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo
de dez dias, observado quanto ao mais o disposto no
parágrafo anterior.

§ 40 Os prazos do § 20 não correm nos períodos
de recesso do Congresso Nacional, nem se aplicam
aos projetos de código.

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO I
Disposições Gerais
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Art. 104. A retirada de proposição, em qualquer
fase do seu andamento, será requerida pelo autor ao
Presidente da Câmara, que, tendo obtido as informa
ções necessárias, deferirá, ou não, o pedido, com re
curso para o Plenário.

§ 10 Se a proposição já tiver pareceres favoráve
is de todas as Comissões competentes para opinar
sobre o seu mérito, ou se ainda estiver pendente do
pronunciamento de qualquer delas, somente ao Ple
nário cumpre deliberar, observado o art. 101, 11, b, 1.

§ 20 No caso de iniciativa coletiva, a retirada
será feita a requerimento de, pelo menos, metade
mais um dos subscritores da proposição.

§ 30 A proposição de Comissão ou da Mesa só
poderá ser retirada a requerimento de seu Presiden
te, com prévia autorização do colegiado.

§ 40A proposição retirada na forma deste artigo
não pode ser reapresentada na mesma sessão legis
lativa, salvo deliberação do Plenário.

§ 50 Às proposições de iniciativa do Senado Fede
ral, de outros Poderes, do Procurador-Geral da Repúbli
ca ou de cidadãos aplicar-se-ão as mesmas regras.

TíTULO VI
Das Matérias Sujeitas a Disposições Especiais

CAPíTULO 11
Dos Projetos de Iniciativa do Presidente da Re

pública com Solicitação de Urgência
Art. 204. A apreciação do projeto de lei de inicia

tiva do Presidente da República, para o qual tenha so
licitado urgência, consoante os §§ 10,20e 30 do art. 64
da Constituição Federal, obedecerá ao seguinte:

I - findo o prazo de quarenta e cinco dias de seu
recebimento pela Câmara, sem a manifestação defi
nitiva do Plenário, o projeto será incluído na Ordem do
Dia, sobrestando-se a deliberação quanto aos dema
is assuntos, para que se ultime sua votação;

11 - a apreciação das emendas do Senado pela
Câmara, em função revisora, far-se-á no prazo de dez
dias, ao término do qual se procederá na forma do in
ciso anterior.

§ 1° A solicitação do regime de urgência poderá
ser feita pelo Presidente da República depois da remes
sa do projeto e em qualquer fase de seu andamento,
aplicando-se a partir daí o disposto neste artigo.

§ 20 Os prazos previstos neste artigo não cor
rem nos períodos de recesso do Congresso Nacional
nem se aplicam aos projetos de código.

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO TCU
N° 16, DE 2001

(Do Sr. Telmo Kirst)

Solicita informações sobre a arreca
dação de impostos ao Sr. Presidente do
Tribunal de Contas da União.

(Numere-se. Publique-se e encami
nhe-se.)

Sr. Presidente,
Nos termos regimentais solicito a V. Exa seja en

caminhado ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas
da União o seguinte pedido de informações:

Novas modalidades de cobranças de impostos
estão se proliferando, inclusive sua terceirização. Jul
gamos necessários esclarecimentos sobre a legitimi
dade e legalidade de algumas posturas públicas exis
tentes, principalmente na esfera municipal:

a) Existe jurisprudência formada a res
peito da terceirização de cobranças de tribu
tos municipais, inscritas em dívida ativa ou
não?

b) O certame licitatório é necessário
para contratar terceiros com o intuito de ar
recadar impostos, considerando que o muni
cípio não terá despesas com investimentos
e a remuneração será proporcional ao su
cesso do trabalho, com total ausência de
dano, uma vez que os valores recuperados
serão creditados diretamente na conta ban
cária da prefeitura?

c) Como fazer a dotação orçamentária
da despesa com terceiros para arrecadação
de impostos, se a remuneração for vincula
da ao sucesso dos recebimentos?

d) Um software, especificamente de
senvolvido para um projeto de acréscimo de
arrecadação promovido por terceiros, pode
caracterizar singularidade para efeito da ine
legibilidade da licitação, conforme preceitua
o § 10 do art. 25 da lei n° 8.666/93?

e) A competência tributária é indelegá
vel, porém, podemos entender que um con
trato de risco celebrado entre um determinado
município com uma pessoa de direito privado
objetivando recuperar tributos, ainda não ins
critos em dívida ativa, é legal? (art.198, § 30)

Sala das Sessões, 5 de outubro de 2001. 
Telmo Kirst.
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SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO TCU
N° 17, DE 2001

(Do Sr. Telmo Kirst)

Solicita informações ao Ministro do
Tribunal de Contas da União, Humberto
Guimarães Souto.

(Numere-se. Publique-se e encami
nhe-se.)

Sr. Presidente,
Nos termos regimentais solicito a V. Exa

. seja en
caminhado ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas
da União o seguinte pedido de informações:

As novas regras na administração pública,
principalmente depois da Lei de Responsabilidade
Fiscal, fizeram com que aqueles que ocupam car
gos no Executivo, principalmente prefeitos, preo
cupem-se com a arrecadação de impostos e suas
modalidades. Dados os fatos, julgam necessários
esclarecimentos por parte desse Tribunal sobre os
seguintes quesitos:

a) A legislação tributária define em que
tempo o município pode cobrar débitos ins
critos na dívida ativa municipal?

b) Existe um prazo mínimo estabeleci
do para se inscrever o contribuinte inadim
plente em dívida ativa? Deve ser no próprio
exercício fiscal?

c) Pode-se negativar o contribuinte nos
serviços de proteção ao crédito existentes?

d) O sigilo fiscal estabelecido no art. 198
do Código Tributário Nacional se aplica à co
brança dos débrtos antes da inscrição na dívi
da ativa, ou somente se aplica aos casos já
ajuizados com informações obtidas de ofício
para eferto de garantia da execução da dívida?

Sala das sessões, 3 de outubro de 2001. 
Telmo Kirst.

INDICAÇÃO N° 2.403, DE 2001
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Sugere a implantação de obras de
canalização de córregos e valões no Mu
nicípio de Silva Jardim, no Estado do Rio
de Janeiro.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Exmo Sr. Ministro de Estado da Saúde,
Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Ex. para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora da Federação, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo cons
tantes cortes em seu orçamento anual, principal
mente na Pasta da Saúde, onde os recursos para
obras de infra-estrutura hídrica são retidos e a po
pulação fica à mercê de enchentes e doenças con
tagiosas.

O Município de Silva Jardim é um dos mais
prejudicados devido ao grande número de enchen
tes, onde os córregos, riachos e valões transbor
dam provocando enchentes que inundam bairros e
favelas por todo o Município.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde poderemos solucionar este grave
problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos de V.
Exa

, antecipadamente agradeço.
Sala das Sessões, 17 de outubro de 2001. 

José Carlos Coutinho.

REQUERIMENTO
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Requer o envio de Indicação ao
Ministério da Saúde, para a canaliza
ção de córregos e valões, no Município
de Silva Jardim, no Estado do Rio de
Janeiro.

Sr. Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa

. seja encaminhada ao Poder Executivo a Indi
cação em anexo, sugerindo a implantaçãode obras
de canalização de córregos e valões no Município de
Silva Jardim, no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2001. 
José Carlos Coutinho.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.
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TíTULO IV

Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

"Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário da Câmara dos Depu
tados.

"Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

"Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.404, DE 2001
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Sugere a implantação de obras de
canalização de córregos e valões no Mu
nicípio de Rio Bonito, no Estado do Rio
de Janeiro.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

ExmO Sr. Ministro de Estado da Saúde,
Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora da Federação, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
Pasta da Saúde, onde os recursos para obras de in
fra-estrutura hídrica são retidos e a população fica à
mercê de enchentes e doenças contagiosas.

O Município de Rio Bonito é uni dos mais preju
dicados devido ao grande número de enchentes,
onde os córregos, riachos e valões transbordam pro
vocando enchentes que inundam bairros e favelas por
todo o Município.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde, poderemos solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos de V.
Exa

, antecipadamente agradeço.
Sala das Sessões, 17 de outubro de 2001. 

José Carlos Coutinho.

REQUERIMENTO
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a canalização de
córregos e valões no Município de Rio
Bonito, no Estado do Rio de Janeiro.

Sr. Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa. seja encaminhada ao Poder Executivo a Indi
cação em anexo, sugerindo a implantação de obras
de canalização de córregos e valões no Município de
Rio Bonito, no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2001. 
José Carlos Coutinho.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATI VOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
1- sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

II - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário da Câmara dos Deputa
dos.

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

II - o parecer referente à indicação será profe
rido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério
da Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre
indicação concluir pelo oferecimento de projeto, se
guirá este os trâmites regimentais das proposições
congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sen
tido, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo
à Mesa, determinará o arquivamento da indicação,
cientificando-se o autor para que este, se quiser,
ofereça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qual
quer Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.405, DE 2001
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Sugere a implantação de obras de
canalização de córregos e valões no Mu
nicípio de Itaocara, no Estado do Rio de
Janeiro.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,

Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do
Rio de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivin
dicar o seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo cons
tantes cortes em seu orçamento anual, principal
mente na pasta da saúde onde os recursos para
obras de infra-estrutura hídrica, são retidos e a po
pulação fica a mercê de enchentes e doenças con
tagiosas.

O Município de Itaocara, é um dos mais preju
dicados devido ao grande número de enchentes,
onde os córregos, riachos e valões, transbordam
provocando enchentes que inundam bairros e fave
las por todo o município.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde, poderemos solucionar este
grave problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa , antecipadamente agradeço.
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Sala das Sessões, 17 de outubro de 2001. - De
putado José Carlos Coutinho, PFl - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado José Carlos Coutinho)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a canalização de
córregos e valões, no Município de Itao
cara no Estado do Rio de Janeiro."

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 10, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação de
obras de canalização de córregos e valões no Municí
pio de Itaocara no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2001. 
Deputado José Carlos Coutinho.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATI VOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução nO 10, de 1991.
1- sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escr~o, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes:

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

II - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâm~es regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio a consideração da Casa;

V - não serão ace~asproposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.406, DE 2001
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Sugere a implantação de obras de
canalização de córregos e valões no Mu
nicípio de São Gonçalo, no Estado do Rio
de Janeiro.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do
Rio de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivin
dicar o seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
pasta da saúde onde os recursos para obras de in
fra-estrutura hídrica, são retidos e a população fica a
merce de enchentes e doenças contagiosas.

O Município de São Gonçalo, é um dos mais
prejudicados devido ao grande número de enchentes,
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onde os córregos, riachos e valões, transbordam pro
vocando enchentes que inundam bairros e favelas por
todo o município.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde, poderemos solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa

, antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2001. 
Deputado José Carlos Coutinho, PFl - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado José Carlos Coutinho)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a canalização de
córregos e valões, no Município de São
Gonçalo no Estado do Rio de Janeiro."

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1° , do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação de
obras de canalização de córregos e valões no Municí
pio de São Gonçalo no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2001 . - De
putado José Carlos Coutinho.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TI VOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
1- sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,

ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11 serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sen
tido, o Presidente da Câmara, ao chegar o proces
so à Mesa, determinará o arquivamento da indica
ção, cientificando-se o Autor para que este, se qui
ser, ofereça projeto próprio à consideração da
Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.407, DE 2001
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Sugere a implantação de obras de
canalização de córregos e valões no Mu
nicípio de Maricá, no Estado do Rio de
Janeiro.

(Publique-se. Encaminhe-se.)
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Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. E)('3 para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
pasta da saúde onde os recursos para obras de in
fra-estrutura hídrica, são retidos e a população fica a
mercê de enchentes e doenças contagiosas.

O Município de Maricá, é um dos mais prejudicados
devido ao grande número de enchentes, onde os córre
gos, riachos e valões, transbordam provocando enchen
tes que inundam bairros e favelas por todo o município.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde, poderemos solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da
V. Exa , antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2001. - De
putado José Carlos Coutinho PFl-RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado José Carlos Coutinho)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a canalização de
córregos e valões, no Município de Mari
cá no Estado do Rio de Janeiro".

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. E)('3 que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação de
obras de canalização de córregos e valões no Municí
pio de Maricá no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2001. 
Deputado José Carlos Coutinho

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV

Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário da Câmara dos Deputa
dos.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputados,
porAto dos Presidentes das Mesas das duas Casas do
Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso II serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;
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b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.408, DE 2001
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Sugere a implantação de obras de
canalização de córregos e valões no Mu
nicípio de Niterói, no Estado do Rio de
Janeiro.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Excia. para expor e reivindi
car o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
pasta da saúde onde os recursos para obras de in
fra-estrutura hídrica, são retidos e a população fica a
mercê de enchentes e doenças contagiosas.

O Município de Niterói, é um dos mais prejudicados
devido ao grande número de enchentes, onde os córre
gos, riachos e valões, transbordam provocando enchen
tes que inundam bairros e favelas por todo o município.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde, poderemos solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa

, antecipadamente agradeço.
Sala das Sessões, 17 de outubro de 2001. 

Deputado José Carlos Coutinho, PFl - RJ

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado José Carlos Coutinho)

"Requer o envio de indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a canalização de
córregos e valões, no Município de Nite
rói no Estado do Rio de Janeiro."

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação de
obras de canalização de córregos e valões no Municí
pio de Niterói no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2001. 
Deputado José Carlos Coutinho

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO W 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

" Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário da Câmara dos Depu
tados.

" Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

§ 2° Na hipótese do inciso, 11 serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões pertinentes;

" Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;
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111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os tramites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, ~ Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti-
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.409, DE 2001
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Sugere a implantação de obras de
canalização de córregos e valões no Mu
nicípio de Itaperuna, no Estado do Rio de
Janeiro.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde;
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Excia. para expor e reivindi
car o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
pasta da saúde onde os recursos para obras de in
fra-estrutura hídrica, são retidos e a população fica a
mercê de enchentes e doenças contagiosas.

O Município de Itaperuna, é um dos mais preju
dicados devido ao grande número de enchentes,
onde os córregos, riachos e valões, transbordam pro
vocando enchentes que inundam bairros e favelas por
todo o município.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde, poderemos solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa

, antecipadamente agradeço.
Sala das Sessões, 17 de outubro de 2001. 

Deputado José Carlos Coutinho - PFl - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado José Carlos Coutinho)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a canalização de
córregos e valões, no Município de Itape
runa no Estado do Rio de Janeiro:'

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Excia. que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação de
obras de canalização de córregos e valões no Municí
pio de Itaperuna no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2001.- De
putado José Carlos Coutinho

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CAMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

.. Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providen
cia. a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso 1, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo Pre
sidente e publicado no Diário da Câmara dos Depu
tados.

.. Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.
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§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões Competentes.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

II - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sen
tido, o Presidente da Câmara, ao chegar o proces
so à Mesa, determinará o arquivamento da indica
ção, cientificando-se o Autor para que este, se qui
ser, ofereça projeto próprio à consideração da
Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.410, DE 2001
(Do Sr José Carlos Coutinho)

Sugere a implantação de obras de
canalização de córregos e valões no Mu
nicípio de Cantagalo, Estado do Rio de
Janeiro.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Excia. para expor e reivindi
car o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes

cortes em seu orçamento anual, principalmente na
pasta da saúde onde os recursos para obras de in
fra-estrutura hídrica, são retidos e a população fica a
mercê de enchentes e doenças contagiosas.

O Município de Cantagalo, é um dos mais preju
dicados devido ao grande número de enchentes,
onde os córregos, riachos e valões, transbordam pro
vocando enchentes que inundam bairros e favelas por
todo o município.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde, poderemos solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa

, antecipadamente agradeço.
Sala das Sessões, 17 de outubro de 2001. 

Deputado José Carlos Coutinho PFl-RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado José Carlos Coutinho)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a canalização de
córregos e valões, no Município de Can
tagalo no Estado do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso 1 e § 1°, do Re

gimento Interno da Câmara dos Deputados, reque
iro a V. Exa que seja encaminhada ao Poder Execu
tivo a Indicação em anexo, sugerindo a implanta
ção de obras de canalização de córregos e valões
no Município de Cantagalo no Estado do Rio de
Janeiro.

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2001. 
Deputado José Carlos Coutinho

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇAO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições
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CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

.. Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário da Câmara dos Deputa
dos.

.. Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, porAto dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

1- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

.. Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo á
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.411, DE 2001
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Sugere a implantação de obras de
canalização de córregos e valões no Mu
nicípio de Cordeiro, no Estado do Rio de
Janeiro.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Excia. para expor e reivindi
car o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
pasta da saúde onde os recursos para obras de in
fra-estrutura hídrica, são retidos e a população fica a
mercê de enchentes e doenças contagiosas.

O Município de Cordeiro, é um dos mais prejudi
cados devido ao grande número de enchentes, onde
os córregos, riachos e valões, transbordam provocan
do enchentes que inundam bairros e favelas por todo
o município.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde, poderemos solucionar este
grave problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa

, antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2001. 
Deputado José Carlos Coutinho PFl-RJ

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado José Carlos Coutinho)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a canalização de
córregos e valões, no Município de Cor
deiro no Estado do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re
queiro a V. Exa , que seja encaminhada ao Poder
Executivo a Indicação em anexo, sugerindo a im
plantação de obras de canalização de córregos e
valões no Município de Cordeiro no Estado do
Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2001. 
Deputado José Carlos Coutinho
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário da Câmara dos Deputa
dos.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.412, DE 2001
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Sugere a implantação de obras de
canalização de córregos e valões no Mu
nicípio de Macuco, no Estado do Rio de
Janeiro.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Excia. para expor e reivindi
car o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
pasta da saúde onde os recursos para obras de in
fra-estrutura hídrica, são retidos e a população fica a
mercê de enchentes e doenças contagiosas.

O Município de Macuco, é um dos mais prejudi
cados devido ao grande número de enchentes, onde
os córregos, riachos e valões, transbordam provocan
do enchentes que inundam bairros e favelas por todo
o município.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde, poderemos solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Excia., antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2001. - De
putado José Carlos Coutinho, PFl-RJ
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado José Carlos Coutinho)

"Requer o envio de Indicação ao
Ministério da Saúde, para a canalização
de córregos e valões, no Município de
Macuco no Estado do Rio de Janeiro."

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Excia. que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação de
obras de canalização de córregos e valões no Municí
pio de Macuco no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2001. 
Deputado José Carlos Coutinho.

lEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATI VOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presiden
te e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, porAto dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

1- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes:

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

II - o parecer referente à indicação será proferi·
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiverde opinar sobre indica
ção concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este os
trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivarmento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N°2.413, DE 2001
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Sugere a implantação de obras de
canalização de córregos e valões no Mu
nicípio de Trajano de Morais, no Estado
do Rio de Janeiro.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Excia. para expor e reivindi
car o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
pasta da saúde onde os recursos para obras de in
fra-estrutura hídrica, são retidos e a população fica a
mercê de enchentes e doenças contagiosas.

O Município de Trajano de Morais, é um dos
mais prejudicados devido ao grande número de en
chentes, onde os córregos, riachos e valões, transbor-
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dam provocando enchentes que inundam bairros e fa
velas por todo o município.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde, poderemos solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa

, antecipadamente agradeço.
Sala das Sessões, 17 de outubro de 2001. 

Deputado José Carlos Coutinho - PFl - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado José Carlos Coutinho)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a canalização de
córregos e valões, no Município de Trajano
de Morais no Estado do Rio de Janeiro:'

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V.
Excia. que seja encaminhada ao Poder Executivo a Indi
cação em anexo, sugerindo a implantação de obras de
canalização de córregos e valões no Município de Traja
no de Morais no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2001. 
Deputado José Carlos Coutinho.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TI VOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resoluçãon01O, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, porAto dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas ás Comis
sões competentes:

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.414, DE 2001
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Sugere a implantação de obras de
canalização de córregos e valões no Mu
nicípio de Sumidouro, no Estado do Rio
de Janeiro.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
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Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio
de Janeiro, dirijo-me a V.Excia., para expor e reivindi
car o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo cons
tantes cortes em seu orçamento anual, principal
mente na pasta da saúde onde os recursos para
obras de infra-estrutura hidríca, são retidos e a po
pulação fica a mercê de enchentes e doenças con
tagiosas.

O Município de Sumidouro, é um dos mais pre
judicados devido ao grande número de enchentes,
onde os córregos, riachos e valões, transbordam
provocando enchentes que inundam bairros e fave
las por todo o município.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde, poderemos solucionar este
grave problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos
da V. Exa , antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2001.
Deputado José Carlos Coutinho, PFl-RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado José Carlos Coutinho)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a canalização de
córregos e valões, no Município de Sumi
douro no Estado do Rio de Janeiro:'

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa , que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação de
obras de canalização de córregos e valões no Municí
pio de Sumidouro no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2001. - De
putado José Carlos Coutinho.

REGIMENTO INTERNO
DA

CAMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Al1igo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais
Comissões acerca de determinado assunto, visando
a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa
da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas peia Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas ás Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio á consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:
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a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.415, DE 2001
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Sugere a implantação de obras de
canalização de córregos e valões no Mu
nicípio de Miracema no Estado do Rio de
Janeiro.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Eu Deputado eleito peio povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Excia. para expor e reivindi
car o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
pasta da saúde onde os recursos para obras de in
fra-estrutura hídrica, são retidos e a população fica a
mercê de enchentes e doenças contagiosas.

O Município de Miracema, é um dos mais preju
dicados devido ao grande número de enchentes,
onde os córregos, riachos e valões, transbordam pro
vocando enchentes que inundam bairros e favelas por
todo o município.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde, poderemos solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa , antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2001. 
Deputado José Carlos Coutinho PFl-RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado José Carlos Coutinho)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a canalização de
córregos e valões, no Município de Mira
cema no Estado do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso 1 e § 10

, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, reque
iro a V. Excia. que seja encaminhada ao Poder Exe
cutivo a Judiciário em anexo, sugerindo a implan
tação de obras de canalização de córregos e va-

lões no Município de Miracema no Estado do Rio de
Janeiro.

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2001. 
Deputado Jose Carlos Coutinho

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATlVO- CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Cã
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n 0 1O, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, porAto dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 20 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

II - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;
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111- se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

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

INDICAÇÃO W 2.416, DE 2001
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Sugere a implantação de obras de
canalização de córregos e valões no Mu
nicípio de Natividade, no Estado do Rio
de Janeiro.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar
o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
pasta da saúde onde os recursos para obras de in
fra-estrutura hídrica, são retidos e a população fica a
mercê de enchentes e doenças contagiosas.

O Município de Natividade, é um dos dos mais
prejudicados devido ao grande número de enchentes,
onde os córregos, riachos e valões, transbordam pro
voc9fldo enchentes que inundam bairros e favelas por
todo o município.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde, poderemos solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Excia., antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2001. 
Deputado José Carlos Coutinho, PFL.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado José Carlos Coutinho)

Requer o envio de Indicação ao
Ministério da Saúde, para a canalização
de córregos e valões, no Município de
Natividade no Estado do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Excia. que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação de
obras de canalização de córregos e valões no Municí
pio de Natividade no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2001. 
Deputado José Carlos Coutinho

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Cãmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
1- sugere a outro Podera adoção de providência, a

realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio
de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva:

11- sugere a man~estação de urna ou mais Comis-
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:
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1- as indicações recebidas pela Mesa serão lidas
em súmula, mandadas à publicação no Diário da Câ
mara dos Deputados e encaminhadas às Comissões
competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

II - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmrtes regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão acertas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.417, DE 2001
(Do Sr. Antonio Feijão)

Sugere ao Poder Executivo, por meio
do Ministério da Educação, o envio do Pro
jeto de Lei criando a Faculdade de Medici
na na Universidade Federal do Amapá.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
É indiscutível a importância para o setor educaci

onal do Amapá da criação da Faculdade de Medicina
na Universidade Federal do Amapá - UNIFAP O Esta
do do Amapá conta atualmente com uma população
de 500 mil habitantes nos seus 16 Municípios e, con
centra na Capital e na cidade de Santana, que é con
turbada com Macapá uma população da ordem de 400
mil habitantes. Atualmente mais de 280 médicos traba
1ham nesta área urbana, muitos deles com cursos de
mestrado e alguns poucos com doutorado. De todos os
Estados da Federação o Amapá é o único que não tem
a Faculdade de Medicina em sua Universidade Federal,
murto menos ainda em uma universidade privada. Os
Estados que têm uma população menor, como por
exemplo Roraima já tem este importante curso e, re
centemente a Universidade de Brasília - UnB, acaba

de instalar o curso de Medicina no Acre, em parceria
com a Universidade Federal daquele Estado.

O Amapá além de necessitar de um curso de ta
manha envergadura, como o de Medicina, este pode
rá fornecer mão-de-obra especializada para a Guiana
Francesa e Goiana e Suriname uma vez que há in
ter-relação econômica, social e cultural muito forte
entre o Estado do Amapá e o platô das Guianas onde
encontram-se esses Estados.

A Região Amazônica tem uma baixíssima den
sidade de Médicos em suas áreas rurais e cidades do
interior. Com a implantação de uma nova faculdade
de medicina no Amapá teremos melhor condições de
combater esta lacuna na principal garantia da cidada
nia que é o direito a saúde e a vida.

O Estado do Amapá conta hoje com Hospital
Geral com modernos equipamentos e excelentes
centros cirúrgicos, além de mais três unidades hospi
talares especializadas sendo um Pronto Socorro, um
Hospital só para crianças e uma maternidade. Ainda
se encontra em construção um Hospital do Câncer na
Zona Norte de Macapá. Todos estes equipamentos
hospitalares servirão para as aulas práticas e resi
dência dos futuros médicos dessa nossa futura Facul
dade de Medicina.

São essas razões pelas quais sugerimos que
Vossa Excelência adote as providências cabíveis
para enviar ao Congresso Nacional um projeto de Lei
ou Medida Provisória criando a Faculdade de Medici
na na Universidade Federal do Amapá.

Em face do exposto, submetemos a presente in
dicação.

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2001.
Deputado Antônio Feijão.

REQUERIMENTO
(Do Deputado Antonio Feijão)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo, sugerindo a criação da Fa
culdade de Medicina na Universidade Fe
deral do Amapá

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, Inciso I e § 1a , do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
Vossa Excelência seja encaminhada ao poder Execu
tivo a Indicação em anexo, sugerindo ao Excelentíssi
mo Senhor Presidente da República o envio de proje
to de lei, criando a Faculdade de Medicina na Univer
sidade Federal do Amapá.

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2001. 
Deputado Antônio Feijão
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resoluçãon01O, de 1991.
1-sugere a outro Podera adoção de providência, a

realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio
de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1°Na hipótese do inciso I, a indicação será objeto
de requerimento escrito, despachado pelo Presidente e
publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

§ 2° Na hipótese do inciso h, serão observadas
as seguintes normas:

1- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à

Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.418, DE 2001
(Do Sr. Marcus Vicente)

Sugere ao Ministério da Previdência e
Assistência Social a tomada de providên
cias quanto à invasão, pelo INSS, de área
pública da Prefeitura de Aracruz - ES.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Previdência
e Assistência Social:

É do nosso conhecimento que o Instituto Nacio
nal do Seguro Social-INSS executou obra, em 1991 ,
no Município de Aracruz, Estado do Espírito Santo,
avançando sobre área pública, assim definida pelo
código de posturas daquela cidade.

A área invadida é parte de uma via pública, so
bre a qual foi construído um muro, destinado ao fe
chamento do terreno em que se encontra construí
da a sede do INSS em Aracruz. Ocorre que o muro
foi indevidamente construído seis metros além da
área permitida para tal, o que gerou um estreita
mento da via pública, em prejuízo do tráfego de veí
culos no local.

À época da construção, os vizinhos apresen
taram reclamação à Prefeitura, que tomou as provi
dências necessárias. Foi então efetuada a notifica
ção, autuação e embargo da referida obra, quando
esta ainda se encontrava em fase de construção
das fundações, sob pena de ser a empreiteira con
tratada pelo INSS obrigada a demoli-Ia. Não obs
tante o embargo, foi construído o muro em meio à
via pública.

É de se ressaltar que a Prefeitura Municipal de
Aracruz se dispôs a demolir e reconstruir o muro no
local adequado, sem ônus para o INSS, porém este
órgão previdenciário, ao ser instado a autorizar a
nova obra, recusou-se, alegando necessidade de
autorização legislativa federal para doação da faixa
de seis metros do terreno ao Município.

Não há sentido, entretanto, em se falar em doa
ção, já que a área é pública e o erro de construção do
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muro em local indevido, a despeito do embargo im
posto pela prefeitura municipal, é de responsabilida
de do INSS, e como tal deve ser resolvido administra
tivamente.

Isto posto, solicitamos de V. Exa providências no
sentido de que seja solucionada a pendência, pelo
INSS, órgão este vinculado ao Ministério da Previdên
cia e Assistência Social, permitindo, desta forma, à
Prefeitura Municipal de Aracruz - ES, realizar a referi
da obra.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2001. 
Deputado Marcus Vicente.

REQUERIMENTO
(Do Deputado Marcus Vicente)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Previdência e Assistência So
cial, sugerindo sejam tomadas providên
cias quanto à invasão, pelo INSS, de área
pública da Prefeitura de Aracruz - ES.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa seja encaminhada, ao Ministério da Previdên
cia e Assistência Social, a Indicação em anexo, suge
rindo sejam tomadas providências quanto à invasão,
pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, de
área pública da Prefeitura de Aracruz - ES.

Sala das Sessões, 18 de outubro de de 2001. 
Deputado Marcus Vicente.

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,

ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário da Câmara dos Depu
tados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas àpublicação no Diário
da Câmara dos Deputados e encaminhadas às
Comissões competentes.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

II - o parecer referente á indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.419, DE 2001
(Do Sr. Marcus Vicente)

Sugere a modificação dos atuais
critérios do Fundo de Financiamento ao
Estudante do Ensino Superior - FIES.

(Publique-se. Encaminhe-se.)
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Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
Educação,

Considerando que o FIES é um programa de fi
nanciamento a estudantes regularmente matricula
dos em cursos superiores não gratuitos, de institui
ções devidamente cadastradas neste Ministério para
este fim;

Considerando que há uma seleção dos candida
tos a serem contemplados, pois a procura tem sido
muito superior ao número de financiamentos concedi
dos;

Considerando que os critérios de seleção têm
sofrido ajustes para maior adequação à realidade
econômica do País e dos estudantes;

Considerando que as famílias brasileiras têm
mais de um filho;

Considerando os princípios de justiça social que
todos buscamos;

Vimos solicitar de Vossa Excelência inclusão de
um novo critério para a concessão de financiamento
estudantil, qual seja, a família que tiver mais de um fi
lho, em faculdade particular, terá prioridade de atendi
mento sobre as demais.

Com esta iniciativa acreditamos estar contribuin
do com a educação de milhares de estudantes que não
podem custear seus estudos. As famílias encontram-se
oneradas e os jovens não tem podido ingressar no mer
cado de trabalho por falta de oportunidades.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2001. 
Deputado Marcus Vicente.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Marcus Vicente)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo, relativa à modificação dos
critérios atuais do Fundo de Financia
mento ao Estudante do Ensino Superior 
FIES.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso 1 e § 1o, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa seja encaminhada ao Poder Executivo a Indica
ção em anexo, sugerindo modificação dos critérios
atuais do Fundo de Financiamento ao Estudante do
Ensino Superior - FIES.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2001. 
Deputado Marcus Vicente

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução na 10, de 1991.

1 - sugere a outro Poder a adoção de providência,
a realização de ato administrativo ou de gestão, ou o en
vio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

11- sugere a manifestação de urna ou mais Comis-
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, porAto dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 20 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas ás Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
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Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

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

INDICAÇÃO N° 2.420, DE 2001
(Do Sr. Luiz Sérgio)

Sugere à Presidência da República
determinar à Eletronuclear a disponibili
zação de boletim diário, na Internet, so
bre o funcionamento de suas usinas nuc
teoelétricas.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Presidente:
O aproveitamento da energia nuclear, mercê de

uma política terrorista de Estado, a chamada "diplo
macia atômica", praticada nos últimos sessenta anos,
desperta no cidadão comum um sentimento de pavor
e estado permanente de pânico.

Ao tomar conhecimento, bem a posteriori, da
ocorrência de acidentes, ditos de pequena monta,
com nossas unidades nucleares, tem esse mesmo
cidadão sua confiança abalada e agravado o nível de
seu medo, passando a crer que estão sempre escon
dendo algo e que esse algo é sempre mais perigoso
do que o reportado.

Compreendendo que se trata de atividade
abrangendo diversas áreas do Poder Executivo,
v.g. Ministério de Minas e Energia, Ministério de
Ciência e Tecnologia e Ministério de Meio Ambien
te, eis que nos dirigimos a Vossa Excelência para
que determine a esses ministérios iniciativas no
sentido de garantir que as informações de interes
se de suas áreas sejam abordadas, diária e crista
linamente, nos boletins a serem divulgados.

Acreditamos que, assim procedendo, estará o
Governo de Vossa Excelência garantindo às popula
ções envolvidas maior tranqüilidade e, em decorrên
cia, maior conforto.

Sala das Sessões, em 18 de outubro de 2001.
Deputado Luiz Sérgio

REQUERIMENTO
(Do Sr. Luiz Sérgio)

Requer o envio de Indicação ao
Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública, para que determine à Eletronu
clear a disponibilização de boletim diário,
na internet, sobre o funcionamento de
usinas nucleoelétricas.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2001.- De
putado Luiz Sérgio

Senhor Presidente:Nos termos do art. 113, in
ciso I e § 10, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, requeiro a V. Exa

. seja encaminhada ao
Excelentíssimo Senhor Presidente da República a
Indicação em anexo, em que sugiro seja determina
da à Eletronuclear a disponibilização de boletim
diário, na Internet, sobre o funcionamento de suas
usinas nucleoelétricas.

Sala das Sessões, 18 de outubro 2001. - De
putado Luiz Sérgio

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais
Comissões acerca de determinado assunto visan
do a elaboração de projeto sobre matéria de inici
ativa da Câmara.
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§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outu
bro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observa
das as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão
lidas em súmula, mandadas à publicação no Diá
rio da Câmara dos Deputados e encaminhadas
às Comissões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos De
putados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outu
bro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será pro
ferido no prazo de vinte sessões, prorrogável a cri
tério da Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal
sentido, o Presidente da Câmara, ao chegar o pro
cesso à Mesa, determinará o arquivamento da in
dicação, cientificando-se o Autor para que este, se
quiser, ofereça projeto próprio à consideração da
Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qual
quer Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 29-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.421, DE 2001
(Da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio

Ambiente e Minorias)

Sugere ao Poder Executivo a padro
nização dos pesos e medidas de produ
tos ofertados no mercado de consumo.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro do Desenvolvi
mento, Indústria e Comércio Exterior:

Dirigimo-nos a V. Exa para expor e reivindicar
o seguinte:

1 - °art. 4° da Lei n° 8.078, de 11 de setembro
de 1990, Código de Defesa do Consumidor, dispõe:

"Art. 4° A Política Nacional das Rela
ções de Consumo tem por objetivo o atendi
mento das necessidades dos consumidores,
o respeito à sua dignidade, saúde e segu
rança, a proteção de seus interesses econô
micos, a melhoria da sua qualidade de vida,
bem como a transparência e harmonia das
relações de consumo, atendidos os seguin
tes princípios:

I - reconhecimento da vulnerabilidade
do mercado de consumo;

11 - ação governamental no sentido de proteger
efetivamente o consumidor:

a) por iniciativa direta;
b) .
111- .
VI - coibição e repressão eficientes de

todos os abusos praticados no mercado de
consumo, inclusive a concorrência desleal.

VII- ..
2 - Considerando as denúncias de consu

midores e da imprensa acerca de rnaquiagem
de prodLios visando elevação de seu preço.

3 - Considerando que inúmeros forne
cedores têm desrespeitado a dignidade do
consumidor, prejudicado seus interesses eco
nômicos, bem como promovido a concorrên
cia desleal, mediante a subtração inadvertida
e sub-reptícia das quantidades de produto
contidas nas embalagens normalmente ofer
tadas no mercado de consumo, sem a corres
pondente redução de preço.

4 - Considerando que o procedimento
acima descrito dissimula elevação nos pre
ços, induzindo o consumidor em erro.

5 - Considerando os resultados da Au
diência Pública sobre Maquiagem de Produ
tos levada a efeito pela Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias
da Câmara dos Deputados.

6 - Considerando que o Instituto Naci
onal de Metrologia, Normalização e Quali
dade Industrial - INMETRO, vinculado a
esse Ministério, padroniza, atualmente, por
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intermédio de portarias, as quantidades
contidas em embalagens de diversos produ
tos, tais como: açúcar; água sanitária; álco
ol; arroz; azeite; café; cereais; dentifrício;
erva mate; farinha de mandioca; farinha de
trigo; feijão; filé de pescado congelado; leite;
manteiga; massas; óleo comestível; pão
francês; papel higiênico; sabão; e sal.

7 - Sugerimos a V.Exa - com o propó
sito de impedir que o consumidor continue
sendo induzido em erro - que adote as pro
vidências necessárias para padronizar as
quantidades contidas nas embalagens dos
produtos indicadores abaixo, que têm sido
alvo constante de denúncias de redução de
quantidade, nas embalagens, sem redução
de preço correspondente: papel higiênico;
detergente em pó; cera em pasta; cera líqui
da; toalhas de papel; sabonete; desodoran
te; aparelho de barbear; fralda descartável;
biscoito; pão de forma; caldo de galinha; cal
do de carne; ovo; sardinha em lata; requei
jão; torrada; pizza; maionese; massa reche
ada; massa de bolo; cerveja em lata; pacote
de panos absorventes; extrato de tomate;
sabão em pó; e papel toalha.

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2001. 
Deputada Ana Catarina, Presidente da Comis
são de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

51 8 Legislatura - 38 Sessão Legislativa Ordinária

Ata da Trigésima Quinta Reunião (Ordiná
ria Deliberativa), realizada em 3 de outubro de
2001

Às dez horas e quarenta e três minutos do dia
três de outubro de dois mil e um, reuniu-se a Comis
são de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Mi
norias, no Plenário 8 do Anexo 11 da Câmara dos De
putados, sob a presidência da Deputada Ana Catari
na, em reunião ordinária deliberativa. Registraram
presença os Senhores Deputados Ana Catarina 
Presidente; Tilden Santiago e Luciano Pizzatto - Vi
ce-Presidentes; Badu Picanço, Clóvis Volpi, Luiz Ri
beiro, Ricarte de Freitas, Salatiel Carvalho, Wellinton
Fagundes, Pedro Bittencourt, Luiz Bittencourt, Luiz
Bittencourt, João Paulo, Luiz Alberto, Celso Russo-

manno, Inácio Arruda, Paulo BaItazar, Régis Caval
cante e Ronaldo Vasconcellos - Titulares; Fátima Pe
laes, Iris Simões, Paulo Gouvêa, Silas Brasileiro, Fer
nando Gabeira, Manoel Vitório, Vanessa Grazziotin,
Olímpio Pires e Valdeci Paiva - Suplentes. Registra
ram presença como não-membros os Deputados
Márcio Matos, Wilson Santos e Jair Meneguelli. Dei
xaram de registrar presença os Deputados José Car
los Coutinho, Milton Barbosa, Ricardo Fiúza, Aníbal
Gomes, Glycon Terra Pinto e José Borba.
ABERTURA: Havendo número regimental, a Senhora
Presidente declarou abertos os trabalhos e colocou
em apreciação as Atas da 34a reunião (ORDINÁRIA
DELIBERATIVA), realizada no dia 26 de setembro de
2001, e da 34a reunião (ORDINÁRIA DE AUDIÊNCIA
PÚBLICA), realizada no dia 27 de setembro de 2001.
Dispensada a leitura das atas a pedido do Deputado
Luiz Ribeiro tendo em vista a distribuição prévia de
cópias aos membros da Comissão. Não havendo im
pugnação, as atas foram aprovadas por unanimidade.
EXPEDIENTE: DOCUMENTOS RECEBIDOS PELA
COMISSÃO: A presidente comunicou o convite do
Presidente do Instituto Nacional de Metrologia, Nor
malização e Qualidade Industrial - INMETRO, Dr.
Armando Mariante de Carvalho, feito aos integrantes
da Comissão para visitarem as instalações do Inme
tro em Xerém, Duque de Caxias, em data a ser agen
dada, que teria o intuito de familiarizar os parlamenta
res com as atividades desenvolvidas por aquela insti
tuição. Esclareceu que os interessados em participar
da referida visita deveriam comunicar à secretaria da
Comissão. ORDEM DO DIA: A - Requerimentos: 1)
REQUERIMENTO N° 81/2001 - dos Srs. Celso Rus
somanno e Ana Catarina - que "Requer a convoca
ção dos Ministros da Justiça, da Agricultura e Abaste
cimento, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, da Saúde e da Ciência e Tecnologia e convi
dados representantes do Greenpeace e do Instituto
Brasileiro de Defesa do Consumidor -IDEC/SP, para,
em reunião de Audiência Pública, prestarem esclare
cimentos sobre a constatação da presença de trans
gênicos em vários produtos comercializados no País,
após análise feita pelo Laboratório Interlabor Belp Ag,
da Suíça, conforme matéria divulgada pelo Greenpe
ace". Retirado de pauta. 2) REQUERIMENTO N°
89/2001 - do Sr. Fernando Gabeira - que "Requer a
realização de reunião de audiência pública com o
Presidente da Eletronuclear, Flávio Decat de Moura,
para explicar as causas do vazamento de líquido radi
oativo na Usina de Angra I". Retirado de pauta. 3)
REQUERIMENTO N° 90/2001 - da Sra. Ana Catarina
e Outros - que "Requer o envio de indicação desta
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Comissão ao Ministro da Justiça, sugerindo a adoção
de providências penais contra empresas infratoras da
ordem econômica e relações de consumo, sem preju
ízo das medidas administrativas cabíveis". Encami
nhou a votação a autora. Usaram da palavra os Depu
tados Luciano Pizzatto e Luiz Ribeiro. Em votação, foi
aprovado por unanimidade. 4) REQUERIMENTO N°
91/2001 - da Sra. Ana Catarina e Outros - que "Re
quer envio de indicação desta Comissão ao Ministério
da Saúde relativa à fiscalização de elevação do preço
de medicamentos". Encaminhou a votação a autora.
Em votação, foi aprovado por unanimidade. 5)
REQUERIMENTO N° 92/2001 - da Sra. Ana Catarina
e Outros - que "Requer envio de Indicação desta Co
missão ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior relativa à padronização dos pesos
e medidas de produtos ofertados no mercado de con
sumo". Encaminhou a votação a autora. Em votação,
foi aprovado por unanimidade. 6) REQUERIMENTO
N° 93/2001 - dos Srs. Avenzoar Arruda, João Paulo e
Outros - que "Requer a realização de reunião de au
diência pública com a participação das Comissões de
Trabalho, de Administração e Serviço Público; de Se
guridade Social e Família e de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática para discutir os efeitos bi
ológicos relacionados à telefonia celular". Encami
nhou a votação o Deputado João Paulo. O Deputado
Luiz Ribeiro teceu considerações sobre o requeri
mento. Em votação, foi aprovado por unanimidade. 7)
REQUERIMENTO N° 94/2001 - dos Srs. Pedro Celso
e Ana Catarina - que "Requer a realização de reunião
de audiência pública conjunta com as Comissões de
Trabalho, Administração e Serviço Público e de Direi
tos Humanos, para tratar dos impactos da construção
da usina hidrelétrica de Corumbá IV, relativos à gera
ção de desemprego urbano, em decorrência do êxo
do rural, ao equilíbrio ecológico da região, à degrada
ção do meio ambiente e à desestruturação sociocul
tural do grupo de moradores das áreas a serem desa
propriadas". O Deputado João Paulo subscreveu o re
querimento e encaminhou a votação. Em votação, foi
aprovado por unanimidade. 8) REQUERIMENTO N°
95/2001 - dos Srs. Régis Cavalcante e Outros - que
"Requer a realização de reunião de Audiência Pública
Para Discussão de Propostas Destinadas A Revitali
zação e Preservação Ambiental do Rio São Francis
co, tendo como expositores os Senhores José Sarney
Filho, Ministro de Estado do Meio Ambiente; Hamilton
Nobre Casara, Presidente do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
- IBAMA; Rômulo de Macedo Vieira, Secretário de
Infra-Estrutura Hídrica do Ministério da Integração

Nacional e Raimundo José Santos Garrido, Secretá
rio de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambi
ente". Encaminhou a votação o Deputado Régis Ca
valcante. Em votação, foi aprovado por inanimidade
com adendo no sentido de se incluir no rol dos exposi
tores os Senhores José Carlos Carvalho, Coordena
dor do Comitê da Baía Hidrográfica do São Francisco,
e José Maria, representante do Movimento Civil pela
Preservação do Rio São Francisco em Juazeiro/BA.
9) Requerimento n° 96/2001 - da Sra. Ana Catarina e
Outros - que "Requer que a Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias apresente
Projeto de Decreto Legislativo sustando o Decreto n°
3.871, de 18 de julho de 2001, que disciplina a rotula
gem de alimentos embalados que contenham ou se
jam produzidos com organismos geneticamente mo
dificados, e dá outras providências". Retirado de pau
ta. B - Proposições Sujeitas à Apreciação do Plená
rio: 10) Projeto de Lei Complementar N° 171/2000
do Sr. José Pimentel - que "Dispõe sobre a aplicação
do § 5° do art. 150 da Constituição Federal, para que
os consumidores sejam esclarecidos acerca dos im
postos que incidam sobre mercadorias e serviços".
RELATOR: Deputado LUIZ BITIENCOURT.
PARECER: favorável. O Deputado Luiz Ribeiro leu o
parecer. Em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade o parecer do relator. C - Proposições
Sujeitas à Apreciação das Comissões - Art. 24 11: 11)
PROJETO DE LEI N° 28/1999 - do Sr. Paulo Rocha
que "veda a instalação de depósitos, com estrutura
metálica, em postos de serviços automotivos e suas
correspondentes tubulações, sem proteção contra a
corrosão". RELATOR: Deputado TILDEN SANTIAGO.
PARECER: favorável a este e aos PL nOs 217/199,
1.479/1999, 1.662/1999 e 2.019/1999, apensados,
com substitutivo. Retirado de pauta. 12) PROJETO
DE LEI N° 477-A/1999 - do Sr. Bispo Rodrigues - que
"Dispõe sobre a obrigatoriedade de plantio de árvores
nativas de cada região, em especial aquelas ameaça
das de extinção, na forma que especifica, e dá outras
providências". RELATOR: Deputado RICARDO IZAR.
PARECER: favorável, com substitutivo. Em discussão,
foi concedida vista ao Deputado Luiz Alberto. 13)
PROJETO DE LEI N° 1.407/1999-do Sr. GLycon Ter
ra Pinto - que "Dispõe sobre a prestação de serviços
pelas instituições bancárias privadas e públicas, e dá
outras providências". RELATOR Deputado Luiz Bit
tencourt. PARECER: favorável a este, com substituti
vo, às emendas de nOs 1S e 4S, com subemendas, e
às de nOs 2S e 3S, apresentadas ao substitutivo. Em
discussão foi concedida vista conjunta aos Deputa
dos Celso Russomanno e Luiz Alberto. 14) PROJETO
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DE LEI N° 1.S07-A/1999 - do Sr. Jair Meneguelli 
que "estabelece a obrigatoriedade de prestação de
serviços de acondicionamento ou embalagem das
compras em estabelecimentos comerciais autodeno
minados de supermercados, hipermercados ou simi
lares". RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO.
PARECER: favorável. O relator defendeu seu parecer.
Discutiram a matéria o autor e o Deputado Luiz Ribei
ro. Em votação, foi aprovado por unanimidade o proje
to, nos termos do parecer do relator. 15) PROJETO
DE LEI N° 2.181-A/1999 - do Sr. Wilson Santos - que
"Dá nova redação ao art. 17, da Lei n° 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: favo
rável. Retirado de pauta. 16) PROJETO DE LEI N°
2.197/1999 - do Sr. Airton Dipp - que "Altera a Lei n°
8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre
a proteção ao consumidor e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RÉGIS CAVALCANTE.
PARECER: favorável. VISTA concedida ao Deputado
Milton Barbosa, em 26-9-2001 . Retirado de pauta. 17)
PROJETO DE LEI ND 2.211-A/1999 - do Sr. Werner
Wanderer - que "Dispõe sobre a declaração do forne
cedor de produtos e serviços não regulamentados".
RELATOR: Deputado LUIZ BLTIENCOURT.
PARECER: contrário. O relator defendeu seu parecer.
Discutiram a matéria os Deputados Luiz Ribeiro e
Celso Russomano. Em votação, foi rejeitado por una
nimidade o projeto, nos termos do parecer do relator.
18) PROJETO DE LEI N° 2.578-A/2000 - do Sr. Ricar
do Izar - que "dispõe sobre a implantação de norma
técnica que regule a fabricação e a comercialização
de doces e chocolates com brinquedos acondiciona
dos em seu interior e dá outras providências".
RELATOR: Deputado VALDECI RAIVA. PARECER:
favorável, com substitutivo. VISTA concedida ao De
putado Luiz Ribeiro. em 19-9. Retirado de pauta. 19)
PROJETO DE LEI N° 2.792-A/2000 - do Sr. Marcelo
Déda - que "Acrescenta dispositivo à Lei n° 9.870, de
23 de novembro de 1999, que dispõe sobre o valor to
tal das anuidades escolares e dá outras providênci
as". RELATOR: Deputado ANíBAL GOMES.
PARECER: favorável. VISTA concedida ao Deputado
João Paulo, em 19-9. Retirado de pauta. 20)
PROJETO DE LEI N° 3.500/2000 - do Sr. Marçal Fi
lho - que "equipara ao fornecedor estrangeiro as em
presas nacionais que façam parte do mesmo grupo
econômico ou que sejam licenciadas para produzir,
importar ou distribuir produtos na mesma marca no
País". RELATOR: Deputado PAULO GOuvÊA.

PARECER: contrário. VISTA concedida ao Deputado
João Paulo, em 19-9. O relator defendeu seu parecer.
Discutiram a matéria os Deputados Celso Russoman
no, João Paulo e Luiz Ribeiro. Em votação, foi rejeita
do o projeto, contra os votos dos Deputados Régis
Cavalcante, Fernando Gabeira. Luiz Alberto e Tilden
Santiago, nos termos do parecer do relator. 21)
PROJETO DE LEI N° 3.628/2000 - do Sr. Celso Giglio
- que "acrescenta dispositivo à Lei n° 7.565, de 19 de
dezembro de 1986 - Código Brasileiro de Aeronáuti
ca, disciplinando a cobrança de tarifas no transporte
de menores de idade." RELATOR: Deputado LUIZ
BLTTENCOURT. PARECER: favorável. Em discus
são, foi concedida vista ao Deputado Luiz Ribeiro. 22)
PROJETO DE LEI N° 3.905/2000 - do Sr. Márcio Ma
tos - que "Acrescenta dispositivo ao Código de Trân
sito Brasileiro, definindo o posicionamento do tubo de
descarga dos veículos". RELATOR: Deputado LUIZ
ALBERTO. PARECER: favorável. O Relator defendeu
seu parecer. Discutiram a matéria os Deputados Luiz
Ribeiro e Celso Russomanno. Durante a discussão, o
relator acatou as seguintes propostas de modificação
em seu parecer, também apoiadas pelo plenário: a)
de que os tubos de descarga deveriam ser localiza
dos na parte posterior e à esquerda dos veículos; e b)
ressaltar que os custos das adaptações dos tubos de
descarga não poderiam ser repassadas aos usuários
de transporte coletivo. Desta forma, apresentou as
seguintes emendas: 1) EMENDA N° 01 - "Acrescen
te-se ao art. 102-A do Código de Trânsito Brasileiro,
acrescido pelo PL n° 3.90S/2000, a expressão es
querda logo após a expressão posterior; e 2)
EMENDA N° 2 - "Acrescente-se ao PL n° 3.905/2000
o seguinte art. 3°, renumerando-se o atual art. 3° para
art. 4°: Art. 3° Os custos com a implementação desta
lei não podem ser repassados aos usuários de trans
porte coletivo". Em votação, foi aprovado por unanimi
dade o projeto, com emendas, nos termos do parecer
e da complementação de voto do relator. 23)
PROJETO DE LEI N° 4.043/2001 - do Sr. José Alek
sandro - que "Modifica a Lei n° 4.117, de 27 de agos
to de 1962, dispondo sobre a veiculação de programa
obrigatório de educação ambiental nas emissoras de
televisão". RELATOR: Deputado FERNANDO
GABEIRA. PARECER: contrário. O relator defendeu
seu parecer. Discutiu a matéria o Deputado Luiz Ribe
iro. Em votação, foi rejeitado por unanimidade o proje
to, nos termos do parecer do relator. 24) PROJETO
DE LEI N° 4.052/2001 - do Sr. José Carlos Coutinho
que "Altera o Decreto-Lei n° 73, de 21 de novembro
de 1966, fixando prazo máximo para pagamento de
indenização de sinistros por parte das sociedades se-
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guradoras e estabelecendo a multa aplicável no caso
de seu descumprimento". RELATOR: Deputado
INÁCIO ARRUDA. PARECER: favorável. Em discus
são, foi concedida vista ao Deputado Luiz Ribeiro. 25)
PROJETO DE LEI W 4.417/2001 - do Sr. Silas Câ
mara - que "Torna obrigatória a afixação do texto da
Lei n° 8.899, de 29 de junho de 1994, nos guichês
para atendimento ao público das empresas de trans
porte interestadual". RELATOR: Deputado LUIZ
ALBERTO. PARECER: favorável. O relator defendeu
seu parecer. Em discussão e votação, foi aprovado
por unanimidade o projeto, nos termos do parecer do
relator. MATÉRIAS SOBRE A MESA: A Presidente
submeteu à votação os nomes das Senhoras
MARTHA KALlL DA SILVA e CECILIA VIANA
BRANDIM, para os cargos de Assessor Técnico da
Comissão. Em votação, foram aprovadas por unani
midade as indicações. Nada mais havendo a tratar a
Presidente, Deputada Ana Catarina, encerrou os tra
balhos, às doze horas e cinqüenta e quatro minutos,
antes, convocando os senhores membros para reu
nião de audiência pública a ser realizada no dia se
guinte, às nove horas e trinta minutos, no plenário 8,
do Anexo 11 e, para constar, eu, Aurenilton Araruna de
Almeida, Secretário, lavrei a presente Ata, que por ter
sido lida, discutida e aprovada, será assinada pela
Presidente Deputada Ana Catarina e publicada no
Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

OF-TP n° 162

Brasília, 4 de outubro de 2001

Senhor Presidente,
Na reunião ordinária realizada em 3-10-2001, foi

aprovado, por unanimidade, o Requerimento n°
92/2001 , cópia em anexo, de minha autoria, e dos De
putados Celso Russomanno, Clóvis Volpi, Luiz Alber
to, João Paulo, Régis Cavalcante, Tilden Santiago e
Luiz Ribeiro propondo que esta Comissão encaminhe
indicação ao Ministro do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior relativa à padronização dos pesos
e medidas de produtos ofertados no mercado de con
sumo, conforme cópia da ata em anexo.

Neste sentido, com base no art. 113, § 1°, do
Regimento do Interno da Casa, solicito a V. Ex" autori
zar a adoção dos procedimentos necessários para o
encaminhamento da referida indicação, conforme ori
ginai em anexo.

Atenciosamente, - Deputada Ana Catarina,
Presidente.

REQUERIMENTO N° 92, DE 2001
(Da Sf'l Ana Catarina e Outros)

Requer envio de Indicação ao Minis
tério do Desenvolvimento, Indústria e Co
mércio Exterior relativa à padronização
dos pesas e medidas de produtos oferta
dos no mercado de consumo.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requere
mos a V. Exa seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a padronização dos
pesos e medidas de produtos ofertados no mercado
de consumo.

Sala das Sessões, 26 de setembro de 2001. 
Deputada Ana Catarina - Deputado Celso Russo
manno - Deputado João Paulo - Deputado Régis
Cavalcante.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Dispõe sobre a proteção do consu
midor e dá outras providências.

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

TíTULO I
Dos Direitos do Consumidor

CAPíTULO 111
Da Política Nacional de Relações de Consumo

Art. 4° A Política Nacional das Relações de Con
sumo tem por objetivo o atendimento das necessida
des dos consumidores, o respeito à sua dignidade,
saúde e segurança, a proteção de seus interesses
econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida,
bem como a transparência e harmonia das relações
de consumo, atendidos os seguintes princípios:

* Artigo, caput, com redação dada pela Lei n°
9.008, de 21-3-1995.

I - reconhecimento da vulnerabilidade do con
sumidor no mercado de consumo;

11 - ação governamental no sentido de proteger
efetivamente o consumidor:

a) por iniciativa direta;
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b) por incentivos à criação e desenvolvimento
de associações representativas;

c) pela presença do Estado no mercado de con
sumo;

d) pela garantia dos produtos e serviços com
padrões adequados de qualidade, segurança, durabi
lidade e desempenho;

111 - harmonização dos interesses dos partici
pantes das relações de consumo e compatibilização
da proteção do consumidor com a necessidade de
desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo
a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem
econômica (art. 170, da Constituição Federal), sem
pre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações en
tre consumidores e fornecedores;

IV - educação e informação de fornecedores e
consumidores, quanto aos seus direitos e deveres,
com vistas à melhoria do mercado de consumo;

V - incentivo à criação pelos fornecedores de
meios eficientes e controle de qualidade e segurança
de produtos e serviços, assim como de mecanismos
alternativos de solução de conflitos de consumo;

VI - coibição e repressão eficientes de todos os
abusos praticados no mercado de consumo, inclusive
a concorrência desleal e utilização indevida de inven
tos e criações industriais das marcas e nomes comer
ciais e signos distintivos, que possam causar prejuí
zos aos consumidores;

VII- racionalização e melhoria dos serviços pú
blicos;

VIII - estudo constante das modificações do
mercado de consumo.

Art. 5° Para a execução da Política Nacional das
Relações de Consumo, contará o Poder Público com
os seguintes instrumentos, entre outros:

I - manutenção de assistência jurídica, integral
e gratuita para o consumidor carente;

11- instituição de Promotorias de Justiça de De
fesa do Consumidor, no âmbito do Ministério Público;

111 - criação de delegacias de polícia especiali
zadas no atendimento de consumidores vítimas de in
frações penais de consumo;

IV - criação de Juizados Especiais de Pequenas
Causas e Varas Especializadas para a solução de lití
gios de consumo;

V - concessão de estímulos à criação e desenvol
vimento das Associações de Defesa do Consumidor.

§ 1° (Vetado).
§ 2° (Vetado).

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

• Artigo alterado pela Resolução nO 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a man~estação de urna ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;
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v- não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.422, DE 2001
(Do Sr. Magno Malta)

Sugere ao Ministro Chefe da Casa
Civil e Presidente da Câmara de Gestão
da Crise de Energia Elétrica - GCE, seja
adotado critério de revisão de meta de
consumo quando ocorrer situação simi
lar a que descreve.

(Publique-se. encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro,
Reconheço que o governo do Excelentíssimo Se

nhor Presidente da República, Doutor Fernando Henri
que Cardoso, tem como meta basilar de seu esforço o
desenvolvimento sustentado e progressivo da econo
mia nacional, buscando, em decorrência, elevar o nível
de bem-estar do povo brasileiro.

Reconheço também que, por uma série de coin
cidências infelizes, viu-se a Nação ante uma descon
fortável crise no fornecimento de energia, criando ne
cessidade de medidas que, simultaneamente, asse
gurassem um consumo mínimo e uma recomposição
de nossa reserva hídrica destinada à geração de ele
tricidade.

Entretanto, multiplicam-se situações em que,
embalados pelo sucesso do Plano Real, convenci
dos pela seriedade com que é gerida a economia
brasileira, milhares de empresários investiram em
novas instalações e na modernização de suas fábri
cas, ocasionando elevação do consumo de energia,
ainda que possa ter havido notável ganho de produti
vidade.

É o caso da empresa GElPET Indústria e Co
mércio Ltda., que, em correspondência protocolizada
sob o nO 00001.004451/2003-03, relata pormenoriza
damente o cronograma da ampliação de seu parque
produtor e solicita revisão de sua meta de consumo,
tendo em conta que a média utilizada para seu esta
belecimento não consultava a realidade.

Não obstante a resposta encaminhada àquela
empresa, em 31 de julho de 2001, pelo Senhor Coor
denador do Programa Emergencial de Redução do
Consumo de Energia, Dr. Euclides Scalco, sugeri-
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mos, a bem da justiça, da lógica e da coerência e, di
ante do comportamento generalizado do consumidor
brasileiro, numa verdadeira lição de cidadania e patri
otismo, determine V. Exa a revisão das metas de con
sumo sempre que fiquem comprovadas situações si
milares a que ora descrevemos.

É nossa convicção de que, assim agindo, estará
V. ~ induzindo o povo brasileiro a, finalmente, reco
nhecer a retidão com que o governo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso conduz os destinos de
nossa Pátria.

Sala das Sessões, 19 de outubro de 2001. 
Deputado Magno Malta.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Magno Malta)

Requer o envio de Indicação ao Se
nhor Ministro Chefe da Casa Civil e Pre
sidente da Câmara de Gestão da Crise de
Energia Elétrica - GCE, em que sugere
seja adotado critério de revisão de meta
de consumo quando ocorrer situação si
milar à que descreve.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa seja encaminhada ao Senhor Ministro Chefe da
Casa Civil e Presidente da Câmara de Gestão da Cri
se de Energia Elétrica - GCE, a Indicação em anexo,
em que sugiro seja adotado critério de revisão de
meta de consumo quando ocorrer situação similar à
que descreve.

Sala das Sessões, 19 de outubro de 2001. 
Deputado Magno Malta.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições
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CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 10 Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outu
bro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre
indicação concluir pelo oferecimento de projeto, se
guirá este os trâmites regimentais das proposições
congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.423, DE 2001
(Da Comissão de Educação, Cultura e Desporto)

Sugere ao Poder Executivo, a elabo
ração de diretrizes para o estabelecimen
to de pactos de cooperação entre Gover
nos Estaduais e destes com municípios e
instituições educacionais, com o objetivo
de cumprir as metas de formação de pro
fessores prevista pela LDB e pelo Plano
Nacional de Educação.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro,
Um dos grandes desafios para a educação bra

sileira foi traçada pela lDB e reafirmada pelo Plano
Nacional de Educação.

Trata-se da meta de formação de professores.
Reza o § 4° do art. 87 da lDB:

"§ 4° Até o fim da Década da Educa
ção somente serão admitidos professores
habilitados em nível superior ou formados
por treinamento em serviço."

Já o PNE nos objetivos e metas (meta
18) do Magistério da Educação Básica esta
belece:

"18. Garantir, por meio de um programa
conjunto da União, dos Estados e Municípi
os, que, no prazo de dez anos, 70% dos pro
fessores de educação infantil e de ensino
fundamental (em todas as modalidades) pos
suam formação específica de nível superior,
de licenciatura plena em instituições qualifi
cadas."

Tais dispositivos, a rigor, não colidem, uma vez
que a lDB abre a ressalva aos professores "treinados
em serviço".

Com tais objetivos fica a sociedade brasileira,
na primeira década do novo milênio, comprometida
a formar professores para atingir os 70% previstos
no PNE.

Os recursos entre os diversos estados federa
dos são extremamente desiguais. Enquanto alguns
dispõem de toda uma estrutura de formação de pro
fessores, inclusive de universidades próprias, outros
não contam com um sistema adequado de treinamen
to de professores, especialmente, para o preparo dos
mestres do ensino médio.

Enquanto alguns estados têm instituições de
ensino superior fortes, dispondo de meios para ex
pandir o treinamento de professores além de suas
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fronteiras, outros não dispõem de instituições vocacio
nadas à formação de professores, especialmente em
áreas específicas do conhecimento.

Por estes motivos, com vistas ao cumprimen
to das metas de formação de professores previstas
na lDB e no PNE, nada mais natural do que a coo
peração entre os diversos estados federados, os
municípios e as instituições de ensino superior ne
les situadas.

Para tanto, é indispensável que tal cooperação
seja ordenada por diretrizes relativas aos diversos as
pectos envolvidos na cooperação entre instituições
de ensino superior, municípios e governos estaduais.

A elaboração dessas diretrizes cabe à União,
através do MEC.

Por isto sugerimos a Vossa Excelência que o
MEC elabore as diretrizes para o estabelecimento de
pactos de cooperação entre governos estaduais, atra
vés dos respectivos conselhos de educação, e des
ses com as outras instituições de ensino superior e os
municípios.

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto
da Câmara dos Deputados acredita que esta medida
representará um passo importante para a consecu
ção das metas previstas na lDB e no PNE.

Sala das Sessões, 26 de setembro de 2001. 
Deputado Walfrido Mares Guia, Presidente da Co
missão de Educação, Cultura e Desporto.

REQUERIMENTO
(Da Comissão de Educação, Cultura e Desporto)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo, relativa à elaboração de
diretrizes para o estabelecimento de pac
tos de cooperação entre Governos Esta
duais e destes com instituições educaci
onais e municípios, com o objetivo de
cumprir as metas de formação de profes
sores previstas pela LDB e pelo Plano
Nacional de Educação.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Ex'l seja encaminhada ao Poder Executivo a Indica
ção em anexo, sugerindo que o Ministério da Educa
ção estabeleça as diretrizes para o estabelecimento
de pactos de cooperação entre os diversos Governos
Estaduais e respectivos conselhos de educação, ins
tituições de ensino superior e municípios, com o obje
tivo de cumprir a meta de qualificação de professores
prevista no Plano Nacional de Educação.

Sala das Sessões, 26 de setembro de 2001. 
Deputado Walfrido Mares Guia, Presidente da Co
missão de Educação Cultura e Desporto.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

lEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional.

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

TíTULO IX
Das Disposições Transitórias

Art. 87. É instituíuda a Década da Educação, a
iniciar-se um ano a partir da publicação desta lei.

§ 1° A União, no prazo de um ano a partir da pu
blicação desta lei, encaminhará, ao Congresso Naci
onal, o Plano Nacional de Educação, com diretrizes e
metas para os dez anos seguintes, em sintonia com a
Declaração Mundial sobre Educação para Todos.

§ 2° O Poder Público deverá recensear os edu
candos no ensino fundamental, com especial atenção
para os grupos de sete a quatorze e de quinze a de
zesseis anos de idade.

§ 3° Cada Município e, supletivamente, o Estado
e a União, deverá:

I - matricular todos os educandos a partir dos
sete anos de idade e, facultativamente, a partir dos
seis anos, no ensino fundamental;

11 - prover cursos presenciais ou a distância aos
jovens e adultos insuficientemente escolarizados;

111 - realizar programas de capacitação para to
dos os professores em exercício, utilizando também,
para isto, os recursos da educação a distância;

IV - integrar todos os estabelecimentos de ensi
no fundamental do seu território ao sistema nacional
de avaliação do rendimento escolar.

§ 4° Até o fim da Década da Educação somente
serão admitidos professores habilitados em nível su
perior ou formados por treinamento em serviço.

§ 5° Serão conjugados todos os esforços objeti
vando a progressão das redes escolares públicas ur
banas de ensino fundamental para o regime de esco
las de tempo integral.

§ 6° A assistência financeira da União aos Esta
dos, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a
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dos Estados aos seus Municípios, ficam condiciona
das ao cumprimento do art. 212 da Constituição Fe
deral e dispositivos legais pertinentes pelos governos
beneficiados.

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

• Artigo alterado pela Resolução nO 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 10 Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escr~o, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

" - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, cí
entificando-se o Autor para que este, os quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.427, DE 2001
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Sugere a implantação de obras de
canalização de córregos e valões no Mu
nicípio de Italva no Estado do Rio de Ja
neiro.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,

Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio
de Janeiro, dirijo-me a V. Exa

, para expor e reivindicar
o seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo cons
tantes cortes em seu orçamento anual, principal
mente na pasta da saúde onde os recursos para
obras de infra-estrutura hídrica, são retidos e a po
pulação fica à mercê de enchentes e doenças con
tagiosas.

O Município de Italva, é um dos mais prejudica
dos devido ao grande número de enchentes, onde os
córregos, riachos e valões, transbordam provocando
enchentes que inundam bairros e favelas por todo o
município.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde, poderemos solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa , antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 23 de outubro de 2001. 
Deputado José Carlos Coutinho, PFl - RJ.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado José Carlos Coutinho)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a canalização de
córregos e valões, no Município de Italva
no Estado do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação de
obras de canalização de córregos e valões no Municí
pio de Italva no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 23 de outubro de 2001. 
Deputado, José Carlos Coutinho.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Cã
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

.. Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
1- sugere a outro Podera adoção de providência, a

realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio
de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

.. Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

.. Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 28-10-01 . Aécio Neves, Presidente.

INDICAÇÃO N° 2.429, DE 2001
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Sugere ao Poder Executivo a im
plantação de obras de canalização de
córregos e valões no Município de Volta
Redonda, no Estado do Rio de Janeiro.

(Publique-se. encaminhe-se.)
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa
, para expor e reivindicar

o seguinte:
O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior

fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
pasta da saúde onde os recursos para obras de in
fra-estrutura hídrica, são retidos e a população fica a
mercê de enchentes e doenças contagiosas.

O Município de Volta Redonda, é um dos mais
prejudicados devido ao grande número de enchentes,
onde os córregos, riachos e valões, transbordam pro-
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vocando enchentes que inundam bairros e favelas por
todo o município.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde, poderemos solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa

, antecipadamente agradeço.
Sala das Sessões, 23 de outubro de 2001. 

Deputado José Carlos Coutinho, PFl - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado José Carlos Coutinho)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a canalização de
córregos e valões, no Município de Volta
Redonda no Estado do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso 1 e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação de
obras de canalização de córregos e valões no Municí
pio de Volta Redonda no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 23 de outubro de 2001. 
Deputado José Carlos Coutinho.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATI VOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução nOto, de 1991.
I - sugere a outro Podera adoção de providência, a

realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio
de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, porAto dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

III - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão ace~as proposições que objetivem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.430, DE 2001
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Sugere ao Poder Executivo a im
plantação de obras de canalização de
córregos e valões no Município de Valen
ça, no Estado do Rio de Janeiro.

(Publique-se. encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,

Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do
Rio de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivin
dicar o seguinte:
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o Estado do Rio de janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
pasta da saúde onde os recursos para obras de in
fra-estrutura hídrica, são retidos e a população fica à
mercê de enchentes e doenças contagiosas.

O Município de Valença, é um dos mais prejudica
dos devido ao grande número de enchentes, onde os
córregos, riachos e valões transbordam provocando en
chentes que inundam bairros e favelas por todo o muni
cípio.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde poderemos solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa , antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 23 de outubro de 2001. 
Deputado José Carlos Coutinho, PFl - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado José Carlos Coutinho)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a canalização de
córregos e valões, no Município de Va
lença no Estado do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação de
obras de canalização de córregos e valões no Municí
pio de Valença no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 23 de outubro de 2001. 
Deputado José Carlos Coutinho.

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:
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* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
1- sugere a outro Poder a adoção de providência, a

realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio
de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicaçãoseráobje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos porAto dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação na Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas ás Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, porAto dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será profe
rido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério
da Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congêne
res;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sen
tido, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo
à Mesa, determinará o arquivamento da indicação,
cientificando-se o Autor para que este, se quiser,
ofereça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qual
quer Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.431, DE 2001
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Sugere ao Poder Executivo a im
plantação de obras de canalização de
córregos e valões no Município de Barra
do Piraí, no Estado do Rio de Janeiro.

(Publique-se. encaminhe-se.)
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Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa
, para expor e reivindicar

o seguinte:
O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior

fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
pasta da saúde onde os recursos para obras de in
fra-estrutura hídrica, são retidos e a população fica à
mercê de enchentes e doenças contagiosas.

O Município de Barra do Piraí é um dos mais
prejudicados devido ao grande número de enchentes,
onde os córregos, riachos e valões, transbordam pro
vocando enchentes que inundam bairros e favelas por
todo o município.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde poderemos solucionar este grave
problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa , antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 23 de outubro de 2001. 
Deputado José Carlos Coutinho, PFl - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado José Carlos Coutinho)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a canalização de
córregos e valões, no Município de Barra
do Piraí no Estado do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa , que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação de
obras de canalização de córregos e valões no Municí
pio de Barra do Piraí no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 23 de outubro de 2001. 
Deputado José Carlos Coutinho.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TI VOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111

Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso li, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

II - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a comissão que tiver de opinar sobre indica
ção concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este os
trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comisão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a Comisão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.
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INDICAÇÃO N° 2.432, DE 2001
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Sugere ao Poder Executivo a im
plantação de obras de canalização de
córregos e valões no Município de Sa
quarema, no Estado do Rio de Janeiro.

(Publique-se. encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para o
Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes cortes
em seu orçamento anual, principalmente na pasta da
saúde onde os recursos para obras de infra-estrutura
hídrica são retidos e a polpulação fica à mercê de en
chentes e doenças contagiosas.

O Município de Saquarema é um dos mais pre
judicados devido ao grande número de enchentes,
onde os córregos, riachos e valões transbordam pro
vocando enchentes que inundam bairros e favelas por
todo o município.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde poderemos solucionar este grave
problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa

, antecipadamente agradeço.
Sala das Sessões, 23 de outubro de 2001 . 

Deputado José Carlos Coutinho, PFl - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado José Carlos Coutinho)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a canalização
de córregos e valões, no Município de
Saquarema no Estado do Rio de Janei
ro.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. ~ que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em de obras de canalização de córregos e
valõils no Municípios de Saquarema no Estado do
Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 23 de outobro de 2001. 
Deputado José Carlos Coutinho.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução nO 10, de 1991.

1- sugere a outro Poder a adoção de providência, a
realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio
de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

II - sugere a manifestação de uma ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário da Câmara dos Deputa
dos.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das Duas
Csas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Csas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

II - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;
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IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.433, DE 2001
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Sugere ao Poder Executivo a im
plantação de obras de canalização de
córregos e valões no Município de Angra
dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro.

(Publique-se. encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
pasta da saúde onde os recursos para obras de in
fra-estrutura hídrica são retidos e a população fica à
mercê de enchentes e doenças contagiosas.

O Município de Angra dos Reis, é um dos mais
prejudicados devido ao grande número de enchentes,
onde os córregos, riachos e valões, transbordam pro
vocando enchentes que inundam bairros e favelas por
todo o município.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde poderemos solucionar este grave
problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa

, antecipadamente agradeço.
Sala das Sessões, 23 de outubro de 2001. 

Deputado José Carlos Coutinho, PFl - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado José Carlos Coutinho)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a canalização de
córregos e valões, no Município de Angra
dos Reis no Estado do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação de
obras de canalização de córregos e valões no Municí
pio de Angra dos Reis no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 23 de outubro de 2001. 
Deputado José Carlos Coutinho.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10 de 1991.
1- sugere a outro Poder a adoção de providência, a

realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio
de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão lidas
em súmula, mandadas às Comissões Competentes.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.
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11- O parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

11I- se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.434, DE 2001
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Sugere ao Poder Executivo a implan
tação de obras de canalização de córre
gos e valôes no Município de Casimira de
Abreu, no Estado do Rio de Janeiro.

(Publique-se. encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo cons
tantes cortes em seu orçamento anual, principal
mente na pasta da saúde onde os recursos para
obras de infra-estrutura hídrica, são retidos e a po
pulação fica a mercê de enchentes e doenças con
tagiosas.

O Município de Casimiro de Abreu é um dos
mais prejudicados devido ao grande número de en
chentes, onde os córregos, riachos e valões transbor
dam provocando enchentes que inundam bairros e fa
velas por todo o município.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde poderemos solucionar este grave
problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa , antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 23 de outubro de 2001. 
Deputado José Carlos Coutinho, PFl - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado José Carlos Coutinho)

Requer o envio de Indicação ao Minis
tério da Saúde, para a canalização de córre
gos e valôes, no Município de Casimira de
Abreu no Estado do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 10, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V.
Exa, que seja encaminhada ao Poder Executivo a Indi
cação em anexo, sugerindo a implantação de obras de
canalização de córregos e valões no Município de Casi
miro de Abreu no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 23 de outubro de 2001. 
Deputado José Carlos Coutinho.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
1- sugere a outro Poder a adoção de providência, a

realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio
de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.
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§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão lidas
em súmula, mandadas à publicação no Diário da Câ
mara dos Deputados e encaminhadas às Comissões.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V- não serão ace~as proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.435, DE 2001
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Sugere ao Poder Executivo a im
plantação de obras de canalização de
córregos e valões no Município de Cabo
Frio, no Estado do Rio de Janeiro.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
pasta da saúde onde os recursos para obras de in
fra-estrutura hídrica são retidos e a população fica à
mercê de enchentes e doenças contagiosas.

O Município de Cabo Frio é um dos mais preju
dicados devido ao grande numero de enchentes,
onde os córregos, riachos e valões, transbordam pro-

vocando enchentes que inundam bairros e favelas por
todo o município.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde poderemos solucionar este grave
problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa

, antecipadamente agradeço.
Sala das Sessões, 23 de outubro de 2001. 

Deputado José Carlos Coutinho, PFl - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado José Carlos Coutinho)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a canalização de
córregos e valões, no Município de Cabo
Frio no Estado do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa , que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação de
obras de canalização de córregos e valões no Municí
pio de Cabo Frio no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 23 de outubro de 2001. 
Deputado José Carlos Coutinho.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução nO 10, de 1991
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
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ou O envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário da Câmara dos Deputa
dos.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995

§ 2° Na hipótese do inciso li, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas as Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será profe
rido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério
da Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre
indicação concluir pelo oferecimento de projeto, se
guirá este os trâmites regimentais das proposições
congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.436, DE 2001
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Sugere ao Poder Executivo a im
plantação de obras de canalização de
córregos e valões no Município de Arrai
al do Cabo, no Estado do Rio de Janeiro.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa , para expor e reivindicar
o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
pasta da Saúde, onde os recursos para obras de in
fra-estrutura hídrica são retidos e a população fica a
mercê de enchentes e doenças contagiosas.

O Município de Arraial do Cabo é um dos mais
prejudicados devido ao grande número de enchentes,
onde os córregos, riachos e valões transbordam, pro
vocando enchentes que inundam bairros e favelas por
todo o município.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde poderemos solucionar este grave
problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos de V.
Exa

, antecipadamente agradeço.
Sala das Sessões, 23 de outubro de 2001. 

Deputado José Carlos Coutinho, PFL - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado José Carlos Coutinho)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a canalização de
córregos e valões, no Município de Arrai
al do Cabo, no Estado do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação de
obras de canalização de córregos e valões no Municí
pio de Arraial do Cabo, no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 23 de outubro de 2001. 
Deputado José Carlos Coutinho.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.
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TíTULO IV

Das Proposições

CAPíTULO 111

Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991
1- sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário da Câmara dos Deputa
dos.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

1- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.437, DE 2001
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Sugere ao Poder Executivo a im
plantação de obras de canalização de
córregos e valões no Município de Igua
ba Grande, no Estado do Rio de Janeiro.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa
, para expor e reivindicar

o seguinte:
O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior

fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
pasta da Saúde, onde os recursos para obras de in
fra-estrutura hídrica são retidos e a população fica a
mercê de enchentes e doenças contagiosas.

O Município de Iguaba Grande é um dos mais
prejudicados devido ao grande número de enchentes,
onde os córregos, riachos e valões transbordam pro
vocando enchentes que inundam bairros e favelas por
todo o município.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde poderemos solucionar este grave
problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa , antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 23 de outubro de 2001. - De
putado José Carlos Coutinho, PFl - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado José Carlos Coutinho)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a canalização de
córregos e valões, no Município de Igua
ba Grande, no Estado do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, e § 10

, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, requei
ro a V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executi
vo a Indicação em anexo, sugerindo a implantação
de obras de canalização de córregos e valões no
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Município de Iguaba Grande, no Estado do Rio de
Janeiro.

Sala das Sessões, 23 de outubro de 2001. 
Deputado José Carlos Coutinho.

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabo
ração de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário da Câmara dos Deputa
dos.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

1- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995

11- o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério
da Presidência da Comissão;

III-se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, cien
tificando-se o Autor para que este, se quiser, ofereça
projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.438, DE 2001
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Sugere ao Poder Executivo a implan
tação de obras de canalização de córre
gos e valões no Município de Cardoso Mo
reira, no Estado do Rio de Janeiro.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
pasta da Saúde, onde os recursos para obras de in
fra-estrutura hídrica são retidos e a população fica a
mercê de enchentes e doenças contagiosas.

O Município de Cardoso Moreira é um dos mais
prejudicados devido ao grande número de enchentes,
onde os córregos, riachos e valões transbordam pro
vocando enchentes que inundam bairros e favelas por
todo o município.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde poderemos solucionar este grave
problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa

, antecipadamente agradeço.
Sala das Sessões, 23 de outubro de 2001 . - De

putado José Carlos Coutinho, PFl - RJ.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado José Carlos Coutinho)

Requer o envio de indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a canalização de
córregos e valÕ8s, no Município de Cardo
so Moreira, no Estado do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, e § 1°, do Re

gimento Interno da Câmara dos Deputados, requei
ro a V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executi
vo a Indicação em anexo, sugerindo a implantação
de obras de canalização de córregos e valões no
Município de Cardoso Moreira, no Estado do Rio de
Janeiro.

Sala das Sessões, 23 de outubro de 2001. 
Deputado José Carlos Coutinho.

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991

1- sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das

duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.439, DE 2001
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Sugere ao Poder Executivo a im
plantação de obras de canalização de
córregos e valões no Município de Porci
úncula, no Estado do Rio de Janeiro.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa , para expor e reivindicar
o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
pasta da Saúde, onde os recursos para obras de in-
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fra-estrutura hídrica são retidos e a população fica a
mercê de enchentes e doenças contagiosas.

O Município de Porciúncula é um dos mais pre
judicados devido ao grande número de enchentes,
onde os córregos, riachos e valões transbordam pro
vocando enchentes que inundam bairros e favelas por
todo o município.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde poderemos solucionar este grave
problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa , antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 23 de outubro de 2001. 
Deputado José Carlos Coutinho, PFl - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado José Carlos Coutinho)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a canalização de
córregos e valões, no Município de Por
ciúncula, no Estado do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, e § 10

, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, requei
ro a V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executi
vo a Indicação em anexo, sugerindo a implantação
de obras de canalização de córregos e valões no
Município de Porciúncula, no Estado do Rio de Ja
neiro.

Sala das Sessões, 23 de outubro de 2001. 
Deputado José Carlos Coutinho.

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991
1- sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,

ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

1- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões componentes:

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, porAto dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

II - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.440, DE 2001
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Sugere a implantação de obras de
canalização de córregos e valões no Mu
nicípio de São Francisco do Itabapuana,
no Estado do Rio de Janeiro.
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Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa
, para expor e reivindicar

o seguinte:
O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior

fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
pasta da Saúde, onde os recursos para obras de in
fra-estrutura hídrica são retidos e a população fica a
mercê de enchentes e doenças contagiosas.

O Município de São Francisco do Itabapuana é
um dos mais prejudicados devido ao grande número
de enchentes, onde os córregos, riachos e valões
transbordam provocando enchentes que inundam ba
irros e favelas por todo o município.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde poderemos solucionar este grave
problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa

, antecipadamente agradeço.
Sala das Sessões, 23 de outubro de 2001. 

Deputado José Carlos Coutinho, PFl - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado José Carlos Coutinho)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a canalização de
córregos e valões, no Município de São
Francisco do Itabapuana, no Estado do
Rio de Janeiro.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação de
obras de canalização de córregos e valões no Municí
pio de São Francisco do Itabapuana, no Estado do
Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 23 de outubro de 2001. 
Deputado José Carlos Coutinho.

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV

Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, porAto dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sen
tido, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo
à Mesa, determinará o arquivamento da indicação,
cientificando-se o Autor para que este, se quiser,
ofereça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;
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b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.441, DE 2001
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Sugere a implantação de obras de
canalização de córregos e valões no Mu
nicípio de Rio das Ostras, no Estado do
Rio de Janeiro.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa , para expor e reivindicar
o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
pasta da Saúde, onde os recursos para obras de in
fra-estrutura hídrica são retidos e a população fica a
mercê de enchentes e doenças contagiosas.

O Município de Rio das Ostras é um dos mais
prejudicados devido ao grande número de enchentes,
onde os córregos, riachos e valões transbordam pro
vocando enchentes que inundam bairros e favelas por
todo o município.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde poderemos solucionar este grave
problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V. ~,
antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 23 de outubro de 2001. 
Deputado José Carlos Coutinho, PFl - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado José Carlos Coutinho)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a canalização de
córregos e valões, no Município de Rio
das Ostras, no Estado do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, e § 10

, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação de
obras de canalização de córregos e valões no Municí
pio de Rio das Ostras, no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 23 de outubro de 2001. 
Deputado José Carlos Coutinho.

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, porAto dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995

§ 20 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

1- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, porAto dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

11I - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci-



REQUERIMENTO N° ,DE 2001
(Do Sr. Pedro Fernandes)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo, por intermédio do Ministé
rio Educação, sugerindo que sejam ofe
recidos cursos preparatórios para o ves
tibular para alunos oriundos de escolas
públicas mediante a utilização de recur
sos materiais e humanos das universida
des públicas federais.

INDICAÇÃO N° 2.442, DE 2001
(Do Senhor Deputado Pedro Fernandes)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Educação, ofe
recer cursos preparatórios para o vesti
bular para alunos oriundos de escolas
públicas mediante a utilização de recur
sos materiais e humanos do corpos dis
centes e docentes das universidades pú
blicas federais.
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entificando-se O Autor para que este, se quiser, ofere- justo, pois são verdadeiramente desiguais as condi-
ça projeto próprio à consideração da Casa; ções de acesso para os alunos oriundos da rede parti-

V - não serão aceitas proposições que objeti- cular de escolas e os alunos da sede pública.
vem: Sabe-se perfeitamente que toda essa conjuntu-

a) consulta a Comissão sobre interpretação e ra demanda a adoção de políticas globais voltadas
aplicação de lei; para a redução dos níveis de pobreza e melhoria dos

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer indicadores sociais. É importante, também, mais apo-
Poder, de seus órgãos e autoridades. io às escolas - sobretudo as públicas - que têm difi

culdade de aprovar seus alunos nas escolas de nível
superior. Há um distanciamento muito acentuado das
universidades, a sociedade anseia por uma maior
aproximação, elas podem e devem participar de um
grande programa nacional de melhoria da qualidade
do ensino médio com o engajamento de professores
e alunos. A Lei n° 10.172, de 9 de janeiro de 2001 , que
instituiu o Plano Nacional de Educação, estabelece
que 10% do tempo do aluno do ensino superior seja
utilizado em cursos extracurriculares; essa determi
nação abre a possibilidade da participação dos alu
nos universitários num programa dessa envergadura.

Enquanto medidas estruturais de maior profundi
dade não venham a ser adotadas, e objetivando, no mo
mento atual, diminuir as diferenças existentes, dando
melhores condições de acesso às universidades aos
alunos da rede escolar pública, a presente Indicação
sugere ao Poder Executivo que ofereça a essa clientela
cursos preparatórios para o vestibular, utilizando para
isso recursos materiais e humanos das universidades
públicas, inclusive os seus alunos, que poderiam dedi
car um pouco de seu tempo a aulas particulares gratui
tas aos estudantes oriundos da rede escolar pública
que buscam o acesso ao ensino de nível superior.

Senhor Ministro, pelo grande alcance social que
o teor da presente Indicação representa, deposito
uma grande esperança de que o Poder Executivo,
através do Ministério que Vossa Excelência represen
ta, venha adotar a idéia acima sugerida, beneficiando
um enorme contingente de cidadãos brasileiros.

Sala das Sessões, 24 de outubro de 2001. 
Deputado Pedro Fernandes.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
Educação, Dr. Paulo Renato de Souza,

No momento em que vivemos uma economia
globalizada e que o mercado de trabalho busca, cada
vez mais, a excelência através de crescentes avanços
no item qualidade, vemos, a cada dia, o acirramento
na busca dos melhores empregos, onde as melhores
oportunidades são conquistadas pelos profissionais
mais capacitados, geralmente portadores de forma
ção escolar de nível superior.

Por outro lado, sabe-se que a clientela preponde
rante das escolas públicas dos ensinos fundamental e
médio é constituída de alunos oriundos dos níveis sociais
de mais baixas rendas familiares, onde se encontram os
indicadores sociais mais desfavoráveis, comparáveis aos
das nações mais pobres. Existe um enorme déb~o social
para com essa clientela. A Nação, historicamente, não
tem tido a competência de lhes proporcionar ferramentas
capazes de alavancar uma reversão dessa situação de
esquecimento e discriminação em que se encontram.

Observa-se uma disparidade muito grande nos
aspectos de competitividade para o acesso às univer
sidades entre os alunos oriundos da rede escolar pri
vada e os da rede escolar pública: enquanto estes con
seguem concluir o segundo grau com muitos sacrifíci
os, aqueles, além da formação escolar, carregam um
cabedal de conhecimentos fruto das oportunidades
proporcionadas pelas suas condições sociais. Diante
desse cenário, não é difícil observar que o processo
seletivo para o ingresso nas universidades é muito in-



Fevereiro de 2002 mARIO DA CAMAR.A DOS DEPUTADOS Quarta-Ieira 27 03241

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do ar

tigo 113, inciso I, e § 1°, do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados, seja encaminhada ao Poder
Executivo a Indicação em anexo, sugerindo ao Minis
tério da Educação oferecer cursos preparatórios para
o vestibular para alunos oriundos de escolas públicas
mediante a utilização de recursos materiais e huma
nos das universidades públicas federais

Sala das Sessões, 24 de outubro de 2001. 
Deputado Pedro Fernandes.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CeDI

.LEI N° 10.172, DE 9 DE JANEIRO DE 2001

Aprova o Plano Nacional de Educa
ção e dá outras providências.

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

Art. 1° Fica aprovado o Plano Nacional de Edu
cação, constante do documento anexo, com duração
de dez anos.

Art. 2° A partir da vigência desta Lei, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios deverão, com base
no Plano Nacional de Educação, elaborar planos de
cenais correspondentes.

Art. 3° A União, em articulação com os Estados,
o Distrito Federal, os Municípios e a sociedade civil,
procederá a avaliações periódicas da implementação
do Plano Nacional de Educação.

§ 1° O Poder Legislativo, por intermédio das Co
missões de Educação, Cultura e Desporto da Câmara
dos Deputados e da Comissão de Educação do Se
nado Federal, acompanhará a execução do Plano Na
cional de Educação.

§ 2° A primeira avaliação realizar-se-á no quarto
ano de vigência desta lei, cabendo ao Congresso
Nacional aprovar as medidas legais decorrentes, com
vistas à correção de deficiências e distorções.

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÂO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111

Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

1- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:
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a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 29-10-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.443, DE 2001
(Do Sr. Paulo José Gouvêa)

Sugere providências relativas à im
plantação de Zona de Proteção Marinha
no Rio Grande do Sul.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Meio Ambiente:
A pesca deveria ser um dos pilares da economia

brasileira, não apenas considerando a extensão do lito
ral e das bacias hidrográficas, como também a diversi
dade e a riqueza de ambientes. O potencial anual de
captura sustentável para o ambiente marinho, da tinha
de costa até a profundidade de 200 metros, é estimado
entre 1,4 milhão e 1,7 milhão de toneladas. No entanto,
a captura máxima registrada, que ocorreu em 1985, não
chegou a um milhão de toneladas, aí incluídos, vale di
zer, os valores da pesca continental. E, embora o esfor
ço de pesca venha crescendo, a produção pesqueira
nos anos 90 não tem chegado a 700 mil toneladas.

Considerando as regiões brasileiras, o potencial
pesqueiro estimado para o Sul, entre 550 mil e 660 mil
toneladas por ano, ocupa o primeiro lugar. A alta produ
tividade local é decorrente de determinadas particulari
dades da área, entre as quais a influência de duas cor
rentes de características distintas, a corrente do Brasil e
a corrente das Malvinas, e o aporte de água doce, prin
cipalmente da lagoa dos Patos. O aporte de nutrientes,
tanto de origem terrestre, quanto o proveniente das ri
cas águas da Antártida, torna a plataforma costeira do
Sul do Brasil uma importante área de criação, alimenta
ção e reprodução para organismos de origem subtropi
cal e antártica. Não é sem motivo, portanto, que o Rio
Grande do Sul é o maior produtor nacional de pescado
de origem marinha, entre os quais destacam-se cama
rões, cações, a pescada e a castanha.

A produção pesqueira naquela área, a exemplo
do que tem ocorrido no restante do País, também vem
decaindo. A captura média anual de 5.354 toneladas
no período 1990-1994 caiu para 2.658 toneladas
1995-1998, apesar de todos os esforços dos órgãos
governamentais e de medidas de ordenamento pes
queiro bastante severas.

Muitos são os óbices a enfrentar. Às dificulda
des de fiscalização, pelas dimensões da costa e falta
de recursos humanos e materiais, somam-se deter
minadas condições locais (fundo arenoso, de baixa
declividade, e sem enseadas ou enclaves na costa)
que facilitam a prática da pesca predatória, especial
mente a pesca de arrasto.

Uma medida simples e pouco onerosa a adotar
é a delimitação de áreas de reprodução e daquelas
onde costuma ocorrer maior concentração de jovens
ou cardumes em migração. Nessas áreas, que deno
minamos Zonas de Proteção Marinha, devem ser cri
ados obstáculos artificiais, os quais, por si só, são im
peditivos à pesca comercial predatória.

As Zonas de Proteção Marinha, como as que
ora propomos, seriam as formas mais efetivas de pro
piciar a proteção e a recuperação de várias espécies
de peixes e crustáceos e, dessa forma, recuperar o
potencial piscoso do litoral brasileiro.

Estamos certos de contar com as providênci
as de V. Exa para a consecução da proposta que ora
formulamos.

Sala das Sessões, - Deputado Paulo José
Gouvêa.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Paulo José Gouvêa)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério do Meio Ambiente relativa à im
plantação de Zona de Proteção Marinha
no Rio Grande do Sul.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, e § 10

, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa seja encaminhada ao Ministério do Meio Ambi
ente a Indicação em anexo, sugerindo providências
relativas à implantação de Zona de Proteção Marinha
no Rio Grande do Sul.

Sala das Sessões, 24 de outubro de 2001. 
Deputado Paulo José Gouvêa.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÂOND 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.
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TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciati
va exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais
Comissões acerca de determinado assunto, visando
a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa
da Câmara.

§ lONa hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário da Câmara dos Deputa
dos.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.444, DE 2001
(Do Sr. Bispo Wanderval)

Sugere que seja estendido às igre
jas dos diversos credos o programa
"Uma biblioteca em cada município".

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
Cultura,

Considerando a importância do esforço por tor
nar o Brasil uma nação letrada no menor espaço de
tempo possível;

Considerando a importância da democratização
do acesso aos livros e às salas de leitura;

Considerando a importância da promoção de
ações estratégicas de articulação e valorização do lu
gar político da leitura;

Considerando a importância das igrejas dos vá
rios credos como espaços de livre acesso ao público;

Considerando a importância das igrejas como
centros comunitários, em áreas de risco social e de
difícil acesso para o Poder Público;

Considerando a importância das igrejas como
entidades que gozam de credibilidade junto à popula
ção carente e à autoridade.

Justificação

Não querendo defender bandeira religiosa ou
ato que o valha, apresento a V.Exa. a presente indica
ção com o intuito de tornar possível a acessibilidade
do maior número possível de brasileiros à cultura.

Lembro a V.Exa. que os países que tiveram o
privilégio da colonização de cultura protestante rapi
damente obtiveram reconhecimento internacional
como países de tecnologia de ponta, promovendo, a
seu tempo, acesso livre à cultura, ao direito e por con
seguinte ao dever de bem servir à nação.

Tais ensinamentos seguem até hoje "pari pas
su" essas nações, formando seus habitantes, cuidan
do de sua cultura e não permitindo que o toldar do
desconhecimento venha se manifestar em sua histó
ria.

Acredito que a extensão do benefício trará aos
usuários o direito à cultura, o incentivo à abertura de
novas salas de leitura e o conseqüente acesso ao co-
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nhecimento, que é direito de todos, daí vimos sugerir
a Vossa Excelência que seja estendido às igrejas dos
diversos credos o direito de acesso a este programa,
atendendo critérios sólidos a serem determinados
pelas normas que por certo serão criadas pelo Minis
tério.

Sala das Sessões, 25 de outubro de 2001. 
Deputado Bispo Wanderval.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Bispo Wanderval)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo, relativa à extensão do pro
grama "Uma biblioteca em cada municí
pio" às várias manifestações religiosas.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, e § 10

, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa seja encaminhada ao Poder Executivo a Indica
ção em anexo, sugerindo que seja estendido às vári
as manifestações religiosas em nosso País o progra
ma "Uma biblioteca em cada município".

Sala das Sessões, 25 de outubro de 2001. 
Deputado Bispo Wanderval.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TI VOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 1/,
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução nO 10, de 1991
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a man~estação de uma ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995

§ 20 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995

1/ - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâm~es regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.445, DE 2001
(Do Sr. Orlando Desconsi)

Sugere ao Ministério do Desenvolvi
mento Agrário o enquadramento dos fumi
cultores no Programa Nacional de Fortale
cimento da Agricultura Familiar (PRONAF).

Excelentíssimo Senhor Ministro do Desenvolvi
mento Agrário:

No uso das prerrogativas que a Constituição Fe
deral confere aos representantes do povo brasileiro
no Congresso Nacional, vimos pela presente Indica-
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ção sugerir que os produtores de fumo sejam enqua
drados nas faixas "C" e "O" do Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar.

O fumo ainda tem uma importância muito gran
de para a economia nacional. As exportações brasile

iras de tabaco e derivados chegam à casa dos 1,6 bi
lhões de dólares, anualmente. Além de divisas, a in
dústria do fumo é fonte de receitas tributárias. O
Imposto sobre Produtos industrializados (IPI), com
sua alíquota de 365%, trouxe no último ano cerca de
2,3 bilhões de reais aos cofres públicos. Outro tanto

contribuíram o ICMS, PIS e Cofins para o Erário da
União, dos Estados e dos Municípios. O cigarro é o
produto mais tributado do País: 80% do preço de um
maço de cigarros são impostos.

Socialmente, não são menos expressivas as
contribuições da agroindústria do tabaco. No seg
mento agrícola desta cadeia produtiva, a produção é
realizada por pequenos produtores familiares. Esti
ma-se em mais de 400 mil o número de trabalhado

res que vivem do cultivo do fumo. A lavoura nada tem
de tradicional: o controle de qualidade é rigoroso, os
métodos de produção são modernos e a capacidade
transformadora da atividade no meio rural é expres

siva. A produção concentra-se nos três estados do
Sul, com destaque para o Rio Grande e Santa Cata
rina. A exclusão dos fumicultores do crédito rural terá
um impacto muito forte sobre a economia dessas re
giões.

Além disso, estribamos essa Indicação no argu
mento de que o fumo não é a única lavoura dos fumi
cultores. Ao contrário, a policultura é a característica
predominante da agricultura familiar. O fumo é ape
nas o cash crop dessas famílias que também produ
zem o milho, o feijão e outras lavouras de subsistên
cia. Se, para o cultivo do fumo, muitos desses agricul
tores talvez conseguissem o apoio financeiro da in
dústria a que são integrados, para o custeio de suas
lavouras de subsistência eles não têm outra fonte de
recursos que não seja o Pronaf.

Por essas razões, Senhor Ministro, vimos à pre
sença de V. Exa sugerir que não se retirem da mais de
uma centena de milhar de agricultores familiares que
também cultivam o fumo os recursos que têm permiti
do, mais que a sobrevivência, o evidente sucesso
dessa numerosa categoria de agricultores.

Sala das Sessões, 25 de outubro de 2001. 
Deputado Orlando Desconsi.

REQUERIMENTO N° ,DE 2001
(Do Sr. Orlando Desconsi)

Requer o envio da Indicação anexa
ao Poder Executivo, sugerindo o enqua
dramento dos fumicultores no Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultu
ra Familiar (PRONAF).

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 113, inciso I, e § 1°, do Re

gimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a V. Exa seja encaminhada ao Senhor Ministro do De
senvolvimento Agrário a Indicação em anexo, em que
se sugere o enquadramento dos fumicultores no Pro
grama Nacional de Fortalecimento da Agricultura Fa
miliar (PRONAF), faixas "C" e "O".

Sala das Sessões, 25 de outubro de 2001. 
Deputado Orlando Desconsi (PT/RS).

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991
1- sugere a outro Podera adoção de providência, a

realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio
de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
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duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.448, DE 2001
(Do Sr. Vicente Caropreso)

Sugere a criação da Câmara de oti
mização do Serviço Público Federal nas
Unidades da Federação.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Orçamento
e Gestão,

É notória a falta de comunicação entre as diversas
representações do Governo Federal nos Estados.

Tanto material, humano, instalações físicas e
equipamentos poderiam ser melhor aproveitados se
houvesse uma Coordenação Estadual para otimizar a
presença Federal nos entes federais.

Esta Coordenação seria comandada por pes
soa qualificada, de confiança junto à Presidência da
República, para cobrar eficiência de todos os órgãos
ligados ao Governo Federal na conclusão de obras,

prestação de serviços e fidelização e integração dos
ocupantes de cargos de confiança nas políticas go
vernamentais.

O que se vê hoje são feudos partidários, nos di
versos órgãos da Administração Federal, distantes, e
sem praticamente nenhuma obrigação de defesa das
políticas governamentais.

Ressalto também o desperdício de talentos, ins
talações físicas e equipamentos para prestação de
serviços à população.

Sala das Sessões, 30 de outubro de 2001. - De
putado Vicente Caropreso.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

• Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991
1- sugere a outro Poder a adoção de providência, a

realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio
de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:
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1- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de Lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.449, DE 2001
(Do Sr. Clementino Coelho)

Requer o envio de Indicação ao Se
nhor Pedro Pullen Parente, Presidente da
Câmara de Gestão da Crise de Energia,
sugerindo a criação de centro de referên
cia em energia renovável (eólica e solar),
no Município de Petrolina - submédio
São Francisco.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Gestão da Crise de Energia,

Diante da necessidade do País diversificar sua
matriz energética, o aproveitamento do potencial eóli
co do Nordeste reveste-se de enorme importância,
principalmente por sua complementaridade com a
geração hidrelétrica. As perspectivas na região do
vale do Rio São Francisco são enormes, uma vez que
o efeito de circulação do ar no vale poderá produzir
resultados semelhantes aos vistos na Califórnia,
onde já foram implantadas mais de 2.000 MW em
centrais eólicas. Em especial o Lago da Central Hidre-

létrica de Sobradinho, por suas características geo
gráficas (grande lâmina d'água, sem barreiras físicas
que impeçam a circulação do ar), favorece a transfor
mação do vento em energia e elimina a necessidade
de desapropriações de terra para instalação das cen
trais eólicas, tecnologia semelhante tem sido utilizada
na exploração off-shore de energia eólica no Mar do
Norte.

Venho sugerir a Vossa Excelência que estude a
possibilidade de viabilizar a implantação de Centro de
Referência em Energia Eólica do Submédio São
Francisco, com sua sede na cidade de Petrolina, po
rém funcionando como uma rede de instituições en
volvendo o Centro Brasileiro de Energia Eólica _
CBEE (Universidade Federal de Pernambuco) _ que
funcionaria como secretaria executiva do novo centro
coordenando as atividades a serem realizadas - de
vendo agregar também outras instituições de ensino
do Nordeste além do Ministério de Ciência e Tecnolo
gia e a Agência Nacional de Energia Elétrica. O Cen
tro de Referência teria como atribuições realizar os le
vantamentos do potencial eólico na região (em terra e
nos reservatórios das centrais hidrelétricas implanta
das na região), produzir um Atlas eólico regional e
contribuir para o Atlas eólico nacional, realizar os es
tudos de viabilidade para implantação de geração eó
lica e implantar dois projetos demonstrativos de 5
MW, com finalidade de disseminar os conhecimentos
e tecnologia para geração de energia elétrica utilizan
do-se de fonte eólica.

Pelo exposto, e confiante na vossa sensibilidade
política e social, tenho certeza que nossa solicitação
será bem acolhida. Sem mais para o momento, des
peço-me.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2001. 
Deputado Clementino Coelho.

REQUERIMENTO DE INDICAÇÃO
N° ,DE 2001

(Do Sr. Clementino Coelho)

Requer o envio de Indicação ao Se
nhor Pedro Pullen Parente, Presidente da
Câmara de Gestão da Crise de Energia,
sugerindo a criação de centro de referên
cia em energia renovável (eólica e solar),
no Município de Petrolina - submédio
São Francisco.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I, e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, venho re
querer a V. Exa seja encaminhada ao Senhor Ministro
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da Ciência e Tecnologia, Ronaldo Sardemberg, Indi
cação sugerindo a criação de centro de referência em
energia renovável (eólica e solar), no Município de
Petrolina - submédio São Francisco.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2001 . 
Deputado Clementino Coelho.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATI VOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1°Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escr~o, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas

Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.450, DE 2001
(Do Sr. Clementino Coelho)

Requer o envio de Indicação ao Se
nhor Ministro Senhor Ministro das Minas
e Energia, José Jorge, sugerindo a cria
ção de centro de referência em energia
renovável (eólica e solar), no Município
de Petrolina - submédio São Francisco.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Minas e
Energia,

Diante da necessidade do País diversificar sua
matriz energética, o aprove~amento do potencial eólico
do Nordeste, reveste-se de enorme importância, princi
palmente por sua complementaridade com a geração
hidrelétrica. As perspectivas na região do vale do rio
São Francisco são enormes, uma vez que o efe~o de
circulação do ar no vale poderá produzir resultados se
melhantes aos vistos na Califórnia, onde já foram im
plantadas mais de 2.000 MW em centrais eólicas. Em
especial o lago da Central Hidrelétrica de Sobradinho,
por suas características geográficas (grande lâmina
d'água, sem barreiras físicas que impeçam a circulação
do ar), favorece a transformação do vento em energia e
elimina a necessidade de desapropriações de terra
para instalação das centrais eólicas, tecnologia seme
lhante tem sido utilizada na exploração off-shore de
energia eólica no Mar do Norte.
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Venho sugerir à vossa excelência que estude a
possibilidade de viabilizar a implantação de Centro de
Referência em Energia Eólica do SubMédio São
Francisco, com sua sede na cidade de Petrolina, po
rém funcionando como uma rede de instituições en
volvendo o Centro Brasileiro de Energia Eólica 
CBEE (Universidade Federal de Pernambuco) - que
funcionaria como secretaria executiva do novo centro
coordenando as atividades a serem realizadas - de
vendo agregar também outras instituições de ensino
do Nordeste além do Ministério de Ciência e Tecnolo
gia e a Agência Nacional de Energia Elétrica. O Cen
tro de Referência teria como atribuições realizar os le
vantamentos do potencial eólico na região (em terra e
nos reservatórios das centrais hidrelétricas implanta
das na região), produzir um Atlas eólico regional e
contribuir para o Atlas eólico nacional, realizar os es
tudos de viabilidade para implantação de geração eó
lica e implantar dois projetos demonstrativos de 5
MW, com finalidade de disseminar os conhecimentos
e tecnologia para geração de energia elétrica utilizan
do-se de fonte eólica.

Pelo exposto, e confiante na vossa sensibilidade
política e social, tenho certeza que nossa solicitação
será bem acolhida. Sem mais para o momento, des
peço-me.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2001 . 
Deputado Clementino Coelho.

REQUERIMENTO DE INDICAÇÃO
N°, DE 2001

(Do Sr. Clementino Coelho)

Requer o envio de Indicação ao Se
nhor Ministro das Minas, José Jorge, su
gerindo a criação de centro de referência
em energia renovável (eólica e solar), no
Município de Petrolina - submédio São
Francisco.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, venho re
querer à V. Exa seja encaminhada ao Senhor Ministro
das Minas e Energia, José Jorge, Indicação sugerin
do a criação de centro de referência em energia reno
vável (eólica e solar), no Município de Petrolina - sub
médio São Francisco.

Sala das Comissões, 30 de outubro de 2001. 
Deputado Clementino Coelho.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

1<Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula. mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

1<Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;
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111- se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO W 2.452 , DE 2001
(Do Senhor João Magalhães)

Sugere a criação, por transforma
ção, pelo Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, no âmbito dos ór
gãos e entidades da Administração PÚ
blica Federal Autárquica e Fundacional,
da Carreira de Auditor Federal e sua in
clusão no Grupo Gestão.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do
Planejamento, Orçamento e Gestão,

A Medida Provisória n02.229-43, de 6 de setem
bro de 2001 , publicada no Diário Oficial da União de
10 de setembro de 2001 , que dispõe sobre a criação,
reestruturação e organização de carreiras, cargos e
funções comissionadas técnicas no âmbito da Admi
nistração Pública Federal Direta, Autárquica e Funda
cional, e dá outras providências, deixou de incluir a
categoria funcional dos Auditores integrantes das
Unidades de Auditoria Interna das Autarquias e Fun
dações Públicas Federais, cujas atribuições são idên
ticas às desenvolvidas pelos Analistas de Finanças e
Controle, integrantes da carreira de Finanças e Con
tro�e pertencente ao Grupo Gestão.

Com a finalidade de promover o princípio consti
tucional da isonomia e equidade, que pressupõe que
para cargos de igual responsabilidade e atribuições
deve-se adotar a mesma remuneração e o devido po
sicionamento na estrutura de carreiras de seus recur
sos humanos, sugerimos a seguinte modificação no
texto da referida medida provisória:

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se
guinte Medida Provisória, com força de lei.

Art. 1° Esta Medida Provisória dispõe sobre a
criação das Carreiras de Procurador Federal, Auditor
Federal e de Fiscal Federal Agropecuário, reestrutura
e organiza as seguintes carreiras e cargos:

I - Analista de Finanças e Controle e Técnico de
Finanças e Controle;

11 - Analista de Planejamento e Orçamento e
Técnico de Planejamento e Orçamento;

111 - Analista de Comércio Exterior;
IV - Especialista e Políticas Públicas e Gestão

Governamental;
V - Técnico de Planejamento e Pesquisa e demais

cargos de nível superior e de nível intermediário do Insti
tuto de Pesquisas Econômicas Aplicadas - IPEA;

VI - Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo
P-1500;

VII - Analista, Procurador e Técnico do Banco
Central do Brasil;

VIII-Inspetor e Analista da Comissão de Valores
Mobiliários - CVM;

IX - Analista Técnico da Superintendência de Se-
guros Privados - SUSEP;

X - Carreira de Pesquisa em Ciência eTecnologia;
XI- Carreira de Desenvolvimento Tecnológico;
XII - Carreira de Gestão, Planejamento e

Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia; e
XIII - Técnicos-Administativos das Instituições Fe

derais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação.
Art. 2° As carreiras e os cargos a que se referem

o art. 1° são agrupados em classes ou categorias e
padrões, na forma dos Anexos I, II e 111.

Art. 3° o ingresso nos cargos de que trata esta
Medida Provisória far-se-á no padrão inicial da classe
ou categoria inicial do respectivo cargo, mediante
concurso público de provas ou de provas e títulos, exi
gindo-se curso superior ou médio, ou equivalente,
concluído, conforme o nível do cargo, observados os
requisitos fixados na legislação pertinente.

Parágrafo único. O concurso referido no caput po
derá ser realizado por áreas de especialização, organi
zado em uma ou mais fases, incluindo, se for o caso,
curso de formação, conforme dispuser o edital de aber
tura do certame, observada a legislação pertinente.

DA CARREIRA DE AUDITOR FEDERAL
Art. Fica criada a Carreira de AUDITOR

FEDERAL, no âmbito da Administração Pública Fe
deral, nas respectivas autarquias e fundações, com
posta de cargos de igual denominação ou asseme
lhados, regidos pela Lei n° 8.112, de 1990, com a es-
trutura de cargo constante do Anexo (*)
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(*) A estrutura de cargos da Carreira de Auditor
Federal, ora criada, deve ter a mesma estrutura de
cargos das carreiras e cargos do Grupo Gestão, es
pecificamente do cargo de Analista de Finanças e
Controle.

Art. O ingresso nos cargos de que trata o Art .
far-se-á mediante concurso público, exigindo-se di
ploma de Bacharel em Ciências Contábeis, observa
dos os requisitos fixados na legislação pertinente.

Parágrafo único. Os concursos serão disciplina
dos pela Secretaria de Recursos Humanos do Minis
tério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Art. São atribuições dos titulares do cargo de
Auditor Federal, as constantes do Item 13 do Capítulo
X da Instrução Normativa n° 1, da Secretaria Federal
de Controle Interno, de 6 de abril de 2001.

Parágrafo 1° Os membros da Carreira de Auditor
Federal são lotados e distribuídos pelo Secretário Fe
deral de Controle Interno.

Parágrafo 2° A lotação de Auditor Federal nas au
tarquias e fundações é proposta pelos titulares destas.

Art. Os integrantes da Carreira de Auditor Fede
ral têm os direitos e deveres que lhes prevê a Lei n°
8.112, de 1990.

Art. É transformado em cargo de Auditor Fede
ral, o cargo efetivo de Auditor, de autarquias e funda
ções públicas federais.

Art. São enquadrados na Carreira de Auditor Fede
ralos titulares do cargo de que trata o Art. , cuja investidu
ra no respectivo cargo haja observado as pertinentes
normas constitucionais e ordinárias anteriores a 5 de ou
tubro de 1988, e, se posterior a essa data, tenha decorri
do de aprovação em concurso público.

Parágrafo 1° O enquadramento deve observar a
correlação estabelecida no Anexo (**)

(**) O enquadramento relativo à Carreira de Au
ditor Federal, ora cruada, deve observar a mesma
correlação de cargos das carreiras e cargos do Grupo
Gestão, especificamente o cargo de Analista de Fi
nanças e Controle.

Parágrafo 2° À Secretaria Federal de Controle
Interno incumbe verificar, caso a caso, a regularidade
da aplicação deste artigo, quanto aos enquadramen
tos efetivados.

Art. Fica instituída a Gratificação de Desempenho
de Atividade de Auditoria - GDM, devida aos integran
tes da Carreira de Auditor Federal, no percentual de até
cinqüenta por cento, incidente sobre o vencimento bási
co do servidor, quando em exercício nas unidades de
auditoria interna dos órgãos e das entidades da Admi
nistração Pública Federal, Autárquica e Fundacional.

Parágrafo 1° A GDM será atribuída em função
do efetivo desempenho do servidor, bem assim de
metas de desempenho institucional fixadas, na forma
estabelecida em ato do Poder Executivo.

Parágrafo único. O beneficiário da GDM, quando
em exercício nas unidades de auditoria interna dos ór
gãos e das entidades da Administração Pública Fede

ral, Autárquica e Fundacional, se investido em cargo em
comissão de níveis DAS 4, ou equivalente, perceberá a
referida Gratificação em valor calculado com base em
setenta e cinco por cento do limite máximo de pontos fi
xados para a avaliação de desempenho.

Art. O titular de cargo efetivo das carreiras referidas
no art. , que não se encontre nas situações previstas nos
arts..... e...., somente fará jus à GDM nos termos deste
artigo:

I - quando cedido para a Presidência ou Vi
ce-Presidência da República, perceberá a respectiva
gratificação calculada com base nas mesmas regras váli
das como se estivesse em exercício nos órgãos ou nas
entidades cedentes; e

11-quandocedido para outros órgãos ou entidades
do Govemo Federal, se investido em cargo em Comis
são DAS 4, ou equivalente, perceberá a respectiva gratifi
cação em valor calculado com base em setenta e cinco
por cento do limite máximo de pontos fixados para a ava
liação de desempenho.

Art. Os valores do vencimento dos cargos de Audi
tor Federal são os constantes do Anexo VII.

Art. Não será devida a vantagem da Gratificação
de Atividade Executiva - GAE de que trata a Lei Delega
da nO 13, de 27 de agosto de 1992 aos ocupantes dos
cargos de que trata o art....... , inclusive àqueles coloca
dos em quadros suplementares.

JUSTIFICATIVA PARA A MODIFICAÇÃO DA
MEDIDA PROVISÓRIA ~ 2.229-43/2001 COM A

CRIAÇÃO DA CARREIRA DE AUDITOR FEDERAL

Existem nas Entidades da Administração Públi
ca Federal Indireta as Unidades de Controle, denomi
nadas de Auditoria Interna. Estas Unidades são inte
gradas por servidores de nível superior, ocupantes do
cargo de Auditor os quais desempenham atribuições
de fundamental importância nas ações de controle e
fiscalização contábil, orçamentária, patrimonial, fi
nanceira e operacional desses Órgãos.

O total de servidores ocupantes do cargo de Au
ditor é de 278, sendo 72 ativos, 163aposentados e 43
pensionistas, distribuídos nos diversos órgãos da
Administração Pública Federal Direta e Indireta, se-



REQUERIMENTO
(Do Senhor João Magalhães)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo relativa à criação, no âmbi-
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gundo dados obtidos junto ao Ministério do Planeja- dos atos e examinar os resultados quanto à economi-
mento, Orçamento e Gestão. cidade, à eficiência e eficácia da gestão orçamentá-

A atuação dos Auditores vem sendo de relevân- ria, financeira, patrimonial, de pessoal e demais siste-
cia no que se refere ao acompanhamento da execu- mas administrativos operacionais"; "testar a consis-
ção do orçamento dos respectivos órgãos aos quais tência dos atos de aposentadoria, pensão e admissão
estão vinculados, pois têm maior conhecimento das de pessoal"(Grifamos). Tais atribuições consolidam,
funções e objetivos de suas Entidades e estão em efetivamente, todos os procedimentos adotados tanto
contato diário com os responsáveis pelos atos de por Analistas de Finanças e Controle como por Audi-
gestão, atuando em caráter preventivo e de orienta- tores em relação ao orçamento do órgão.
ção, sendo capazes de identificar eventuais atos em Registramos, por oportuno, a preocupação de
desacordo com as normas pertinentes a tempo de instâncias superiores com a eficácia do funcionamen-
contê-los, sem custos adicionais. to do sistema de controle, demonstrada na Palestra

Vale destacar, ainda, que a maior parcela dos proferida pelo Senhor Ministro Bento José Bugarim,
recursos financeiros consignados no orçamento da do Tribunal de Contas da União, no plenário do XXI
União é gerida no âmbito das Autarquias e Funda- Congresso Brasileiro de Auditoria Interna-CONBRAI,
ções Públicas Federais, a qual está confiada a esses promovido pelo Instituto dos Auditores Internos do
profissionais visando sua regular aplicação. Brasil-AUDIBRA, em novembro de 1997, em Cuia-

Da análise efetuada no Quadro Comparativo de bá/MT, onde enfatizou ...... Ademais, é de importância
atribuições, depreende-se claramente que as atribui- capital que se promova a valorização profissional dos
ções desenvolvidas pelos ocupantes do cargo de Au- servidores que labutam nessa área, proporcionan-
ditor são semelhantes àquelas desenvolvidas pelos do-lhes treinamento de alto nível e remuneração com-
ocupantes do cargo de Analista de Finanças e Con - patível com as exigências e complexidades da fun-
trole integrante do Grupo Gestão. ção". (Grifamos)

Esta semelhança se concretizou com a edição Em face do exposto, e considerando que esta
do Decreto na 3.591, de 6 de setembro de 2000, que categoria de servidores atende perfeitamente ao pro-
dispõe sobre o Sistema de Controle Interno no Poder pósito do Presidente da República de criar mecanis-
Executivo Federal, onde em seu Capítulo V subordina mos que permitam melhor avaliar os controles inter-
essas Unidades de Auditoria Interna à orientação nos implantados pela Administração Pública visando
normativa e supervisão técnica do Sistema Central de o controle e maior transparência dos gastos públicos,
Controle Interno do Poder Executivo Federal. Adema- sugerimos a criação da carreira de Auditor Federal no
is, em 1° de abril de 2001 a Secretaria Federal de âmbito da Administração Pública Federal Autárquica
Controle, Órgão Central do Sistema de Controle Inter- e Fundacional, transformando os atuais cargos efeti-
no do Poder Executivo Federal, editou a Instrução vos de auditor existentes nas Autarquias e Funda-
Normativa na 1, publicada no Diário Oficial da União ções Públicas Federais em cargos de igual denomi-
de 12 de abril/2001, que define diretrizes, princípios, nação e equiparando-os ao cargo de Analista de Fi-
conceitos e aprova normas técnica para a atuação do nanças e Controle pertencente à carreira de Finanças
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Fe- e Controle do Grupo Gestão
deral a qual, em seu Capítulo X regulamenta a atua- A criação da referida carreira justifica-se por ser a
ção das Unidades de Auditoria Interna e define suas atuação da auditor imprescindível nas ações de contro-
atividades específicas as quais "devem guardar simili- le e fiscalização contábil, patrimonial, financeira e ope-
tude àquelas exercidas pelos órgãos/entidades inte- racional nas Autarquias e Fundações Públicas, edição
grantes do Sistema de Controle Interno do Poder Exe- do Decreto na 3.591/2000 e da INlSFC/01/2001, estabe-
cutivo Federal, contudo, por estarem inseridas na es- lecendo-se, dessa forma, o princípio constitucional da
trutura organizacional da entidade e por caracteri- isonomia em todos os seus aspectos, remuneratório,
zar-se pela alta_especialização deverão incluir ações cujas divergências são exorbitantes.
especificas e tempestivas". (Grifamos) Sala das Sessões, 30 de outubro de 2001. -

Dentre as atividades específicas definidas pela João Magalhães, Deputado Federal-PMDB/MG
referida Instrução Normativa, destacam-se a de '~xa

minar e emitir parecer prévio sobre a prestação de
contas anuais da entidade e tomadas de contas espe
ciais"; "verificar o desempenho da gestão da entida
de, visando a comprovar a legalidade e a legitimidade
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to dos órgãos e entidades da Administra
ção Pública Federal Autárquica e Funda
cional, da Carreira de Auditor Federal e
sua inclusão no Grupo Gestão.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113 Inciso I e Parágrafo 1°,

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re
queiro a Vossa Excelência, seja encaminhada ao Po
der Executivo a Indicação em anexo, sugerindo a cria
ção, no âmbito dos órgãos e entidades da Administra
ção Pública Federal Autárquica e Fundacional, da
carreira de Auditor Federal e sua inclusão no Grupo
Gestão.

Sala das Sessões, 30 de outubro de 2001. 
João Magalhães, Deputado Federal-PMDB/MG

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil

1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 111
Das Leis

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Pre
sidente da República poderá adotar medidas provisó
rias, com força de lei, devendo submetê-Ias de imedi
ato ao Congresso Nacional.

* Caput com redação dada pela Emenda Cons
titucional nO 32, de 11/9/2001.

§ 1° É vedada a edição de medidas provisórias
sobre matéria:

* Parágrafo 1° incluído pela Emenda Constituci
onal nO 32, de 11/9/2001.

I - relativa a:

a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos,
partidos políticos e direito eleitoral;

b) direito penal, processual penal e processual
civil;

c) organização do Poder Judiciário e do Ministé
rio Público, a carreira e a garantia de seus membros;

d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias,
orçamento e créditos adicionais e suplementares,
ressalvado o previsto no art. 167, § 3°;

11 - que vise a detenção ou seqüestro de bens, de
poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro;

111 - reservada a lei complementar;

IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado
pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou
veto do Presidente da República.

§ 2° Medida provisória que implique instituição
ou majoração de impostos, exceto os previstos nos
arts. 153, I, 11, IV, V, e 154,11, só produzirá efeitos no
exercício financeiro seguinte se houver sido converti
da em lei ate o último dia daquele em que foi editada.

* Parágrafo 2° incluído pela Emenda Constituci
onal nO32, de 11-9-2001.

§ 3° As medidas provisórias, ressalvado o dis
posto nos § § 11 e 12 perderão eficácia, desde a edi
ção, se não forem convertidas em lei no prazo de ses
senta dias, prorrogável, nos termos do § 7° uma vez
por igual período, devendo o Congresso Nacional dis
ciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas
delas decorrentes.

*Parágrafo 3° incluído pela Emenda Constitucio
nal n° 32, de 11-9-2001.

§ 4° O prazo a que se refere o § 3° contar-se-á da
publicação da medida provisória, suspendendo-se du
rante os períodos de recesso do Congresso Nacional.

*Parágrafo 4° incluído pela Emenda Constitucio
naln032, de 11-9-2001.

§ 5° A deliberação de cada uma das Casas do
Congresso Nacional sobre o mérito das medidas pro
visórias dependerá de juízo prévio sobre o atendi
mento de seus pressupostos constitucionais.

*Parágrafo 5° incluído pela Emenda Constitucio
nal n° 32, de 11-9-2001.

§ 6° Se a medida provisória não for apreciada
em até quarenta e cinco dias contados de sua publi
cação, entrará em regime de urgência, subseqüente
mente, em cada uma das Casas do Congresso Nacio
nal, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação,
todas as demais deliberações legislativas da Casa
em que estiver tramitando.

*Parágrafo 6° incluído pela Emenda Constitucio
nal n° 32, de 11-9-2001.
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§ r Prorrogar-se-á uma única vez por igual pe
ríodo a vigência de medida provisória que, no prazo

de sessenta dias, contado de sua publicação, não ti
ver a sua votação encerrada nas duas Casas do Con
gresso Nacional.

*Parágrafo r incluído pela Emenda Constitucio
nal n° 32, de 11-9-2001.

§ 8° As medidas provisórias terão sua votação
iniciada na Câmara dos Deputados.

*Parágrafo 8° incluído pela Emenda Constitucio
nal n° 32, de 11-9-2001.

§ 9° Caberá á comissão mista de Deputados e

Senadores examinar as medidas provisórias e sobre
elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em

sessão separada, pelo plenário de cada uma das Ca
sas do Congresso Nacional.

*Parágrafo 9° incluído pela Emenda Constitucio
nal n° 32, de 11-9-2001.

§ 10. É vedada a reedição, na mesma sessão le
gislativa, de medida provisória que tenha sido rejeita
da ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de
prazo.

*Parágrafo 10 incluído pela Emenda Constituci
onal n° 32, de 11-9-2001.

§ 11. Não editado o decreto legislativo a que
se refere o § 3° até sessenta dias após a rejeição ou
perda de eficácia de medida provisória, as relações
jurídicas constituídas e decorrentes de atos pratica
dos durante sua vigência conservar-se-ão por ela
regidas.

*Parágrafo 11 incluído pela Emenda Constituci
onal n°32, de 11-9-2001.

§ 12. Aprovado projeto de lei de conversão alte
rando o texto original da medida provisória, esta man
ter-se-á integralmente em vigor até que seja sancio
nado ou vetado o projeto."(NR)

*Parágrafo 12 incluído pela Emenda Constituci
onal n° 32, de 11-9-2001.

Art. 63. Não será admitido aumento da despesa

prevista:
I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Presi

dente da República, ressalvado o disposto no art.
166, parágrafos 3° e 4°;

11- nos projetos sobre organização dos serviços
administrativos da Câmara dos Deputados, do Sena
do Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério PÚ
blico.

LEI N° 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO
DE 1990

Dispõe sobre o Regime Jurídico
dos servidores públicos Civis da União,
das autarquias e das Fundações Públi
cas Federais.

TíTULO I
CAPíTULO ÚNICO

Das Disposições Preliminares

Art. 1° Esta lei institui o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos Civis da União, das autarquias,
inclusive as em regime especial, e das fundações pú
blicas federais.

Art. 2° Para os efeitos desta Lei, servidor é a
pessoa legalmente investida em cargo público.

LEI DELEGADA N° 13, DE 27 DE
AGOSTO DE 1992

Institui Gratificações de Atividade pam
os servidores civis do Fbder Executivo, revê
vantagens e dá outras providências.

O Presidente da República,
Faço saber que no uso da delegação constante

da Resolução CN n° 1, de 30 de julho de 1992 decreto
a seguinte lei:

Art. 1° Ficam instituídas gratificações de atividade
de pessoal civil, devidas mensalmente aos servidores do
Poder Executivo, regidos pela lei n° 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, em valor calculado sobre o vencimento
básico, nos termos desta lei Delegada.

Art. 2° Os servidores das carreiras de Diplomata e
os Juízes do Tribunal Marítimo receberão Gratificação de
Atividade no percentual, não cumulativo, de 160%, sendo:

I - 80% a partir de 1° de agosto de 1992;
11 - 100% a partir de 1° de outubro de 1992;
111 - 120% a partir de 1°de novembro de 1992;
IV - 140% a partir de 1° de fevereiro de 1993;
V - 160% a partir de 1° de abril de 1993.

DECRETO N° 3.591, DE 6 DE
SETEMBRO DE 2000

Dispõe sobre o Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo federal e dá
outras providências.
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o Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da
Constituição, e tendo em vista o disposto na Medida
Provisória n° 2.036 - 82, de 25 de agosto de 2000,

Decreta:

CAPíTULO V
Das Disposições Específicas

Art. 14. As entidades da Administração Pública Fe
deral indireta, bem assim os serviços sociais autônomos,
deverão organizar a respectiva unidade de auditoria in
terna, com o suporte necessário de recursos humanos e
materiais, com o objetivo de fortalecer a gestão e racio
nalizar as ações de controle.

Parágrafo único. No caso em que a demanda não
justificar a estruturação de uma unidade de auditoria in
terna, deverá constar do ato de regulamentação da enti
dade o desempenho dessa atividade porauditor intemo.

Art. 15. A unidade de auditoria interna das entida
des da Administração Pública Federal indireta e dos ser
viços sociais autônomos sujeita-se à orientação norma
tiva e supervisão técnica do Sistema de Controle Interno
do Poder Executivo Federal, prestando apoio aos órgãos
e às unidades que o integram.

§ 1° A unidade de auditoria interna apresentará
ao órgão ou à unidade de controle interno a que esti
ver jurisdicionado, para efeito de integração das
ações de controle, seu plano de trabalho do exercício
seguinte.

§ ~ A auditoria interna vincula-se ao conselho de
administração ou a órgão de atribuições equivalentes.

§ ~ Quando a entidade da Administração Pública
Federal indireta não contar com conselho de administra
ção ou órgão equivalente, a unidade de auditoria intema
será subordinada diretamente ao dirigente máximo da
entidade, vedada a delegação a outra autoridade.

§ 4° A nomeação ou exoneração do titular de
unidade de auditoria interna será submetida, pelo diri
gente máximo da entidade, à aprovação do conselho
de administração ou órgão equivalente, quando for o
caso, e informada ao órgão ou unidade de controle in
terno que jurisdiciona a entidade.

§ 5° A auditoria interna examinará e emitirá pa
recer sobre a prestação de contas anual da entidade
e tomadas de contas especiais.

§ 6° A prestação de contas anual da entidade,
com o correspondente parecer, será encaminhada ao
respectivo órgão do Sistema de Controle Interno do Po
der Executivo Federal, no prazo por este estabelecido.
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Art. 16. A contratação de empresas privadas de
auditoria pelos órgãos ou pelas entidades da Admi
nistração Pública Federal somente será admitida
quando comprovada, junto ao Ministro supervisor e à
Secretaria Federal de Controle Interno, a impossibili
dade de execução dos trabalhos de auditoria direta
mente pelos órgãos central ou setoriais do Sistema
de Controle Interno do Poder Executivo Federal.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se
aplica às contratações para as auditorias previstas no
§ 3° do art. 177 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976.

MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.229 - 43,
DE 6 DE SETEMBRO DE 2001

Dispõe sobre a criação, reestrutura
ção e organização de carreiras, cargos e
funções comissionadas técnicas no âm
bito da administração pública federal di
reta, autárquica e fundacional, e dá ou
tras providências.

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

Art. 1° Esta medida provisória dispõe sobre a cria
ção das Carreiras de Procurador Federal e de Fiscal Fe
deral Agropecuário, reestrutura e organiza as seguintes
carreiras e cargos:

I - Analista de Finanças e Controle e Técnico de
Finanças e Controle;

II - Analista de Planejamento e Orçamento e Téc
nico de Planejamento e Orçamento;

111 - Analista de Comércio Exterior;
IV - Especialista em Políticas Públicas e Gestão

Governamental;
V - Técnico de Planejamento e Pesquisa e dema

is cargos de nível superior e de nível intermediário do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA;

VI - Técnico de Planejamento P - 1501 do Grupo
P-1500;

VII - Analista, Procurador e Técnico do Banco
Central do Brasil;

VIII - Inspetor e Analista da Comissão de Valores
Mobiliários - CVM;

IX - Analista Técnico da Superintendência de Se
guros Privados - SUSEP;

X - Carreira de Pesquisa em Ciência eTecnolo-
gia;
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XI - Carreira de Desenvolvimento Tecnológico;
XII - Carreira de Gestão, Planejamento e Infra

Estrutura em Ciência e Tecnologia; e
XIII - Técnicos - Administrativos das Institui

ções Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da
Educação.

SECRETARIA FEDERAL DE
CONTROLE INTERNO

tNSTRUÇÃO NORMATIVA Nr- I. OE 6 DE ABRIL ou 2001

[)cnrte aill'lrlLC". , .. III..::fpiu",. ~.T)I"-e-Ílll!to ~

apn,"'Q nntJna.'i td......~ para a Qtuaçilo dI")

SI".ema. de Controle Inferno do Poder Exc·
cutiyo t-'CdC1.D1.

o SECRhiARIO FEDERAL DE CONTROI.E INTERNO,
no uso de SOU 'lll"ibutçôc~ e ,cndn crn vista o dispos(u na 1111:i~o 2-i.
da ~i. f1.- IO.IS(). de 6 de (cverci'lo lie 2JXH, no .....Igo 11 do J.:.>.;,c.clo
n.- 3.782. de j de abril de 2001 c no OccrelO n.- 3."91. de b de.
Ictcmtxo 2000: e

Considerando lU iltovaç~& in(J'odu.Li~ ..... ~~lI ..(ura UtJta·
mr...udonnl e opor.cional do ó.~ cc=nlral do Si51cnw de Cunl..-ole
lutemo do p~"" lixecudvo Federal. 0010 Vi5~ • ~u.ar .sua missão
in••buciolla.1 1118 f1nalidMics. d;spoDfO~as nu Con61i,bliç.An Fed.e.w"'~

Considerando a noe-c.,&5idnde de ntuaUzar os aspeclos con·
ceilUAis e prãlico," • uÇão de ~-o.lt..olre no selO.. púbhco tetJe...af. no
C;\ue. diz n:~.F.pe'la a ~ào du Su'l~lna de C.A,).Rtrole l""elno du Pod\.·~

EJleculi '11"0 Fedend. anle L"t cre1õCf:t\le" i.novOiÇOoIi::8 l""rodu"I.\dns. no l:e
nóoo ~ionaa. eh:pecit1ca...cnte u rcfonr&a dI> aparelho do &tadll e U:tlo

seU5- unpactos Ideval'lles; t

cunsãóa"ando. ainda. D. nece:u.ldwic de atualiz.ar nl'Wl'Wlll"ln
II!cnKxn que rlOrte.LiUI\ p.~ ações de cDntrole • carSo doa órgãns in
ICSl1!Lntes do 5à&lorClII de Cl.>IIlSulc lulenlo du Pod~ ElLCCUlivo l"cdct·tIl;
rellOlve:

A.1"1:, ,-. ne....nir c;hretnzn. princfpiolJ. conceátos ., Ap.-ovar Wl

,,~ téc111CH.$ rçlDlivall à ~Ao de conlToac .phcâYeI:ll ao Sef"Vill,,·o
Pábjico Federal. a fim de d.:fCiphn.... o pednmi?aC a aluação du Si5
lema de Controtell 1l1llellTtO do Pude.- f!JII;ccullvo FedefaJ.

Art. 2-.AproVIU' o MAU\u..aj do Sistema ~ ConlToh"l fnl.efTIo do
Poder E.xeculivo Pede,al. coru:ub~Lr:t.nCt.ado nO rliSpo610 no artigo- .0.
cool'Çtlnaldo do AneJto ao ealA In s-tru~o Norttl..c.h'.... bem como do6 at06
complcrncnuuc. aLlpcl"'VCfticntcs.

CAPlTULO X . UNIL>i\.DES L"E :\.UDITORL\. lNTliRNA DAS I-::N
"'[IDADES 01\ Af.l:'\UNISTi..:A(,.:ÃO INDIRETA
S~ J - DelilliçAu " Fun•.:iUOõlDtr.:ntu

I_A lIudhoriu inlll,.'luOt con!llilui-k.'J eul UI'! c.:Oltjul"U ......- Vlll
r-e-w.ncniO:", lCCl1ic&rr1ell(e. 1101'-"nfl~adl~. l.juC" lunçic.n4 ror m(i\.. dt:
~m'.,.M't\am(...."() hl~HI'e\o uc pruce,,.'CQÕ. a .... ;aIi.~1o ...- f~",ul'a.JH"\ c
rropo.odçua de nçi'k' .. ",~c,O'\:Ii ..·•• , f'RHt 0'1 t..Ic..~"ic'Jo'lô: gt~"..nci:lli....10 cmhlildc
... clual C,r;ll-' "'·'llCtdadu. l)s li ..tI:aI'Il>!l IJc dU.Juori'" iltl<"rn3 ..;fi'l e~\;

cuendus JKlI'" \JnnJ~dc <Jc .....d;turi::t intrma. 0lI por audilor tUlcr!10'
~ialUM:I\'c c:k"lgn&.Jo pala a fUll('ilo. c t~ru Ollrno t;:...-.c'Cf1."t....·u
pnudpal a~se""'(..rumenh' l\ aJla :ldnUnl&D1lç~ da cnUdaUc. buacarlili"l
u,prc.ar "0.1("11' • '1!Cfil&n.

2.Pal"i1 (in" d..' ...la Npnmt. C~~I'l."ldc1'ilI-~ que unidade de :lU
dlhma inlema ~ :"4ucla l"cr1CnC'c.·ulc ~ t-SlIlJlul"a organi;r,a(:."ll~.,1 \l~'

cn,'ddd~s d.iJ .\rJu,inllC.lnlolj.l0 J·t'th1k:l h:dl!I ..1 ImliR":ln 011 'K.I'i elltc~

(1:V:le.Alal.D.i~ "'e: c· ...xl"c..uljàlJ com u Purt........ NbUco ql.le n:nllultn l;C(
.... i,-"O.s sucj~Ü:lJ auJ{\nu,no•.

3.As enudode.. d.l '\dlllilu~'n",~:ln ~'lhlil:a ~dcnú InLijl"('t:J.
bcnl o'Ssiln OJil s~rviço"l sexolllis :lu(6nOm~4 devcrGo .,..g2U1u.as "'U3~

re~pce(ivas unidade. de lilIudnor1n inlrma. as qu:lia k:rio CUWllt> fi·
naiul;);dc", b:'Hicas. fOl1alecer li p:e,13o 4:' r.tCíun.lizar ,,:li 11\;--&3 de- COIl·

7n~~"'d~ ;;:.~~ li~:=i...~"F;:J:~l)'j órF"5 do Sistema de C<OI11rolc

4_U rurta1ecinlen1() (13: .Rc:u.ao <:f)mi!lte em agregar valul" a(1

w,Cl'encianw:nlO da. ação f,Qvc..-'fname-m.al. conulbuiiudu puI'.l;l U L'"UIIJpri
rnelllo das Jtaelll$ pn~"'1~laS- no PIiU'lQ Ph"rianulll. ~ e~eo:.:llç&o doI" pro
aram'" de governo c o. orçaiIDCnlu6 d. cJuião no ilrnbito da Cnt1tJIKIC'.
B cunlprovoç"o do legalidade e 11 a\·,aH.;a.çlo dos resultados. qU,3I110 á
CIOOftOtIlidocUIdc~ cfickla c cr"lCie.nd. da J!,~~láao

S.A raciOlla.tiuu.;ihJ lias .nç~s de co,ltsUIe ubjc\iva dímionar
alividades.de audltorio em dupl;cidadc:, noll Ól"'tioaluntdtldCA que tn
tegnun o SisleRW. de Cunhule LUC"'II"HJ do PIlJdcc r~oc"'li"u M~clal,

:=.:'r:J:n:a~~e·':.~dc:n~~::::~:~uc =~~::=u:;::
uti.uUZlU' • I-1l1lã,;,..açau do:t ftlCl.IrSrnI hpmano.s e nunrriai. dUlP<J'l1'vel',

fi_O apot,o ..o StlllctT'a de:: C:cw.uo&.b b ..erno di» Pode.. F.l'lC
(;;lftlvo Fc:dC::lal cunlli.'e nu rO'".,..."rn.:lnlu per'Ii"'I",,, de: il~'-u'-Q.aol.--('k~'S:110"" OS remJltlKIos do. U'unaltlOf, lrCaUz-&do,ro bcnl CQIDO po at~n

dbnc:a.1.O dato MOIk.h.aç6e:a. de U1IbalOO5 C6pe-c::;incOllo
7 ...... enticbde3 d .. Adm''''slmçiio Públk. tTder:u1 I...din:t.....

bem como 08 llenr"içotl sociais «UI~ deverlo CJl'8aDiz.ar a rc-s
pccu",. un-id.adc de auc.:htoria inlelna «;o... u LUIKJI"c nQCessal'Íu .ie
r-eclU'AOS hulhUlO. e mal«1aJs. Caso ~ -n;.rihquc que o ~o'Utnll de
trabalho da eoUcbde n~ jtJSÚfica a cnratul'ilÇ&o do unIa unidJdc
Of'glll1lzacional de auditoria inlclTlA,. n uro de regulan-=ntnçih.• da en4

li.....- de:vcnl ~vm- lluO as fllIlçOca ~ auditoria mte:::n1a lledio óc
1iC00pcnbndas IJilM" auditor- '1necrno.

B_Q...anao • vincalaçlo. a uRrdade ele auditoria int.en... (liU

audikH' ~nklnJO dcvcdl estar lIubo.--di.ado -a conselho de Jldminu4

b"aÇao ou a 6~ de a.cribuiçGcs ~lJlyale:• ..,.. Caso a eood&de nAo
conte com c.onselho de adl1l.nislraçiiu ou óJl~ik. equivalente. a ,,-IU
dik.-i. inlcnu.. ou 00 audi.... mu:mo subo.cdiPM"-~-tIi diJll:laIUCIICC- eu
dutaente múnno da encJd.IIdc. vedado delegAr' a -viocuJaçílo a Gulfa
autoridadc~ Iiaa.a -v.nculaçAu .~IQ por ubjetivo pnrpore.onor à lUlidradc
de audttono inlenllll um tx»idonalDento 1IUt\CiCOtenlCn'tC elevado de::

Art. 20 As carreiras e os cargos a que se referem o
art. 10 são agrupados em classes ou categorias e pa
drões, na forma dos Anexos I, 1/ e 11/.

IIlf"-"~ .3 1'·1111111' ~h(~ ..1· ... llIt '''l1hl/ o;l: de 'o.Ul.1.'i rc:.'lponsabil1aJadc$ <:n...
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REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17 DE 1989

Aprova o Regimento interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resoluçãon01O, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providen

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

1- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci-

entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.455, DE 2001
(Do Deputado Gilmar Machado)

Sugere a criação, por transforma
ção, pelo Ministério do Planejamemo,
Orçamento e Gestão, no âmbito dos oro
gãos e entidades da Administração PÚ
blica Federal Autárquica e Fundacional,
da Carreira de Auditor Federal e sua in
clusão no Grupo Gestão.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do
Planejamento, Orçamento e Gestão,

A Medida Provisória n° 2.229 - 43, de 6 de se
tembro de 2001, publicada no Diário Oficial da União
de 10 de setembro de 2001 , que dispõe sobre a cria
ção, reestruturação e organização de carreiras, car
gos e funções comissionadas técnicas no âmbito da
Administração Pública Federal Direta, Autárquica e
Fundacional, e dá outras providências, deixou de in
cluir a categoria funcional dos auditores integrantes
das Unidades de Auditoria Interna das Autarquias e
Fundações Públicas Federais, cujas atribuições são
idênticas às desenvolvidas pelos Analistas de Finan
ças e Controle, integrantes da carreira de Finanças e
Controle pertencente ao Grupo Gestão.

Com a finalidade de promover o princípio consti
tucional da isonomia e equidade, que pressupõe que
para cargos de igual responsabilidade e atribuições
deve-se adotar a mesma remuneração e o devido po
sicionamento na estrutura de carreiras de seus recur
sos humanos, sugerimos a seguinte modificação no
texto da referida medida provisória:

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se
guinte Medida Provisória, com força de lei.

Art. 1° Esta Medida Provisória dispõe sobre a
criação das Carreiras de Procurador Federal, Auditor
Federal e de Fiscal Federal Agropecuário, reestrutura
e organiza as seguintes carreiras e cargos:
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- Analista de Finanças e Controle e Técnico de
Finanças e Controle;

11 - Analista de Planejamento e Orçamento e
Técnico de Planejamento e Orçamento;

111 - Analista de Comércio Exterior;

IV - Especialista e Políticas Públicas e Gestão
Governamental;

V - Técnico de Planejamento e Pesquisa e de
mais cargos de nível superior e de nível intermediário
do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas 
IPEA;

VI - Técnico de Planejamento P - 1 501 do
Grupo P - 1 500;

VII - Analista, Procurador e Técnico do Banco
Central do Brasil;

VIII - Inspetor e Analista da Comissão de Valo
res Mobiliários - CVM;

IX - Analista Técnico da Superintendência de
Seguros Privados - SUSEP;

X - Carreira de Pesquisa em Ciência e Tecnolo-
gia;

XI - Carreira de Desenvolvimento Tecnológico;
XII - Carreira de Gestão, Planejamento e

Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia; e
XIII - Técnicos - Administrativos das Institui

ções Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da
Educação.

Art. 2° As carreiras e os cargos a que se referem
o art. 1° são agrupados em classes ou categorias e
padrões, na forma dos Anexos I, 11 e 111.

Art. 3° O ingresso nos cargos de que trata esta
Medida Provisória far-se-á no padrão inicial da clas
se ou categoria inicial do respectivo cargo, mediante
concurso público de provas ou de provas e títulos, exi
gindo-se curso superior ou médio, ou equivalente,
concluído, conforme o nível do cargo, observados os
requisitos fixados na legislação pertinente.

Parágrafo único. O concurso referido no caput po
derá ser realizado por áreas de especialização, organi
zado em uma ou mais fases, incluindo, se for o caso,
curso de formação, conforme dispuser o edital de aber
tura do certame, observada a legislação pertinente.

DA CARREIRA DE AUDITOR FEDERAL
Art .. Fica criada a Carreira de Auditor Federal,

no âmbito da Administração Pública Federal, nas res
pectivas autarquias e fundações, composta de cargos
de igual denominação ou assemelhados, regidos pela
Lei n° 8.112, de 1990, com a estrutura de cargo cons-
tante do Anexo (*)

(*) A estrutura de cargos da Carreira de Auditor
Federal ora criada deve ter a mesma estrutura de car
gos das carreiras e cargos do Grupo Gestão, especifi
camente do cargo de Analista de Finanças e Controle.

Art.. O ingresso nos cargos de que trata o Art. .
far-se-á mediante concurso público, exigindo-se di
ploma de Bacharel em Ciências Contábeis, observa
dos os requisitos fixados na legislação pertinente.

Parágrafo único. Os concursos serão disciplina
dos pela Secretaria de Recursos Humanos do Minis
tério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Art.. São atribuições dos titulares do cargo de
Auditor Federal, as constantes do Item 13 do Capítulo
X da Instrução Normativa n° 1, da Secretaria Federal
de Controle Interno, de 6 de abril de 2001.

Parágrafo 1° Os membros da Carreira de Auditor
Federal são lotados e distribuídos pelo Secretário Fe
deral de Controle Interno.

Parágrafo 2° A lotação de Auditor Federal nas
autarquias e fundações é proposta pelos titulares
destas.

Art.. Os integrantes da Carreira de Auditor Fe
deral têm os direitos e deveres que lhes prevê a Lei nO
8.112, de 1990.

Art.. É transformado em cargo de Auditor Fede
ral, o cargo efetivo de Auditor, de autarquias e funda
ções públicas federais.

Art.. São enquadrados na Carreira de Auditor Fe
deral os titulares do cargo de que trata o Art.., cuja in
vestidura no respectivo cargo haja observado as perti
nentes normas constitucionais e ordinárias anteriores a
5 de outubro de 1988, e, se posterior a essa data, tenha
decorrido de aprovação em concurso público.

Parágrafo 1° O enquadramento deve observar a
correlação estabelecida no Anexo....(**)

(**) O enquadramento relativo à Carreira de Au
ditor Federal, ora criada, deve observar a mesma cor
relação de cargos das carreiras e cargos do Grupo
Gestão, especificamente o cargo de Analista de Fi
nanças e Controle.

Parágrafo 2° À Secretaria Federal de Controle
Interno incumbe verificar, caso a caso, a regularidade
da aplicação deste artigo, quanto aos enquadramen
tos efetivados.

Art.. Fica instituída a Gratificação de Desempe
nho de Atividade de Auditoria - GDAA, devida aos in
tegrantes da Carreira de Auditor Federal, no percen
tual de até cinqüenta por cento, incidente sobre o ven
cimento básico do servidor, quando em exercício nas
unidades de auditoria interna dos órgãos e das enti-
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dades da Administração Pública Federal, Autárquica
e Fundacional.

Parágrafo 1° A GDAA será atribuída em função
do efetivo desempenho do servidor, bem assim de
metas de desempenho institucional fixadas, na forma
estabelecida em ato do Poder Executivo.

Parágrafo único. O beneficiário da GDAA,
quando em exercício nas unidades de auditoria in
terna dos órgãos e das entidades da Administração
Pública Federal, Autárquica e Fundacional, se in
vestido em cargo em comissão de níveis DAS 4, ou
equivalente, perceberá a referida Gratificação em
valor calculado com base em setenta e cinco por
cento do limite máximo de pontos fixados para a
avaliação de desempenho.

Art .. O titular de cargo efetivo das carreiras refe
ridas no art.. , que não se encontre nas situações pre
vistas nos arts....e... , somente fará jus à GDAA nos
termos deste artigo:

I - quando cedido para a Presidência ou Vi
ce-presidência da República, perceberá a respectiva
gratificação calculada com base nas mesmas regras
válidas como se estivesse em exercício nos órgãos
ou nas entidades cedentes; e

11- quando cedido para outros órgãos ou entida
des do Governo Federal, se investido em cargo em
Comissão DAS 4, ou equivalente, perceberá a res
pectiva gratificação em valor calculado com base em
setenta e cinco por cento do limite máximo de pontos
fixados para a avaliação de desempenho.

Art.. Os valores do vencimento dos cargos de
Auditor Federal são os constantes do Anexo VII.

Art.. Não será devida a vantagem da Gratifica
ção de Atividade Executiva - GAE de que trata a Lei
Delegada n° 13, de 27 de agosto de 1992 aos ocupan
tes dos cargos de que trata o art.. , inclusive àqueles
colocados em quadros suplementares.

JUSTIFICATIVA PARA A MODIFICAÇÃO DA
MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.229-43/2001 COM A

CRIAÇÃO DA CARREIRA DE AUDITOR FEDERAL

Existem nas Entidades da Administração Públi
ca Federal Indireta as Unidades de Controle, denomi
nadas de Auditoria Interna. Estas Unidades são inte
gradas por servidores de nível superior, ocupantes do
cargo de Auditor os quais desempenham atribuições
de fundamental importância nas ações de controle e
fiscalização contábil, orçamentária, patrimonial, fi
nanceira e operacional desses Órgãos.

O total de servidores ocupantes do cargo de Au
ditor é de 278, sendo 72 ativos, 163aposentados e 43

pensionistas, distribuídos nos diversos órgãos da
Administração Pública Federal Direta e Indireta, se
gundo dados obtidos junto ao Ministério do Planeja
mento, Orçamento e Gestão.

A atuação dos Auditores vem sendo de relevân
cia no que se refere ao acompanhamento da execu
ção do orçamento dos respectivos órgãos aos quais
estão vinculados, pois têm maior conhecimento das
funções e objetivos de suas Entidades e estão em
contato diário com os responsáveis pelos atos de
gestão, atuando em caráter preventivo e de orienta
ção, sendo capazes de identificar eventuais atos em
desacordo com as normas pertinentes a tempo de
contê-los, sem custos adicionais.

Vale destacar, ainda, que a maior parcela dos
recursos financeiros consignados no orçamento da
União é gerida no âmbito das Autarquias e Funda
ções Públicas Federais, a qual está confiada a esses
profissionais visando sua regular aplicação.

Da análise efetuada no Quadro Comparativo de
atribuições, depreende-se claramente que as atribui
ções desenvolvidas pelos ocupantes do cargo de Au
ditor são semelhantes àquelas desenvolvidas pelos
ocupantes do cargo de Analista de Finanças e Con
trole integrante do Grupo Gestão.

Esta semelhança se concretizou com a edição
do Decreto n° 3.591, de 6 de setembro de 2000, que
dispõe sobre o Sistema de Controle Interno no Poder
Executivo Federal, onde em seu Capítulo V subordina
essas Unidades de Auditoria Interna à orientação
normativa e supervisão técnica do Sistema Central de
Controle Interno do Poder Executivo Federal. Adema
is, em 1° de abril de 2001 a Secretaria Federal de
Controle, Órgão Central do Sistema de Controle Inter
no do Poder Executivo Federal, editou a Instrução
Normativa n° 1, publicada no Diário oficial da União
de 12 de abril/2001 , que define diretrizes, princípios,
conceitos e aprova normas técnica para a atuação do
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Fe
deral a qual, em seu Capítulo X regulamenta a atua
ção das Unidades de Auditoria Interna e define suas
atividades específicas as quais "devem guardar simili
tude àquelas exercidas pelos órgãos/entidades inte
grantes do Sistema de Controle Interno do Poder Exe
cutivo Federal, contudo, por estarem inseridas na es
trutura organizacional da entidade e por caracteri
zar-se nela alta especialização deverão incluir ações
específicas e tempestivas". (Grifamos)

Dentre as atividades específicas definidas pela
referida Instrução Normativa, destacam-se a de
"examinar e emitir parecer prévio sobre a prestação
de contas anuais da entidade e tomadas de contas
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especiais"; "verificar o desempenho da gestão da en
tidade, visando a comprovar a legalidade e a legitimi
dade dos atos e examinar os resultados quanto à
economicidade, à eficiência e eficácia da questão or
çamentária, financeira, patrimonial, de pessoal e de
mais sistemas administrativos operacionais"; "testar
a consistência dos atos de aposentadoria, pensão e
admissão de pessoal" (Grifamos). Tais atribuições
consolidam, efetivamente, todos os procedimentos
adotados tanto por Analistas de Finanças e Controle
como por Auditores em relação ao orçamento do ór
gão.

Registramos, por oportuno, a preocupação de
instâncias superiores com a eficácia do funcionamen
to do sistema de controle, demonstrada na Palestra
proferida pelo Senhor Ministro Bento José Bugarim,
do Tribunal de Contas da União, no plenário do XXI
Congresso Brasileiro de Auditoria Interna-CONBRAI,
promovido pelo Instituto dos Auditores Internos do
Brasil-AUDIBRA, em novembro de 1997, em Cuia
bá/MT, onde enfatizou" ... Ademais, é de importância
capital que se promova a valorização profissional dos
servidores que labutam nessa área, proporcionan
do-lhes treinamento de alto nível e remuneração com
patível com as exigências e complexidades da fun
ção". (Grifamos)

Em face do exposto, e considerando que esta
categoria de servidores atende perfeitamente ao pro
pósito de melhor avaliar os controles internos implan
tados pela Administração, visando o controle e maior
transparência dos gastos públicos, sugerimos a cria
ção da carreira de Auditor Federal no âmbito da Admi
nistração Pública Federal Autárquica e Fundacional,
transformando os atuais cargos efetivos de auditor
existentes nas Autarquias e Fundações Públicas Fe
derais em cargos de igual denominação e equiparan
do-os ao cargo de Analista de Finanças e Controle
pertencente à carreira de Finanças e Controle do
Grupo Gestão.

A criação da referida carreira justifica-se por ser
a atuação da categoria de auditor imprescindível nas
ações de controle e fiscalização contábil, orçamentá
ria, patrimonial, financeira e operacional nas autarqui
as e fundações públicas, enaltecida pela edição do
Decreto nO 3.591/2000 e da IN/SFC/01/2001, estabe
lecendo-se, dessa forma, o princípio constitucional da
isonomia em todos os seus aspectos, especialmente
remuneratório, cujas divergências são exorbitantes.

Sala das Sessões, 31 de outubro de 2001. 
Deputado Gilmar Machado, PT/MG.

REQUERIMENTO
(Do Deputado Gilmar Machado)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo relativa à criação, no âmbi
to dos órgãos e entidades da Administra
ção Pública Federal Autárquica e Funda
cional, da Carreira de Auditor Federal e
sua inclusão no Grupo Gestão.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113 Inciso I e Parágrafo 1°, do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a Vossa Excelência, seja encaminhada ao Poder Exe
cutivo a Indicação em anexo, sugerindo a criação, no
âmbito dos órgãos e entidades da Administração Públi
ca Federal Autárquica e Fundacional, da carreira de Au
d~or Federal e sua inclusão no Grupo Gestão.

Sala das Sessões, 31 de outubro de 2001. 
Deputado Gilmar Machado, PT/MG.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil

1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 111
Das Leis

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Pre
sidente da República poderá adotar medidas provisó
rias, com força de lei, devendo submetê-Ias de imedi
ato ao Congresso Nacional.

* Caput com redação dada pela Emenda Consti
tucional n032, de 11/9/2001.

§ 1° É vedada a edição de medidas provisórias
sobre matéria:
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*Parágrafo 1° incluído pela Emenda Constitucional
no 32, de 11-9-2001.

I - relativa a:
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos,

partidos políticos e direito eleitoral;
b) direito penal, processual penal e processual

civil;
c) organização do Poder Judiciário e do Ministé

rio Público, a carreira e a garantia de seus membros;
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias,

orçamento e créditos adicionais e suplementares,
ressalvado o previsto no art. 167 § 3°;

11 - que vise a detenção ou seqüestro de bens, de
poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro;

li I - reservada a lei complementar;
IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado

pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou
veto do Presidente da República.

§ 2° Medida provisória que implique instituição
ou Iliajoração de impostos, exceto os previstos nos
arts. 153, I, li, IV, V, e 154, li, só produzirá efeitos no
exercício financeiro seguinte se houver sido converti
da em lei até o último dia daquele em que foi editada.

*Parágrafo 2° incluído pela Emenda Constitucional
n032, de 11-9-2001.

§ 3° As medidas provisórias, ressalvado o disposto
nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a edição, se não
forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, pror
rogável, nos termos do § ]O, urna vez por igual período,
devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto
legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes.

*Parágrafo 3° incluído pela Emenda Constitucional
n032, de 11-9-2001.

§ 4° O prazo a que se refere o § 3° contar-se-á da
publicação da medida provisória, suspendendo-se du
rante os períodos de recesso do Congresso Nacional.

*Parágrafo 4° incluído pela Emenda Constitucional
n032, de 11-9-2001.

§ 5° A deliberação de cada uma das Casas do
Congresso Nacional sobre o mérito das medidas pro
visórias dependerá de juízo prévio sobre o atendi
mento de seus pressupostos constitucionais.

*Parágrafo 5° incluído pela Emenda Constitucio
nal nO 32, de 11/9/2001.

§ 6° Se a medida provisória não for apreciada
em até quarenta e cinco dias contados de sua publi
cação, entrará em regime de urgência, subseqüente
mente, em cada uma das Casas do Congresso Nacio
nal, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação,

todas as demais deliberações legislativas da Casa
em que estiver tramitando.

*Parágrafo 6° incluído pela Emenda Constitucional
n032, de 11/9/2001.

§ 7° Prorrogar-se-á uma única vez por igual pe
ríodo a vigência de medida provisória que, no prazo
de sessenta dias, contado de sua publicação, não ti
ver a sua votação encerrada nas duas Casas do Con
gresso Nacional.

*Parágrafo r incluído pela Emenda Constitucional
n032, de 11-9-2001.

§ 8° As medidas provisórias terão sua votação
iniciada na Câmara dos Deputados.

*Parágrafo 8° incluído pela Emenda Constitucional
n032, de 11-9-2001.

§ 9° Caberá à comissão mista de Deputados e
Senadores examinar as medidas provisórias e sobre
elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em
sessão separada, pelo plenário de cada uma das Ca
sas do Congresso Nacional.

*Parágrafo 9° incluído pela Emenda Constitucional
n032, de 11-9-2001.

§ 10. É vedada a reedição, na mesma sessão le
gislativa, de medida provisória que tenha sido reje~ada

ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo.
*Parágrafo 10 incluído pela Emenda Constitucional

n032, de 11-9-2001.

§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se
refere o § 3° até sessenta dias após a rejeição ou per
da de eficácia de medida provisória, as relações jurí
dicas constituídas e decorrentes de atos praticados
durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas.

*Parágrafo 11 incluído pela Emenda Constitucional
n032, de 11-9-2001

§ 12. Aprovado projeto de lei de conversão alte
rando o texto original da medida provisória, esta man
ter-se-á integralmente em vigor até que seja sancio
nado ou vetado o projeto."(NR)

*Parágrafo 12 incluído pela Emenda Constitucional
n032, de 11-9-2001.

Art. 63. Não será admitido aumento da despesa
prevista:

I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Presi
dente da República, res salvado o disposto no art.
166, parágrafos ~ e 4°;

li - nos projetos sobre organização dos serviços
administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público.
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.229-43,
DE 6 DE SETEMBRO DE 2001

Dispõe sobre a Criação, Reestrutu
ração e Organização de Carreiras, Car
gos e Funções Comissionadas Técnicas
no âmbito da Administração Pública Fe
deral Direta, Autárquica e Fundacional, e
dá Outras Providências.

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

Art. 1° Esta medida provisória dispõe sobre a
criação das Carreiras de Procurador Federal e de Fis
cal Federal Agropecuário, reestrutura e organiza as
seguintes carreiras e cargos:

I - Analista de Finanças e Controle e Técnico de
Finanças e Controle;

II - Analista de Planejamento e Orçamento e
Técnico de Planejamento e Orçamento;

111 - Analista de Comércio Exterior;
IV - Especialista em Políticas Públicas e Gestão

Governamental;
V - Técnico de Planejamento e Pesquisa e de

mais cargos de nível superior e de nível intermediário
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada -IPEA;

VI - Técnico de Planejamento P - 1501 do Gru
po P -1500;

VII - Analista, Procurador e Técnico do Banco
Central do Brasil;

VIII-Inspetor e Analista da Comissão de Valo
res Mobiliários - CVM;

IX - Analista Técnico da Superintendência de
Seguros Privados - SUSEP;

X - Carreira de Pesquisa em Ciência e Tecnolo-
gia;

XI - Carreira de Desenvolvimento Tecnológico;
XII - Carreira de Gestão, Planejamento e

Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia; e
XIII - Técnicos-Administrativos das Instituições

Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Edu
cação. (Este dispositivo perderá vigência a partir de
1°-1-2002. Lei nO 10.302, de 31-10-2001)

Art. 2° As carreiras e os cargos a que se referem
o art. 1° são agrupados em classes ou categorias e pa
drões, na forma dos Anexos I, 11 e 111.

Art. 3° O ingresso nos cargos de que trata esta
Medida Provisória far-se-á no padrão inicial da classe
ou categoria inicial do respectivo cargo, mediante
concurso público de provas ou de provas e títulos, exi
gindo-se curso superior ou médio, ou equivalente,

concluído, conforme o nível do cargo, observados os
requisitos fixados na legislação pertinente.

Parágrafo único. O concurso referido no caput
poderá ser realizado por áreas de especialização, or
ganizado em uma ou mais fases, incluindo, se for o
caso, curso de formação, conforme dispuser o edital
de abertura do certame, observada a legislação perti
nente.

Art. 4° O desenvolvimento do servidor nas carre
iras e nos cargos de que tratam os arts. 1° e 55 desta
medida provisória ocorrerá mediante progressão fun
cionai e promoção.

§ 1° Para fins desta medida provisória, progres
são é a passagem do servidor para o padrão de venci
mento imediatamente superior dentro de uma mesma
classe ou categoria, e promoção, a passagem do ser
vidor do último padrão de uma classe ou categoria
para o primeiro padrão da classe ou categoria imedia
tamente superior.

§ 2° A progressão funcional e a promoção ob
servarão os requisitos fixados em regulamento.

§ 3° O servidor em estágio probatório será obje
to de avaliação específica, ao final da qual, se confir
mado no cargo, obterá a progressão para o padrão
imediatamente superior da classe ou categoria inicial,
vedando-se-Ihe, durante esse período, a progressão
funcional.

Art. 5° É de quarenta horas semanais a jornada
de trabalho dos integrantes dos cargos e carreiras a
que se refere esta medida provisória, ressalvados os
casos amparados por legislação especifica.

CARREIRAS E CARGOS DO GRUPO GESTÃO

Art. 6° Os cargos efetivos de que tratam os inci
sos I a VI do art. 1° da Lei n° 9.625, de 7 de abril de
1998, e o inciso 11 do art. 12 da Lei n° 9.620, de 2 de
abril de 1998, reestruturados na forma do Anexo I,
têm a sua correlação de cargos estabelecida no Ane
xo XVII.

Parágrafo único. Os cargos vagos de Técnico de
Planejamento e Orçamento existentes em 30 de ju
nho de 2000, e os que vagarem a partir desta data, fi
cam automaticamente extintos.

Art. ]O Incumbe aos ocupantes dos cargos de
que trata o art. 6° o exercício das atribuições previstas
em Leis e regulamentos específicos, em especial o
disposto nos arts. 21 a 24 da Lei n° 9.625, de 1998, e
no inciso II do art. 1° da Lei n° 9.620, de 1998.

Art. 8° Ficam extintas a Gratificação de Desem
penho e Produtividade - GDp, de que trata o art. 1°
da Lei nO 9.625, de 1998, e a Gratificação de Planeja-



Fevereiro de 2002 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-leira 27 03263

mento, Orçamento e de Finanças e Controle, de que
trata o art. ]O da Lei n° 8.538, de 21 de dezembro de
1992, e instituída a Gratificação de Desempenho de
Atividade do Ciclo de Gestão - GCG, devida aos in
tegrantes dos cargos referidos no art. 6° desta medida
provisória, no percentual de até cinqüenta por cento,
incidente sobre o vencimento básico do servidor, con
forme valores estabelecidos nos Anexos VII e VIII.

§ 1° A GCG será atribuída em função do efetivo
desempenho do servidor, bem assim de metas de de
sempenho institucional fixadas, na forma estabeleci
da em ato do Poder Executivo.

§ 2° Até vinte pontos percentuais da GCG serão
atribuídos em função do alcance das metas institucio
nais.

Art. 9° A Gratificação de Desempenho e Eficiên
cia - GDE, de que trata o art. 10 da Lei n° 9.620, de
1998, não será devida aos ocupantes do cargo de
Analista de Comércio Exterior, a partir de 30 de junho
de 2000.

Art. 10. Os critérios de que tratam os arts. 1°, ]O

e 8° da Lei n° 9.625, de 1998, e os arts. 16 e 17 da Lei
nO 9.620, de 1998, aplicam - se à GCG.

Parágrafo único. Os ocupantes dos cargos efeti
vos da Carreira de Finanças e Controle, em exercício
na Secretaria do Patrimônio da União, em 31 de de
zembro de 1998, fazem jus à GCG.

CARREIRAS E CARGOS DA CVM E DA SUSEP

Art. 11. Os cargos efetivos de Inspetor e Analista
da Comissão de Valores Mobiliários - CVM e de
Analista Técnico da Superintendência de Seguros
Privados - SUSEP, de que tratam o Voto do Conse
lho Monetário Nacional - CMN nO401 , de 28 de jane
iro de 1987, e a Resolução do Conselho Nacional de
Seguros Privados - CNSP n° 7, de 3 de outubro de
1988, reestruturados na forma do Anexo I, têm sua
correlação de cargos estabelecida no Anexo XVII.

Parágrafo único. Ficam criados trinta cargos de
Analista Técnico no Quadro Geral de Pessoal da
SUSEP.

Art. 12. Incumbe aos ocupantes dos cargos de
que trata o art. 11 o exercício das atribuições previs
tas em Leis e regulamentos específicos, em especial
o disposto no art. 1° da Lei n° 9.015, de 30 de março
de 1995.

Art. 13. Ficam instituídas a Gratificação de De
sempenho de Atividade de Auditoria de Valores Mobi
liários - GDCVM, devida aos ocupantes dos cargos
de Inspetor e Analista da CVM, e a Gratificação de
Desempenho de Atividade de Auditoria de Seguros

Privados - GDSUSEp, devida aos ocupantes dos
cargos de Analista Técnico da SUSEp, no percentual
de até cinqüenta por cento, incidente sobre o venci
mento básico do servidor, conforme valores estabele
cidos no Anexo VII.

§ 1° A GDCVM e a GDSUSEP serão atribuídas
em função do efetivo desempenho do servidor, bem
assim de metas de desempenho institucional fixadas,
na forma estabelecida em ato do Poder Executivo.

§ 2° Até vinte pontos percentuais das gratifica
ções de que trata o caput deste artigo serão atribuí
dos em função do alcance das metas institucionais.

Art. 14. Os ocupantes dos cargos de Inspetor e
Analista da CVM e de Analista Técnico da SUSEP
não fazem jus à percepção da Retribuição Variável da
Comissão de Valores Mobiliários e da Retribuição Va
riável da Superintendência de Seguros Privados, res
pectivamente, de que trata a Lei n° 9.015, de 1995.

Art. 15. A GDCVM e a GDSUSEP serão integral
mente pagas, respectivamente, com os recursos arre
cadados na forma das Leis n° 7.940 e n° 7.944, am
bas de 20 de dezembro de 1989, que instituíram a
Taxa de Fiscalização do Mercado de Valores Mobiliá
rios e a Taxa de Fiscalização do Mercado de Seguros.

Art. 16. Os servidores ocupantes dos cargos a
que se refere o art. 14 desta medida provisória, quan
do cedidos, não perceberão a GDCVM e a
GDSUSEP.

CARREIRAS DA ÁREA DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

Art. 17. Os cargos efetivos da Carreira de Pes
quisa em Ciência e Tecnologia, da Carreira de Desen
volvimento Tecnológico e da Carreira de Gestão, Pla
nejamento e Infra - Estrutura em Ciência e Tecnolo
gia, de que trata a Lei n° 8.691, de 28 de julho de
1993, reestruturados na forma do Anexo 11, têm sua
correlação estabelecida no Anexo V.

Parágrafo único. Os vencimentos dos servido
res de que trata corresponderão àqueles fixados no
Anexo IX, para os respectivos níveis, classes e pa
drões.

Art. 18. Ficam extintas a Gratificação de Ativida
des em Ciência e Tecnologia - GCT, de que trata o
art. 22 da Lei n° 8.691, de 1993, e a Gratificação de
Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia 
GDCT, de que tratam a Lei nO 9.638, de 20 de maio de
1998, e a Lei n° 9.647, de 26 de maio de 1998.

Art. 19. Fica instituída a Gratificação de Desem
penho de Atividade de Ciência e Tecnologia
GDACT, devida aos ocupantes dos cargos efetivos in-
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tegrantes das carreiras de que trata o art. 17 desta
Medida Provisória.

Parágrafo único. Fazem jus à gratificação de que
trata o caput os empregados de nível superior menci
onados no art. 27 da Lei nO 8.691, de 28 de julho de
1993.

Art. 20. O valor da GDACT será de até trinta e
cinco por cento para os cargos de nível superior, de
até quinze por cento para os cargos de nível interme
diário e de até cinco por cento para os cargos de nível
auxiliar, incidentes sobre o vencimento básico do ser
vidor.

§ 1° Os ocupantes dos cargos de que trata o art.
17 somente farão jus à GDACT se em exercício de ati
vidades inerentes às atribuições das respectivas car
reiras nos órgãos e nas entidades a que se refere o §
1° do art. 1° da Lei n° 8.691, de 1993, e nas Organiza
ções Sociais conforme disposto na Lei n09.637, de 15
de maio de 1998.

§ 2° A GDACT será atribuída em função do efeti
vo desempenho do servidor e do alcance das metas
de desempenho institucional fixadas em ato do diri
gente máximo do órgão ou da entidade.

§ 3° Os critérios e procedimentos de atribuição
da GDACT serão estabelecidos em ato dos titulares
dos Ministérios aos quais estejam vinculados os ór
gãos e as entidades de que trata o § 1° deste artigo.

Art. 21. A parcela da GDACT atribuída em fun
ção das metas institucionais será calculada obser
vando - se os seguintes limites:

I - até quatorze pontos percentuais, para os
cargos de nível superior;

11 - até seis pontos percentuais, para os cargos
de nível intermediário; e

111 - até dois pontos percentuais para os cargos
de nível auxiliar.

Art. 22. O titular de cargo efetivo das carreiras e
dos cargos referidos no art. 17, quando investido em
cargo em comissão de Natureza Especial, DAS 6 e
DAS 5, ou equivalentes, fará jus ao valor máximo da
GDACT.

Art. 23. O titular de cargo efetivo das carreiras e
dos cargos referidos no art. 17 que não se encontre
em exercício nos órgãos e nas entidades a que se re
fere o § 1° do art. 1° da Lei nO 8.691 , de 1993, excepci
onalmente fará jus à GDACT nas seguintes situações:

I - quando cedido para a Presidência ou Vice 
Presidência da República, perceberá a GDACT calcu
lada com base nas regras aplicáveis aos órgãos e às
entidades cedentes; e

11 - quando cedido para órgãos ou entidades do
Governo Federal, distintos dos indicados no § 1° do
art. 1° da Lei n° 8.691, de 1993, e no inciso I, da se
guinte forma:

a) o servidor investido em cargo em comissão
de Natureza Especial, DAS 6, DAS 5, ou equivalen
tes, perceberá a GDACT em valor calculado com
base no disposto no art. 22; e

b) o servidor investido em cargo em comissão
DAS 4, ou equivalente, perceberá a GDACT no valor
de setenta e cinco por cento do valor máximo da
GDACT.

Art. 24. O caput do art. 21 da Lei n° 8.691, de
1993, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 21. Os servidores de que trata
esta Lei, portadores de títulos de Doutor,
Mestre e certificado de aperfeiçoamento ou
de especialização farão jus a um adicional
de titulação, no percentual de setenta por
cento, trinta e cinco por cento e dezoito por
cento, respectivamente, incidente sobre o
vencimento básico". (NR)

CARREIRA DE FISCAL FEDERAL
AGROPECUÁRIO

Art. 25. Fica criada a Carreira de Fiscal Federal
Agropecuário, composta de cargos de igual denomi
nação, no Quadro Geral de Pessoal do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, regidos pela
Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Art. 26. A Carreira de Fiscal Federal Agropecuá
rio, estruturada na forma do Anexo I, tem a sua corre
lação estabelecida no Anexo IV.

Art. 27. Os ocupantes do cargo de Fiscal Fede
ral Agropecuário têm por atribuições assegurar, em
todo o território nacional:

I - a sanidade das populações vegetais, seus
produtos e subprodutos;

11 - a saúde dos rebanhos animais, seus produ
tos e subprodutos;

111 - a idoneidade dos insumos e dos serviços
utilizados na agropecuária;

IV - a identidade e a segurança higiênico - sa
nitária e tecnológica dos produtos agropecuários fina
is destinados aos consumidores;

V - a promoção, o fomento, a produção e as po
líticas agropecuárias; e

VI - os acordos, os tratados e as convenções
internacionais dos quais o Brasil seja signatário.
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Parágrafo único. O Poder Executivo, observado
o disposto neste artigo, disciplinará as atribuições dos
cargos de Fiscal Federal Agropecuário em conformi
dade com as especificidades e as peculiaridades de
senvolvidas por área de especialização funcional.

Art. 28. São transformados em cargos de Fiscal
Federal Agropecuário, os atuais cargos efetivos da
Carreira de Fiscal de Defesa Agropecuária e de Médi
co Veterinário - NS 910, cujos ocupantes estejam
em efetivo exercício nas atividades de controle, inspe
ção, fiscalização e defesa agropecuária, do Quadro
de Pessoal do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, na forma do Anexo IV.

§ 1° Serão enquadrados na Carreira de Fiscal
Federal Agropecuário os atuais ocupantes dos car
gos mencionados no caput deste artigo, desde que
sua investidura haja observado as pertinentes nor
mas constitucionais e ordinárias anteriores a 5 de ou
tubro de 1988, e, se posterior a esta data, tenha de
corrido de aprovação em concurso público.

§ 2° Os atuais ocupantes do cargo de Médico
Veterinário - NS 910 que optarem por permanecer
na situação atual deverão fazê -lo, de forma irretratá
vel, até 31 de julho de 2000, ficando, neste caso, em
quadro em extinção.

§ 3° Ficam criados quinhentos cargos de Fiscal
Federal Agropecuário na Carreira de Fiscal Federal
Agropecuário, no Quadro Geral de Pessoal do Minis
tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Art. 29. Aos ocupantes do cargo de Fiscal Fede
ral Agropecuário, não se aplica a jornada de trabalho
a que se refere o § 2° e o caput do art. 1° da Lei n°
9.436, de 5 de fevereiro de 1997, não mais se admitin
do a percepção de dois vencimentos básicos.

Art. 30. Fica instituída a Gratificação de De
sempenho de Atividade de Fiscalização Agropecuá
ria - GDAFA, devida aos ocupantes dos cargos da
Carreira de Fiscal Federal Agropecuário, quando em
exercício de atividades inerentes às atribuições da
respectiva carreira no Ministério da Agricultura, Pe
cuária e Abastecimento, no percentual de até cin
qüenta por cento incidente sobre o vencimento bási
co do servidor.

Parágrafo único. A GDAFA será atribuída em
função do efetivo desempenho do servidor, bem
como do desempenho institucional do órgão, na for
ma estabelecida em ato do Poder Executivo.

Art. 31. Os valores dos vencimentos dos cargos
que compõem a Carreira de Fiscal Federal Agrope
cuário são os constantes do Anexo X.

Art. 32. O titular de cargo efetivo da carreira de
que trata o art. 25 desta medida provisória, quando in
vestido em cargo de Natureza Especial ou DAS 6 e
DAS 5, ou equivalentes, em órgãos ou entidades do
Governo Federal, fará jus à respectiva gratificação
calculada com base no limite máximo.

Art. 33. O integrante da Carreira de Fiscal Fede
ral Agropecuário, que não se encontre na situação
prevista no art. 30 desta medida provisória, somente
fará jus à GDAFA:

I - quando cedido para a Presidência ou Vice 
Presidência da República, perceberá a respectiva
gratificação calculada como se estivesse em exercí
cio nos órgãos ou nas entidades cedentes; ou

11 - quando cedido para outros órgãos ou enti
dades do Governo Federal, se investido em cargo em
comissão DAS 4, ou equivalente, perceberá a respec
tiva gratificação em valor correspondente a trinta por
cento do vencimento básico.

Art. 34. Não são devidas aos ocupantes da Car
reira de Fiscal Federal Agropecuário a Gratificação a
que se refere o art. 7° da Lei n° 8.460, de 17 de setem
bro de 1992, a Gratificação de Desempenho de Ativi
dade de Defesa Agropecuária, a que se referem as
Leis n2li 9.620, de 2 de abril de 1998, e 9.641 , de 25 de
maio de 1998, e a Gratificação de Desempenho da
Atividade de Fiscalização, a que se refere a Lei nO
9.775, de 21 de dezembro de 1998.

CARREIRAS E CARGOS DA ÁREA JURíDICA

Art. 35. Fica criada a Carreira de Procurador Fe
deral no âmbito da Administração Pública Federal,
nas respectivas autarquias e fundações, composta de
cargos de igual denominação, regidos pela Lei nO
8.112, de 1990, com a estrutura de cargo constante
do Anexo 111.

Art. 36. O ingresso nos cargos de que trata o art.
35 far-se-á mediante concurso público, exigindo-se
diploma de Bacharel em Direito, observados os requi
sitos fixados na legislação pertinente.

Parágrafo único. Os concursos serão disciplina
dos pelo Advogado-Geral da União, presente, nas
bancas examinadoras respectivas, a Ordem dos
Advogados do Brasil.

Art. 37. São atribuições dos titulares do cargo de
Procurador Federal:

I - a representação judicial e extrajudicial da
União, quanto às suas atividades descentralizadas a
cargo de autarquias e fundações públicas, bem como a
representação judicial e extrajudicial dessas entidades;
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11 - as atividades de consultoria e assessora
mento jurídicos à União, em suas referidas atividades
descentralizadas, assim como às autarquias e às fun
dações federais;

111 - a apuração da liquidez e certeza dos crédi
tos, de qualquer natureza, inerentes às suas ativida
des, inscrevendo---os em dívida ativa, para fins de co
brança amigável ou judicial; e

IV - a atividade de assistir a autoridade asses
sorada no controle interno da legalidade dos atos a
serem por ela praticados ou já efetivados.

§ 1° Os membros da Carreira de Procurador Fe
deral são lotados e distribuídos pelo Advogado-Geral
da União.

§ 20 A lotação de Procurador Federal nas autar
quias e fundações públicas e proposta pelos titulares
destas.

Art. 38. Os integrantes da Carreira de Procura
dor Federal têm os direitos e deveres que lhes prevê a
Lei na 8.112, de 1990, e sujeitam-se às proibições e
aos impedimentos estabelecidos nesta Medida Provi
sória.

§ 1° Ao Procurador Federal é proibido:
I - exercer a advocacia fora das atribuições do

respectivo cargo;
II - contrariar súmula, parecer normativo ou ori

entação técnica, adotados pelo Advogado-Geral da
União;

111 - manifestar-se, por qualquer meio de divul
gação, sobre assunto conexo as suas atribuições, sal
vo ordem, ou autorização expressa, do AdvogadoGe
ral da União;

IV - exercer suas atribuições em processo, ju
dicial ou administrativo, em que seja parte ou interes
sado, ou haja atuado como advogado de qualquer
das partes, ou no qual seja interessado parente con
sangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o
segundo grau, bem como cônjuge ou companheiro,
bem assim nas hipóteses da legislação, inclusive pro
cessual; e

V - participar de comissão ou banca de concur
so e intervir no seu julgamento, quando concorrer pa
rente consangüíneo ou afim, em linha reta ou colate
ral, até o segundo grau, bem como cônjuge ou com
panheiro.

§ 20 Devem, os Procuradores Federais, dar-se
por impedidos nas hipóteses em que tenham proferi
do manifestação favorável à pretensão deduzida em
juízo pela parte adversa e naquelas da legislação pro
cessual, cumprindo-Ihes comunicar, de pronto, o seu

impedimento ao respectivo superior hierárquico, vi
sando à designação de substituto.

Art. 39. São transformados em cargos de Procu
rador Federal, os seguintes cargos efetivos, de autar
quias e fundações federais:

I - Procurador Autárquico;
11 - Procurador;
111 - Advogado;
IV - Assistente Jurídico; e
V - Procurador e Advogado da Superintendên

cia de Seguros Privados e da Comissão de Valores
Mobiliários.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se
aplica ao Procurador do Banco Central do Brasil.

Art. 40. São enquadrados na Carreira de Procu
rador Federal os titulares dos cargos de que trata o
art. 39, cuja investidura nos respectivos cargos haja
observado as pertinentes normas constitucionais e
ordinárias anteriores a 5 de outubro de 1988, e, se
posterior a essa data, tenha decorrido de aprovação
em concurso público.

§ 1° O enquadramento deve observar a correla
ção estabelecida no Anexo VI.

§ 20 À Advocacia - Geral da União incumbe veri
ficar, caso a caso, a regularidade da aplicação deste
artigo, quanto aos enquadramentos efetivados.

Art. 41 . Fica instituída a Gratificação de Desem
penho de Atividade Jurídica - GDAJ, devida aos inte
grantes das Carreiras de Advogado da União e de
Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União, de
Defensor Público da União e de Procurador Federal,
no percentual de até trinta por cento, incidente sobre
o vencimento básico do servidor, quando em exercí
cio nas unidades jurídicas dos órgãos e das entida
des da Administração Pública Federal direta, autár
quica e fundacional.

§ 1°A GDAJ será atribuída em função do efetivo
desempenho do servidor e dos resultados alcança
dos pelos órgãos jurídicos dos órgãos e das entida
des, na forma estabelecida em ato do Advogado-Ge
ral da União e, no caso do Defensor Público da União,
em ato do Defensor-Geral da União.

§ 20 A Gratificação Temporária de que trata o art.
17 da Lei na 9.028, de 12 de abril de 1995, atribuída
exclusivamente a outros servidores, mantidos os fato
res estabelecidos no Anexo 111 da referida lei, será
paga nos seguintes valores:

I - GT - I, R$471 ,87 (quatrocentos e setenta e
um reais e oitenta e sete centavos);

11 - GT -11, R$340,79 (trezentos e quarenta re
ais e setenta e nove centavos);
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111 - GT -111, R$209,72 (duzentos e nove reais e
setenta e dois centavos); e

IV - GT - IV, R$157,29 (cento e cinqüenta e
sete reais e vinte e nove centavos).

Art. 42. O titular de cargo efetivo das carreiras de
que trata o art. 41, quando investido em cargo de Na
tureza Especial ou em comissão dos níveis DAS 6 e
DAS 5, ou equivalentes, em órgãos ou entidades do
Governo Federal, fará jus à GDAJ calculada com
base no limite máximo.

Parágrafo único. O beneficiário da GDAJ, quan
do em exercício nas unidades jurídicas dos órgãos e
das entidades da Administração Pública Federal dire
ta, autárquica e fundacional, se investido em cargo
em comissão do nível DAS 4, perceberá a referida
Gratificação em valor não inferior a vinte por cento do
respectivo vencimento básico.

Art. 43. O titular de cargo efetivo das carreiras
referidas no art. 41, que não se encontre nas situa
ções previstas nos arts. 41 e 42, somente fará jus à
GDAJ, nos termos deste artigo:

I - quando cedido para a Presidência ou
Vice-Presidência da República, perceberá a respec
tiva gratificação calculada com base nas mesmas re
gras validade como se estivesse em exercício nos ór
gãos ou nas entidades cedentes; e

11 - quando cedido para outros órgãos ou enti
dades do Governo Federal, se investido em cargo em
Comissão DAS 4, ou equivalente, percebera a res
pectiva gratificação em valor correspondente a vinte
por cento do vencimento básico.

Art. 44. Os valores do vencimento dos cargos de
Procurador Federal e dos cargos das Carreiras de
Advogado da União e de Assistente Jurídico da Advo
cacia - Geral da União e de Defensor Público da
União são os constantes do Anexo XI.

Parágrafo único. Aplica-se aos cargos das Car
reiras de Advogado da União e de Assistente Jurídico
da Advocacia-Geral da União e de Defensor Público
da União a correlação estabelecida no Anexo XlV.

Art. 45. Não serão devidas as seguintes vanta
gens aos ocupantes dos cargos de que trata o art. 44,
inclusive àqueles colocados em quadros suplementa
res:

I - Representação Mensal de que tratam o De
creto-Lei n° 2.333, de 11 de junho de 1987, e Decre
to-Lei n° 2.371, de 18 de novembro de 1987;

11 - Gratificação de que trata o art. 72 da Lei n°
8.460, de 1992;

111 - Gratificação de Fiscalização e Arrecada
ção - GEFA de que trata a Lei nO 8.538, de 21 de de
zembrode 1992;

IV - Retribuição Variável da Comissão de Valo
res Mobiliários - RVCVM de que trata a Lei art. 9.015,
de 1995;

V - Retribuição Variável da Superintendência
de Seguros Privados - RVSUSEP de que trata a Lei
n° 9.015, de 1995;

VI - Gratificação Temporária - GT de que tra
tam as Leis n° 9.028, de 1995, e 9.651, de 1998;

VII - Gratificação Provisória - GP de que trata
a Lei n° 9.651, de 1998;

VIII - Gratificação de Desempenho de Função
Essencial à Justiça - GFJ de que trata a Lei n° 9.651,
de 1998;

IX - Representação Mensal de que trata a Lei
n° 9.366, de 16 de dezembro de 1996;.e

X - Gratificação de Atividade - GAE de que
trata a Lei Delegada n° 13, de 27 de agosto de 1992.

Art. 46. Os cargos efetivos da Administração Fe
deral direta, autárquica e fundacional, privativos de
Bacharel em Direito, que não foram transpostos pela
n° 9.028, de 1995, nem por esta medida provisória,
para as Carreiras de Assistente Jurídico e de Procura
dor Federal, comporão quadros suplementares em
extinção.

§ 1° O quadro suplementar relativo aos servido
res da Administração Federal direta de que trata o ca
put inclui-se na Advocacia-Geral da União.

§ 2° O disposto neste artigo não se aplica aos in
tegrantes da Carreira Policial Federal, aos cargos de
Procurador do Banco Central do Brasil, Procurador da
Procuradoria Especial da Marinha, Juiz-Presidente e
Juiz do Tribunal Marítimo.

Art. 47. Os cargos de Advogado da União e de
Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União se
rão distribuídos pelas três categorias das respectivas
carreiras, mediante ato do Advogado-Geral da União.

Art. 48. Aplicam-se aos Procuradores da Procu
radoria Especial da Marinha, de que trata a Lei n°
7.642, de 18 de dezembro de 1987, e aos ocupantes
de cargos integrantes dos quadros suplementares de
que trata o art. 46 a tabela de vencimento constante
do Anexo XI, observada a correlação do Anexo VI e a
gratificação de que trata o art. 41, observado o disci
plinamento estabelecido por esta medida provisória.

Parágrafo único. Os ocupantes dos cargos de
Juiz-Presidente e Juiz do Tribunal Marítimo farão jus,
a título de vencimentos, ao valor correspondente ao
padrão 111 da categoria especial da tabela constante
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do Anexo XI e á gratificação de que trata o art. 41,
conforme disposto nesta medida provisória.

Art. 49. O exercício, por Procurador da Repúbli
ca, do direito de opção irretratável por Carreira da
Advocacia-Geral da União, facultado pelo § 22 do art.
29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitóri
as, poderá ser manifestado ao Advogado-Geral da
União, no prazo de quinze dias estabelecido no art. 61
da Lei Complementar n° 73, de la de fevereiro de
1993, contado da publicação da lei de conversão des
ta medida provisória, e comunicado ao Procura
dor-Gerai da República.

§ 1° Ficam assegurados ao optante o ingresso
em cargo compatível da Carreira da Advocacia-Geral
da União e a percepção dos vencimentos e vanta
gens do cargo antes ocupado, salvo opção pela retri
buição do novo cargo, respeitados o tempo de efetivo
serviço e o direito a promoções, assim como as ga
rantias e prerrogativas próprias a membros do Minis
tério Público Federal, no que não conflitar com a natu
reza da Advocacia-Geral da União.

§ 20 A opção de que trata este artigo implica a
automática criação de cargo na carreira escolhida
pelo optante, o qual integrará Quadro Especial, e será
extinto quando vagar.

Art. 50. O Advogado-Geral da União editará os
atos necessários ao cumprimento do disposto nesta
medida provisória, relativamente aos cargos de Advo
gado da União e de Assistente Jurídico da Advoca
cia-Gerai da União e àqueles dos integrantes de seus
órgãos vinculados.

CARREIRAS E CARGOS DO BANCO
CENTRAL DO BRASIL

Art. 51. A Lei na 9.650, de 27 de maio de 1998,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 30 São atribuições dos titulares do
cargo de Analista do Banco Central do Brasil:

I - formulação, implementação, acom
panhamento e avaliação de planos, progra
mas e projetos relativos a:

a} gestão das reservas internacionais;
b} dívida pública interna e externa fe-

deral, estadual e municipal;
c} política monetária, cambial e creditícia;
d} emissão de moeda e papel-moeda;
e} saneamento do meio circulante; e
f} gestão de instituições financeiras

sob regimes especiais;
II - gestão do sistema de metas para a

inflação;
111 - regulamentação e fiscalização do

Sistema Financeiro, compreendendo, entre
outros pontos:

a} o funcionamento do Sistema Finan
ceiro;

b} o acesso ao Sistema Financeiro;
e} a supervisão direta de instituições fi

nanceiras;
d} o monitoramento indireto de institui

ções financeiras, conglomerados, macros
segmentos e mercados; e

e} a prevenção e o combate a ilícitos
cambiais e financeiros;

IV - estudos e pesquisas relacionados a:
a} políticas econômicas adotadas;
b} acompanhamento do balanço de

pagamentos;
e} desempenho das instituições finan

ceiras autorizadas a funcionar no País; e
d} regulamentação de matérias de in

teresse do Banco Central do Brasil;
V - atuação em todas as atividades

vinculadas às competências legais do Ban
co Central do Brasil;

VI - orientação aos agentes do Sistema
Financeiro e ao público em geral sobre maté
rias de competência da Autarquia, mediante
solução de assuntos objeto de consultas;

VII - representação da Autarquia junto
a órgãos governamentais e instituições in
ternacionais; e

VIII - atividades de natureza organiza
cional e outras a elas relacionadas." (NR)

"Art 40 São atribuições dos titulares do
cargo de Procurador do Banco Central do
Brasil:

I - a representação judicial e extrajudi
cial do Banco Central do Brasil;

11 - as atividades de consultoria e as
sessoramento jurídicos ao Banco Central do
Brasil;

111 - a apuração da liquidez e certeza
dos créditos, de qualquer natureza, ineren
tes às suas atividades, inscrevendo-os em
dívida ativa, para fins de cobrança amigável
ou judicial; e

IV - assistir aos administradores do
Banco Central do Brasil no controle interno
da legalidade dos atos a serem por eles pra
ticados ou já efetivados." (NR)

"Art. 70
..

§ 1° Progressão funcional é a passa
gem do servidor para o padrão de venci
mento imediatamente superior dentro de
uma mesma classe, observado o interstício
de setecentos e trinta dias, redutível, medi
ante processo de avaliação de desempenho
em até cento e oitenta e dois dias.
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"Art. 11. É criada a Gratificação de Ativi
dade do Banco Central Brasil - GABC, obser
vados os seguintes critérios e percentuais:

I - cargos de Analista do Banco Cen
trai do Brasil e de Procurador do Banco
Central do Brasil, incluídos nas classes D, C
e B: setenta e cinco por cento, incidentes
sobre o vencimento básico do padrão onde
estiver posicionado o servidor;

11 - cargos de Analista do Banco Cen
trai do Brasil e de Procurador do Banco
Central do Brasil, incluídos nos padrões I, 11
e 111 da classe A: sessenta e cinco por cento,
incidentes sobre o vencimento básico do pa
drão onde estiver posicionado o servidor;

111 - cargos de Analista do Banco Cen
trai do Brasil e de Procurador do Banco
Central do Brasil, incluídos no padrão IV da
classe A: cinqüenta e cinco por cento, inci
dentes sobre o vencimento básico do pa
drão onde estiver posicionado o servidor; e

IV - cargo de Técnico do Banco Cen
trai do Brasil: noventa por cento, incidentes
sobre o vencimento básico do padrão onde
estiver posicionado o servidor.

Parágrafo único. Os percentuais a que
se refere o caput deste artigo poderão ser
acrescidos de até dez pontos percentuais,
nas condições a serem fixadas pela Direto
ria do BACEN, enquanto estiver o servidor
em exercício de atividades:

I - externas de fiscalização do Sistema
Financeiro Nacional, inclusive de câmbio;

II - que importem risco de quebra de
caixa: e

111 - que requeiram profissionalização
específica." (NR)

"Art. 15 .
§ 1° A contribuição mensal do servidor

ativo, inativo ou do pensionista será de um
por cento a três por cento de sua remunera
ção, provento ou pensão, e a contribuição re
lativa aos dependentes não presumidos será
de um por cento a cinco por cento da remu
neração ou provento do servidor contribuinte.

....................................................."(NR)
"Art. 17-A. Além das proibições previs

tas no art. 17, ao Procurador do Banco Cen
trai do Brasil também é proibido:

I - exercer a advocacia fora das atribu
ições do respectivo cargo;

11 - contrariar súmula, parecer normati
vo ou orientação técnica, adotadas pelo
Procurador-Geral do Banco Central do Bra
sil ou pelo Advogado-Geral da União;

111 - manifestar-se, por qualquer meio
de divulgação, sobre assuntos conexos às
suas atribuições, salvo ordem, ou autoriza
ção expressa da Diretoria do Banco Central
do Brasil;

IV - exercer suas atribuições em pro
cesso, judicial ou administrativo, em que
seja parte ou interessado, ou haja atuado
como advogado de quaisquer das partes, ou
no qual seja interessado parente consangüí
neo ou afim, em linha reta ou colateral, até o
segundo grau, bem como cônjuge ou com
panheiro, bem assim nas hipóteses da legis
lação, inclusive processual; e

V - participar de comissão ou banca de
concurso e intervir no seu julgamento, quan
do concorrer parente consangüíneo ou afim,
em linha reta ou colateral, até o segundo
grau, bem como cônjuge ou companheiro.

Parágrafo único. Devem os Procurado
res do Banco Central do Brasil dar-se por
impedidos nas hipóteses em que tenham
proferido manifestação favorável à preten
são deduzida em juízo pela parte adversa e
naquelas da legislação processual, cumprin
do-lhes comunicar, de pronto, o seu impedi
mento ao respectivo superior hierárquico, vi
sando à designação de substituto." (NR)

Art. 52. O Anexo 11 à Lei n° 9.650, de 1998,
passa a vigorar na forma do Anexo XII a esta medi
da provisória.

Art. 53. Os ocupantes dos cargos de Analista do
Banco Central do Brasil da Carreira de Especialista
do Banco Central do Brasil e de Procurador do Banco
Central do Brasil da Carreira Jurídica do Banco Cen
trai do Brasil são enquadrados, a partir de 1° de agos
to de 2000, na forma do Anexo XV a esta medida pro
visória.

Art. 54. O ingresso nos cargos de Analista do
Banco Central do Brasil da Carreira de Especialista
do Banco Central do Brasil, e de Procurador do Banco
Central do Brasil da Carreira Jurídica do Banco Cen
trai do Brasil dos aprovados em concurso, cujo edital
tenha sido publicado até 29 de junho de 2000,
dar-se-á, excepcionalmente, na classe D padrão 111 .

PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DAS
INSTITUiÇÕES FEDERAIS DE ENSINO

Art. 55. Os cargos efetivos das instituições fede
rais de ensino, vinculadas ao Ministério da Educação,
de que trata a Lei nO 7.596, de 10 de abril de 1987, res
salvados os de professor de 3° grau, de professor de
1° e 2° graus e os integrantes da área jurídica abrangi
dos por esta medida provisória são reestruturados na
forma da alínea a do Anexo I e têm a sua correlação



DISPOSiÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 59. Para fins de incorporação aos proventos
da aposentadoria ou às pensões, as Gratificações de
que tratam os arts. 8°, 13, 19, 30, 41 e 56 desta medi
da provisória:

I - somente serão devidas, se percebidas há
pelo menos cinco anos; e

11 - serão calculadas pela média aritmética dos
últimos sessenta meses anteriores à aposentadoria
ou instituição da pensão.

§ 10 A aplicação do disposto nesta medida provi
sória a aposentados e pensionistas não poderá impli
car redução de proventos e pensões.

FUNÇÕES COMISSIONADAS TÉCNICAS

Art. 58. Ficam criadas no Ministério do Planeja
mento, Orçamento e Gestão, para uso no âmbito do
Poder Executivo Federal, oito mil setecentas e três
Funções Comissionadas Técnicas - FCT, cujos níve
is e valores são os constantes do Anexo XIII.

§ 1° As Funções Comissionadas Técnicas desti
nam-se exclusivamente a ocupantes de cargos efeti
vos, constantes do Anexo V da Lei n09.367, de 16 de
dezembro de 1996, que não tenham sido estrutura
dos em carreiras ou abrangidos pelo art. 1° desta me
dida provisória.

§ 20 O servidor, investido nas Funções Comissi
onadas a que se refere o caput deste artigo, poderá
optar por uma das remunerações a seguir discrimina
das, obedecidos aos limites fixados pela Lei n° 8.852,
de 4 de fevereiro de 1994:
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de cargos estabelecida no Anexo IV. (Este dispositivo I - a remuneração do valor unitário total da Fun-
perderá vigência a partir de 1°-1-2002. Lei ri 10.302, ção Comissionada Técnica, acrescida dos anuênios;
de 31-10-2001) 11 - a diferença entre a remuneração total da

Art. 56. Fica instituída a Gratificação de Desem- Função Comissionada Técnica e a remuneração do
penho de Atividade Técnico-Administrativa Educacio- cargo efetivo; ou
nal- GDAE, devida aos ocupantes dos cargos Técni- 111- a remuneração do cargo efetivo, acrescida do
cos-Administrativos das instituições federais de ensi- valor de opção, conforme estabelecido no Anexo XIII.
no, vinculadas ao Ministério da Educação, referidos § 3° Para fins de cálculo da parcela variável a
no art. 55, conforme percentuais discriminados a se-
guir, incidentes sobre o vencimento básico do servi- que se refere o § 2°, será considerada como remune-
dor: (Este dispositivo perderá vigência a partir de ração a definida no inciso 111 do art. 1° da Lei n° 8.852,
10-1-2002. Lei n° 10.302, de 31-10-2001) de 4 de fevereiro de 1994.

1_cento e quarenta por cento, correspondente à § 4° As Funções Comissionadas Técnicas não
parte fixa da Gratificação; e (Este dispositivo perderá são cumulativas com os cargos em comissão de Na-
vigência a partir de 1°-1-2002. Lei n° 10.302, de tureza Especial e do Grupo-Direção e Assessora-
31-10-2001) mento Superiores, de que trata a Lei n° 9.030, de 13

11_ sessenta por cento, a título de parcela variá- de abril de 1995, com as Funções Gratificadas, cria-
vel. (Este dispositivo perderá vigência a partir de das pelo art. 26 da Lei n° 8.216, de 13 de agosto de
10-1-2002. Lei n° 10.302. de 31-10-2001) 1991, com as Gratificações de Representação da

§ 10 A GDAE será atribuída em função do efetivo Presidência da República e dos órgãos que a inte-
desempenho do servidor, bem como do desempenho gram com os cargos de Direção e Funções Gratifica-
institucional da instituição federal de ensino, na forma das de que trata o art. 1° da Lei n° 9.640, de 25 de
estabelecida em ato do Poder Executivo. (Este dispo- maio de 1998, e com os Cargos Comissionados de
sitivo perderá vigência a partir de 1°1-2002. Lei n° Direção, de Gerência Executiva, de Assessoria, de
10.302, de 31-10-2001) Assistência e Técnicos a que se refere a Lei n° 9.986,

§ 2° As avaliações de desempenho individual de 18 de julho de 2000.
deverão ser feitas em escala de zero a cem pontos, § 5° A Função Comissionada Técnica a que se
sendo que o desvio padrão deverá ser maior ou igual refere este artigo, caracterizada pela complexidade e
a cinco e a média aritmética das avaliações individua- responsabilidade, somente poderá ser ocupada por
is deverá ser menor ou igual a noventa pontos, consi- servidor com qualificação, capacidade e experiência,
derando o conjunto das avaliações de cada instituição na forma definida em ato do Poder Executivo.
federal de ensino. (Este dispositivo perderá vigência a § 6° O preenchimento das Funções Comissio-
partir de 1°-1-2002. Lei n° 10.302, de 31-10-2001) nadas Técnicas referidas no caput deste artigo deve-

Art. 57. Os valores dos vencimentos dos cargos rá ser feito de forma gradual, observando-se disponi-
referidos no art. 55 desta medida provisória são os bilidade orçamentária em cada exercício, e somente
constantes do Anexo XVIII. (Este dispositivo perderá poderá ocorrer após a avaliação de cada posto de tra-
vigência a partir de 1°-1-2002. Lei n° 10.302, de balho existente no órgão ou na entidade, de acordo
31-10-2001). com critérios a serem estabelecidos em regulamento.

§ 7° As Funções Comissionadas Técnicas não
se incorporam aos proventos da aposentadoria e às
pensões.
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§ 2° Constatada a redução de proventos ou pen
são decorrente da aplicação do disposto nesta Medi
da Provisória, a diferença será paga a título de vanta
gem pessoal nominalmente identificada.

§ 3° As vantagens pessoais de aposentados e
pensionistas, decorrentes da aplicação desta medida
provisória, à remuneração dos servidores técni
cos-administrativos das instituições federais de ensi
no, vinculadas ao Ministério da Educação, deverão
ser revistas, em decorrência do disposto no parágrafo
único do art. 60. (Este dispositivo perderá vigência a
partir de 1°-1-2002. Lei n° 10.302, de 31-10-2001)

§ 4° As vantagens pessoais de que tratam os §§
2° e 3° deste artigo serão calculadas quando da apli
cação do disposto nesta medida provisória e estarão
sujeitas exclusivamente à atualização decorrente de
revisão geral da remuneração dos servidores públi
cos federais.

Art. 60. Aplicam-se as disposições desta medida
provisória às aposentadorias e pensões, exceto as
gratificações a que se refere os arts. 8°, 13, 19, 30 e
41 , relativamente às aposentadorias e pensões con
cedidas até 30 de junho de 2000.

Parágrafo único. A gratificação a que se refere o
art. 56 desta medida provisória aplica-se aos aposen
tados e pensionistas já existentes e aos que vierem a
existir, antes de decorridos cinco anos da sua percep
ção, no percentual de cento e quarenta por cento, in
cidente sobre o vencimento básico do servidor ou ins
tituidor de pensão.(Este dispositivo perderá vigência
a partir de 1°-1-2002. Lei n° 10.302, de 31-10-2001)

Art. 61. Enquanto não forem regulamentadas e
até que sejam processados os resultados da avalia
ção de desempenho, as Gratificações referidas no art.
59 desta medida provisória corresponderão aos se
guintes percentuais incidentes sobre o vencimento
básico de cada servidor:

1- Gratificação de Desempenho de Atividade do
Ciclo de Gestão, vinte e cinco por cento;

11 - Gratificação de Desempenho de Atividade
de Auditoria de Valores Mobiliários, vinte e cinco por
cento;

111 - Gratificação de Desempenho de Atividade
de Auditoria de Seguros Privados, vinte e cinco por
cento;

IV - Gratificação de Desempenho de Atividade
de Ciência e Tecnologia, doze vírgula vinte e cinco
por cento, cinco vírgula cinco por cento e dois vírgula
cinco por cento, para os cargos de níveis superior, in
termediário e auxiliar, respectivamente;

V - Gratificação de Desempenho de Atividade
de Fiscalização Agropecuária, vinte e cinco por cento;

VI - Gratificação de Desempenho de Atividade
Jurídica, doze por cento; e

VII - Gratificação de Desempenho de Atividade
Técnico-Administrativa Educacional, cento e sessen
ta por cento.(Este dispositivo perderá vigência a partir
de 1°-1-2002. Lei nO 10.302, de 31-10-2001)

§ 1° O resultado da primeira avaliação gera efei
tos financeiros a partir do início do período de avalia
ção, devendo ser compensadas eventuais diferenças
pagas a maior ou menor.

§ 2° O disposto neste artigo aplica-se aos ocupan
tes de cargos ou funções comissionadas que fazem jus
às gratificações de que tratam os incisos I a VII.

Art. 62. Os valores dos vencimentos básicos
constantes dos Anexos VII, VIII, IX, X, XI, XII e XVIII
não poderão servir de base de cálculo para quaisquer
outras gratificações ou vantagens de quaisquer ou
tros servidores.

Art. 63. Na hipótese de redução de remuneração
decorrente da aplicação do disposto nesta medida pro
visória, a diferença será paga a título de vantagem pes
soal nominalmente identificada, a ser absorvida por
ocasião do desenvolvimento no cargo ou na carreira.

Parágrafo único. Em se tratando de nomeados
para os cargos integrantes das Carreiras da Advoca
cia-Gerai da União, em decorrência de concursos pú
blicos iniciados até 30 de junho de 2000, a diferença
será calculada tendo em vista a remuneração inicial
de maior valor indicado em edital, assim também se
calculando para os demais integrantes das respecti
vas categorias iniciais das mencionadas Carreiras.

Art. 64. Os servidores alcançados por esta Me
dida Provisória não fazem jus à percepção da Gratifi
cação de Atividade - GAE de que trata a Lei Delega
da n° 13, de 1992.

Art. 65. Até que seja aprovado o regulamento de
que trata o § 2° do art. 42 desta medida provisória, apli
cam-se, para fins de progressão funcional e promoção,
as normas vigentes na data de sua publicação.

§ 1° Na contagem do interstício necessário à
promoção e à progressão será aproveitado o tempo
computado até a data em que tiver sido feito o enqua
dramento decorrente da aplicação do disposto nesta
media provisória.

§ 2° Para fins do disposto neste artigo, não será
considerado como progressão funcional ou promo
ção o enquadramento decorrente da aplicação desta
medida provisória.

Art. 66. Nos casos de transposição ou novo en
quadramento, as diferenças remuneratórias, decor
rentes de alterações no vencimento básico, serão
consideradas para todos os efeitos como parte inte
grante do novo vencimento básico.

Art. 67. Será de cento e vinte dias, contados a
partir de 30 de junho de 2000, o prazo para encami
nhamento pelo Ministério do Planejamento, Orça
mento e Gestão à Casa Civil da Presidência da Repú-
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blica das propostas de regulamentação das Gratifica
ções de que trata o art. 59.

Art. 68. A remuneração dos Cargos em Comis
são de Natureza Especial - NES e do Grupo Direção
e Assessoramento Superiores - DAS 1, 2, 3, 4, 5 e 6,
e dos Cargos de Direção das Instituições Federais de
Ensino, passa a ser constituída de uma única parcela
nos valores constantes do Anexo XVI desta medida
provisória.

§ 1° O servidor ocupante de cargo efetivo ou
emprego permanente na Administração Pública Fe
deral direta ou indireta, investido nos cargos a refere o
caput deste artigo, poderá optar por uma das remune
rações a seguir discriminadas, obedecidos os limites
fixados pela Lei n° 8.852, de 4 de fevereiro de 1994:

I - a remuneração do Cargo em Comissão ou de
Direção, acrescida dos anuênios;

11 - a diferença entre a remuneração do Cargo
em Comissão ou de Direção e a remuneração do car
go efetivo ou emprego; ou

111- a remuneração do cargo efetivo ou emprego,
acrescida dos seguintes percentuais da remuneração
do respectivo Cargo em Comissão ou de Direção:

a) sessenta por cento da remuneração dos car
gos DAS níveis 1, 2 e 3;

b) vinte e cinco por cento dos cargos NES e
DAS níveis 4, 5 e 6; e

c) quarenta por cento dos CO níveis 1,2,3 e4.
§ 2° O docente da carreira de Magistério, inte

grante do Plano Único de Classificação e Retribuição
de Cargos e Empregos, a que se refere a Lei n° 7.596,
de 10 de abril de 1987, submetido ao Regime de De
dicação Exclusiva, poderá ocupar Cargo de Direção
CO ou Função Gratificada - FG, nas Instituições Fe
derais de Ensino, sendo-lhe facultado optar nos ter
mos da alínea c, inciso 111, §1°, deste artigo.

§ 3° O docente a que se refere o § 2° cedido para
órgãos e entidades da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional, para o exercício de
Cargo em Comissão de Natureza Especial ou de Di
reção e Assessoramento Superiores, de níveis DAS
6, DAS 5 ou DAS 4, ou equivalentes, quando optante
pela remuneração do cargo efetivo, perceberá o ven
cimento acrescido da vantagem relativa ao Regime
de Dedicação Exclusiva.

§ 4° O acréscimo previsto no § 3° poderá ser
percebido, no caso de docente cedido para o Ministé
rio da Educação, para o exercício de Cargo em Co
missão de nível DAS 3.

Art. 69. Caso venha a ser extinta autarquia ou
fundação em cujo Quadro de Lotação de Pessoal se
incluam Procuradores Federais, estes serão redistri
buidos para outras entidades.

§ 1° O disposto no caput deste artigo aplica-se,
também, às extinções ocorridas no período compre-

endido entre a criação da Carreira de Procurador Fe
deral e o início de vigência desta Medida Provisória.

§ 2° Na hipótese de extinção de autarquia ou
fundação ocorrida anteriormente à criação da Carrei
ra de Procurador Federal, será facultado, aos que
ocupavam na entidade extinta qualquer um dos car
gos elencados no art. 39 desta Medida Provisória, o
enquadramento na Carreira de Procurador Federal,
mediante opção do interessado, manifestada até 31
de janeiro de 2001 , desde que atendidas todas as exi
gências necessárias ao enquadramento.

Art. 70. Aplica-se o disposto nos §§ 1° e 2° do art.
69 aos casos semelhantes de redistribuição, indepen
dentemente de haver sido ou não extinta a entidade de
origem.

Art. 71. Os arts. 1° e 2° do Decreto-Lei n° 2.194,
de 26 de dezembro de 1984, alcançam em seus efei
tos os servidores do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem - DNER, ativos e inativos, e os
pensionistas que já estejam percebendo a vantagem
deles decorrente.

§ 1° O disposto no caput não se aplica aos inte
grantes da Carreira de Procurador Federal.

§ 2° O disposto no art. 64 desta Medida Provisó
ria não se aplica aos servidores do DNER.

Art. 72. O art. 22 da Lei n° 9.986, de 2000, passa
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 22. Ficam as Agências autoriza
das a custear as despesas com remoção e
estada para os profissionais que, em virtude
de nomeação para Cargos Comissionados
de Direção, de Gerência Executiva e de
Assessoria dos níveis CO I e 11, CGE I, 11, 111
e IV, CA I e 11, e para os Cargos Comissio
nados Técnicos, nos níveis CCT V e IV, vie
rem a ter exercício em cidade diferente da
de seu domicilio, conforme disposto em re
gulamento de cada Agência, observados os
limites de valores estabelecidos para a
Administração Pública Federal direta." (NR)

Art. 73. O Quadro IV da Lei n° 10.171, de 5 de ja
neiro de 2001, fica acrescido das autorizações cons
tantes no Anexo XIX desta Medida Provisória.

Art. 74. O art. 4° da Lei n° 8.745, de 9 de dezem
bro de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4° .

§ ]O Os contratos dos professores
substitutos prorrogados com base no inciso
111 deste artigo poderão ser novamente pror
rogados, pelo prazo de até doze meses,
desde que o prazo final do contrato não ul-
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trapasse 31 de dezembro de 2002, e tenha
sido aberto proçesso seletivo simplificado,
com ampla divulgação, sem a inscrição
aprovação de candidatos." (NR)

Art. 75. Os membros da Advocacia-Geral da
União, como os integrantes da Carreira de Procurador
Federal e de órgãos jurídicos vinculados à Instituição
em geral, respondem, na apuração de falta funcional
praticada no exercício de suas atribuições específicas,
institucionais e legais, exclusivamente perante a Advo
cacia-Gerai da União, e sob as normas, inclusive disci
plinares, da Lei Orgânica da Instituição e dos atos legis
lativos que, no particular, a complementem.

§ 1° A apuração das faltas funcionais objeto do ca
put, no que conceme aos membros da Instituição, in
cumbe à Corregedoria-Geral da Advocacia da União,
observada, a cada caso, a atribuição privativamente de
ferida ao Advogado-Geral da União pelo inciso XV do
art. 4° da Lei Complementar n° 73, de 1993.

§ 2° A apuração de falta funcional imputada a Pro
curador Federal, ou a integrante de órgão jurídico vincu
lado á Instituição em geral, incumbe ao Procurador-Ge
rai, ou Chefe do Departamento Jurídico respectivo, o
qual, logo que ultimados os trabalhos, deve submetê-los
ao conhecimento do Advogado-Geral da União.

§ 3° O Advogado-Geral da União disporá, em
ato próprio e nos termos do § 3° do art. 45 da Lei
Complementar n° 73, de 1993, sobre a aplicação
deste artigo.

Art. 76. Ficam convalidados os atos praticados com
base na Medida Provisória nO 2.150-42, de 24 de agosto
de 2001, naquilo em que não seja conflitante ou diver
gente com o disposto nesta Medida Provisória.

Art. 77. Esta Medida Provisória entra em vigor
na data de sua publicação.

Art. 78. Ficam revogados os arts. 4°, 9°, 10 e 11 do
Decreto-Lei n° 2.266, de 12 de março de 1985; a Lei n°
7.702, de 21 de dezembro de 1988; o art. ]O da Lei n°
8.538, de 21 de dezembro de 1992; o art. 22 da Lei n°
8.691, de 28 de julho de 1993; a Lei n° 9.638, de 20 de
maio de 1998; a Lei n° 9.647, de 26 de maio de 1998; o
art. 11 da Lei n° 9.620, de 2 de abril de 1998; os arts. 1° e
10 da Lei n° 9.641, de 25 de maio de 1998; o § 1° do art.
11, 0§2°doart. 12 e o Anexo 111 da Lei n° 9.650, de 27 de
maio de 1998; os arts. 1° e 13 da Lei n° 9.651, de 27 de
maio de 1998; o Decreto n° 2.665, de 10 de julho de
1998, e a Medida Provisória n° 2.150-42, de 24 de agosto
de 2001.

Brasília, 6 de setembro de 2001; 180° da Inde
pendência e 113° da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Amaury Guilherme Bier 
Eliseu Padilha - Marcus Vinicius Pratini de Moraes
- Paulo Renato de Souza - José Serra - Sérgio Sil
va do Amaral Martus Tavares - Roberto Brant 
Ronaldo Mota Sardenberg - Gilrnar Ferreira Men
des.

SITUAÇAO NOVA

CARGO PAoRAO CLASSE
111
11 ESPECIAL
(

VI

I=iscal Federal Agropecuário
V
IV

!Técnicos-Administrativos das Instituições Federais lU C
(je Ensino
vinculadas ao Ministério da Educação 11

I
VI
V
IV

111
B

11,
V
IV

111 A
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I ) 'I' ) :I
b) ESTRUTURA DE CARGOS DAS CARREIRAS E CARGOS DO GRUPO GESTÃO E DE NíVEL
SUPERIOR DA CVM E SUSEP

SITUAÇAO NOVA

CARGO PADRÃO CLASSE
Analista de Finanças e Controle, Analista de IV
Planejamento e Orçamento, Especialista em PoHticas Ui
Públicas e Gestão Governamental, Técnioo de 11 ESPECIAL
Planejamento P-1501 do Grupo P-1500, Técnico de
Planejamento e Pesquisa e demais cargos de nível I

superior do Instituto de Pesquisa Econômica VII
APlicada - IPEA VI
AOalista de Comércio Exterior V
Inspetor e Analista da CVM
lAnalista Técnico da SUSEP IV C
:récnico de Finanças e Controle, Técnico de 11I
Planejamento e Orçamento e cargos de nível 11
intermediário do Instituto de Pesquisa Econômica

IiAPlicada - IPEA
VII
VI

V

IV B
III

11
I

VI

V

IV A

11I
11
I

ANEXO 11
GIA

O

a) ESTRUTURA DE CARGOS DA CARREIRA DE PESQUISA EM CIÊNCIA E TECNOLO

NlvEL CARGO PADRAO CLASSE

lU
11 TITULAR
I

lU

11 ASSOCIADO

NS Pesquisador
I

11I
11 ADJUNTO
I

11I
11 ASSISTENTE DE PESQUISA
I

b) ESTRUTURA DE CARGOS DA CARREIRA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGIC

I NíVEL I CARGO 'PADRÃO I CLASSE I
I NS f'Tecnologista I 11I I SENIOR 1
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UI 1II
PLENO 3 11 11 PLENO 3

I I
111 111

PLENO 2 11 11 PLENO 2
I I

111 111
PLENO 1 11 11 PLENO 1

I I
111 111

JÚNIOR li \I JÚNIOR
I I

1II 111
ASSISTENTE 3 " " ASSISTENTE 3

I I
VI VI
V V

ASSISTENTE 2
IV IV

ASSISTENTE 2
111 111
11 "I I
VI VI
V V

ASSISTENTE 1
IV IV

ASSISTENTE 1
111 111
li \I
I I

VI VI
V V

AUXILIAR 2
IV IV

AUXILIAR 2
111 111
11 11

I I
VI VI
V V

AUXILIAR 1
IV IV

AUXILIAR 1
111 111
11 \I
1 I

ANEXOVI
A

da Supenntendencla de

TABELA DE CORRELAÇ, O DE CARGOS
SlTUAÇAO ATUAL SITUAÇAO NOVA

Cargos Categoria Padrão Padrão Categoria Cargo
Procurador Autárquico 111 III procurador Federal
Procurador A 1\ 11 ESPECIAL
iAdvogado I I
Assistente Jurídico de

B VI V PRIMEIRAAutarquias e
I=undaçôes Públicas V IV
I=ederais 1V 111
Procurador e Advogado 111 "
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11 I
I

VI
V

VII
IV

C
11I
11
I

V
SEGUNDA

IV VI
D 11I

11
I V

IV
11I
n
I

ANEXO VII
TABELA DE VENCIMENTO

CARGO CLASSE PADRAO VALOR (EM R $)
IV 4.490,21

ESPECIAL
11I 4.359,01
11 4.23205, 4.108,78

VII 3.950,75
VI 3.835,68

!Analista de Finanças e Controle, Analista
V 3.723,96

Ic:te Planejamento e Orçamento, C IV 3.615,50

~alista de Comércio Exterior, 11I 3.510,19
Especialista em Políticas Públicas e 11 3.407,95
(3estão Governamental, I 3.308,69
Técnico de Planejamento P-1501 do VII 3.181,44
Grupo P-1500,

VI 3.112,95!Técnico de Planejamento e Pesquisa,
Ic:temais cargos de nível superior do V 3.045,94
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada B IV 2.980,37
I-'PEA 11I 2.91622
Inspetor e Analista da CVM

" 2.853,44
iAnalista Técnico da SUSEP

I 2.792,02
VI 2.684,63
V 2.603,91

A
IV 2.515,85
11I 2.440,21

1\ 2.36684
I 2.295,67

ANEXO VIII
TABELA DE VENCIMENTO

CARGO CLASSE PAoRAO VALOR (EM R $)

Técnico de Finanças e IV 1.467,80
Controle, Técnico de JII 1.441 85
Planejamento e Orçamento e ESPECIAL

1\ 1.417,75
~rgos de nível intermediário do
Instituto de Pesauisa
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I 1.395,42
VII 1.362,72
VI 1.338,62
V 1.316,25

C IV 1.295,52
UI 1.276,37
11 1.258,75
I 1.241,37

VII 1.211,09
VI 1.189,68
V 1.168,64

B IV 1.147,98
111 1.127,68
11 1.107,74
I 1.088,15

V\ 1.05646
V 1.032,71

A
IV 1.008,50
111 985,83
11 963,67
I 942,00

ANEXO IX
TABELA DE VENCIMENTO

NIVEL CARGO PADRAO CLASSE VALOR EM R$
III 2.387,96
11 TITULAR

2.291,71Sf:N1OR
I 2.199,34-

111 2.070,94
11 ASSOCIADO

1.987,46PLENO 3
I 1.907,36

Pesquisador 111 1.796,00
NS Tecnologista 11 ADJUNTO

1.723,61Analista em Ciência e
I

PLENO 2
Tecnologia 1.654,14

111 ASSISTENTE DE 1.557,57
11 PESQUISA 1.494,79
I PLENO 1 1.434,54

111 1.350,79
\I JÚNIOR 1.296,34
I 1.244,09

NI Técnico 111 1.100,52
Assistente em Ciência \I ASSISTENTE 3

1.151,01
e Tecnologia TÉCNICO 3

I 1.107,15
VI 1.064,84
V 1.024,03
IV ASSISTENTE 2 984,63
111 TÉCNICO 2 946,62
11 909,85
I 874,33

VI ASSISTENTE 1 840,11
V TÉCNICO 1 806,97
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IV 774,96
111 743,98

" 714,05
I 685,01

VI 530,32
V 516,88
IV AUXILIAR 2 503,79
111 AUXILIAR TÉCNICO 2 49102

~uxiliarTécnico " 478,58
I 466,45

NA ~uxiliar em Ciência e
VIrrecnologia 446,36
V 435,05
IV AUXILIAR 1 424.03
111 AUXILIAR TÉCNICO 1 413,28

" 402,81
I 392.60

ANEXO X
TABELA DE VENCIMENTO

CARGO CLASSE PADRAO VALOR (EM R$)

111 3.400,55

ESPECIAL. " 3.288,34

I 3.179,82

VI 3.017,65

V 2.918,07

IV 2.821,77
C

111 2.728,65

" 2.638,61

I 2.551.53

VI 2.421,40
Fiscal Federal Agropecuário

V 2.341.50

IV 2.264,23
B

JII 2.189,51

" 2.117.26

I 2.047,39

V 1.942,97

IV 1.878,85

A 111 1.816,85

" 1.756,89

I 1.698,92

ANEXO XI
TABELA DE VENCIMENTO

CARGO CATEGORIA PADRAO VALOR (EM
REAIS)

Procurador Federal 111 5.446.34
~dvogadoda União ESPECIAL. " 5.309.16
!Assistente Jurídico da Advocacia I 5.176,14
lGeral da União PRIMEIRA V 4.883,15
Ioefensor Público da União

IV 4.749,68Procurador da Procuradoria
Especial da Marinha
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11I 4.619,86
11 4.493,59
I 4.370,77

VII 4.123,37
VI 3.927,02
V 3.740,02

SEGUNDA IV 3.561,92
11I 3.392,31
11 3.230,77
I 3.076,92

ANEXO XII
TABELA DE VENCIMENTO

CARGO CLASSE PADRAO VALOR (EM R$)
(40h semanaIs)

IV 3.903,30

A
11I 3.614,10
11 3.361,24, 3.144,29
IV 2.957,24

B
11I 2.796,44
11 2.658,85

Analista do Banco Central , 2.541,92
N 2.443,57

C
11I 2.362,08
11 2.296,06
I 2.244,44

11I 2.206,38
D 11 2.150,00, 2.007,78

IV 1.165,01

A
11I 1.130,69
11 1.087,01, 1.045,20
IV 1.004,95

B
111 966,26
11 920,09

Técnico do Banco Central I 876,10
IV 834,29

C
11I 794,35
11 749,11
I 706,68

111 666,43
O 11 628,68

I 592,80

CARGO CLASSE PADRAO VALOR (EM REAIS)
(40h semanais)

Procurador do Banco Central IV 3.903,30

A
11I 3.614,10
\I 3.361,24
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I 3.144,29
IV 2.957,24

B
111 2.796 44

" 2.658,85
I 2.541,92

IV 2.443,57

C
UI 2.362,08
11 2.296,06
I 2.244,44

111 2.206,38
D 11 2.150,00

I 2.105,27
ANEXO XIII

oFUNÇ~ es COMISSIONADAS TÉCNICAS
FUNÇAO QUANTITATIVO DE VALOR UNITARIO VALOR DA OpÇAO

COMISSIONADA FUNÇOES (EM REAIS) (EM REAIS)
FCT 1 131 3.800,00 1.140,00
FCT2 191 3.187,20 956,16
FCT3 252 2.673,22 855,43
FCT4 313 2.242,13 762,32
FCT5 374 1.88055 695,aO
FCTS 435 1.577,29 630,91
FCT7 496 1.322,93 582,09
FCT8 557 1.109,59 543,70
FCT9 618 930,65 511 86

FCT1Q 679 780,57 483,95
FCT 11 740 654,69 458,28
FCT12 801 549,12 439,29
FCT13 862 460,56 41451
FCT14 923 386,29 386,29
FCT15 1.331 324,00 324,00
TOTAL 8.703

ANEXO XIV
TABELA DE CORRELAçAO DE CARGOS

SITUAÇAO ATUAL SITUAÇAO NOVA
Cargos Classe Padrao Categoria Cargos

ESPECIAL 111
11 ESPECIAL
I

PRIMEIRA V
IV

~dvogadoda União 111 PRIMEIRA ~dvogadoda União
~ssistente Jurídico da 11 iAssistente Jurídico da
!Advocacia-Geral da I Advocacia-Geral da
União Inião
Defensor Público da SEGUNDA VII Defensor Público da
União VI União

V
IV SEGUNDA
111
11
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ANEXO XV

TABELA DE CORRELACAO
SlTUAÇAO ATUAL SlTUACAO NOVA

Cargo Classe Padrilo Padr80 Classe Cargo
IV

IV
UI

A
11 lU A
I 11

IV I
111 IV

B
\I 11IAnalista do Banco ~nalista do Banco

Central do Brasil I
11

B ~entral do Brasil
IV

Procurador do Banco JII I Procurador do Banco
lcentral do Brasil C

11 N ~entral do Brasil

I 11I
C

lfI 11
D 11 I

I 111
11 D
I

ANEXO XVI
TABELA DE REMUNERAÇAO

Ãa) GRUPO DIREÇ, O E ASSESSORAMENTO SUPERIORES - DAS
CARGO VALOR UNITARIO (EM REAIS)

AS 101.6 e 102.6 6.000,00
AS 101.5 e 102.5 5.200,00
)AS 101.4 e 102.4 3.800,00
)AS 101.3 e 102.3 1.390,19
)AS 101.2 e 102.2 1.240,45
)AS 101.1 e 102.1 1.120,14

b) CARGOS DE NATUREZA ESPECIAL - NES

DENOMINAÇAO VALOR UNITARIO
(EM REAIS)

Secretário Especial de Desenvolvimento 8.000,00
Urbano
Secretário de Estado de Assistência Social 7.200,00
Secretário de Estado dos Direitos Humanos 7.200,00
Comandante da Marinha 7.200,00
Comandante do Exército 7.200,00
r'omandante da Aeronáutica 7.200,00

ecretário-Geral de Contencioso 6.200,00
ecretário-Geral de Consultoria 6.200,00
ubdefensor Público Geral da União 6.000,00

'Demais cargos de natureza especial da 6.400,00
'estrutura da Presidência da República e dos
Ministérios
c) CARGOS DE DIRECAO DAS INSTITUICÃO FEDERAIS DE ENSINO - CO
I CARGO I VALOR UNITARIO (EM REAIS) I
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!Co -1 5.600,00
CO-2 4.800,00
ICO-3 3_800,00
IcD-4 2.800,00

ANEXO XVII
TABELA DE CORRELACAO

SITUAÇAO ATUAL SITUAÇAO NOVA
Cargo Classe "adrA Padrlo Classe Cargo

o
!Analista de Finanças e !ESPECIA 111 IV ESPECIA lAllalista de Finanças e
Controle, Analista de L 1\ 111 L Controle, Analista de
Planejamento e I 11

Planejamento e
prçamento, brçamento,
IEspecialista em C VI I Especialista em
Políticas Públicas e V VII C Politicas Públicas e
Gestão Governamental, IV VI Gestão Governamental,
~écnico de lU V Técnico de
Planejamento P-1501

ti IV
Planejamento P-1501

~ Grupo P-1500, k:Jo Grupo P-1500,
lTécnico de I 111 i"récnico de
Planejamento e B vr " IPlanejamento e
!Pesquisa e demais V r Pesquisa e demais
cargos de n(vel superior

IV VII B
r--"rgos de nível superior

do Instituto de Pesquisa Ido Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada - 111 VI IEconômica Aplicada -
IPEA 11 V IPEA
Técnico de Finanças e I IV h"écnico de Finanças e
Controle, Técnico de

A V 111
Controle, Técnico de

Planejamento e Planejamento e
Orçamento e cargos de IV 11 Orçamento e cargos de
.,fvel intermediário do lU I nlvel intermediário do
Instituto de Pesquisa 11 VI A Instituto de Pesquisa
IEconbmica Aplicada - I V

Econômica Aplicada -
IPEA IPEA
Analista de Comércio IV Analista de Comércio
Exterior 111 Exterior
Inspetor e Analista da 11 Inspetor a Analista da

~VM , CVM
[Analista Técnico da ~alista Técnico da
!sUSEP !sUSEP

ANEXO XVIII
TABELA DE VENCIMENTO

a) Cargos de Nfvel SUDerior
CARGO CLASSE PAORAO VALOR (EM R $}

UI 644,89

ESPECIAL 11 603,40
I 563,87

VI 555,50
V 539,44

C
IV 523,92

lTécnicos-Administrativos das 111 508,85
instituições federais de ensino

" 494,21
~inculadasao Ministério da I 480,01
~ducação

B VI 466,21

V 452,82
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IV 439,82
111 427,19
11 414,94
I 403,05 I

V 391,52
IV 380,29

A 111 318,89
11 309,75
I 300,87

b) Cargos de Nível Médio
CARGO CLASSE PADRAO VALOR (EM R $)

111 387,68
ESPECIAL 11 371,53

I 356,01
VI 341,16
V 326,95

C
IV 313,36

rrécnicos-Administratlvos das UI 300,34
nstituiÇÕ8s federais de ensino 11 287,84
r"inculadas ao Ministério da

I 275,92
~ducaçAo

VI 264,47
V 253,55

B
IV 243,08
111 233,04
11 223,44
I 214,25

V 205,47
IV 201,01

A 111 198,40
11 196,40
I 194,40

c} Cargos de Nível Auxiliar
CARGO CLASSE PADRÃO VALOR (EM R $)

111 218,07
ESPECIAL 11 207,70

I 203,81
VI 200,60
V 199,50

C
IV 198,40

Técnicos-Administrativos das 111 197,30
-nstituiÇÕ8s federais de ensino 11 196,20
vinculadas ao Ministério da

I 195,10Educação
VI 194,00
V 192,90

B
IV 191,80
UI 190,70
11 189,60
I 188,50

A V 187,40
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IV 186,30
111 185,20
11 18410
I 183,00

ANEXO XIX
DEMONSTRATIVO DE QUE TRATA O ART. 62 DA LEI NR 9.995, DE 2000, PARA ATENDIMENTO AO
DISPOSTO NO ART. 169, § 1!, INCISO li, DA CONSTITUiÇÃO
"4 - PODER EXECUTIVO;

••••••••••• _. _ •• - ••••••••••••• ~ •••••••••••••• _ ••••••• " - - •• - ••••••••••••••••••••••••••••• ' ••••••••••• ~ ••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••

111 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento:
..............................................................................................................................-- .
b) criação de 500 cargos de Fiscal Federal Agropecuário.
IV - Ministério da Ciência e Tecnologia:
......................................................- - .

c) provimento, mediante concurso, no Quadro de Pessoal do Instituto Nacional de Pesquisa
da Amazônia:

i) de até 7 cargos de Pesquisador da Carreira de Pesquisa em
Ciência e Tecnologia;

ii) de até 5 cargos de Tecnologista da Carreira de Desenvolvimento
Tecnológico;

iii) de até 3 cargos de Técnico da Carreira de Desenvolvimento
Tecnológico;

d) provimento, mediante conOJrso, no Quadro de Pessoal do Instituto Nacional de Pesquisa
Espacial:

i) de até 11 cargos de Pesquisador da Carreira de Pesquisa em
Ciência e Tecnologia;

ii) de até 12 cargos de Tecnologista da Carreira de Desenvolvimento
Tecnológico;

iii) de até 3 cargos de Técnico da Carreira de Desenvolvimento
Tecnológico;

e) provimento, mediante concurso, no Quadro de Pessoal da Comissao Nacional de Energia
Nuclear:

i) de até 20 cargos de Pesquisador da Carreira de Pesquisa em
Ciência e Tecnologia;

ii) de até 18 cargos de Tecnologista da Carreira de Desenvolvimento
Tecnológico;

iii) de até 5 cargos de Técnico da Carreira de Desenvolvimento
Tecnológico;

V - Ministério da Fazenda:

h) criação de 30 cargos de Analista Técnico no Quadro de Pessoal da Superintendência de
Seguros Privados e provimento, mediante conOJrso público, de até 31 cargos de Analista Técnico;

1) provimento, mediante concurso púbHco, de 115 cargos de Analista do Banco Central do
Brasil; e
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c) ESTRUTURA DE CARGOS DA CARREIRA DE GESTAO. PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA
EM CIENCIA E TECNOLOGIA

11
I

11I
11 PLENO 3
I

11I
11 PLENO 2
I

11I
11 PLENO 1
I

11I
11 JÚNIOR
I

11I
11 TÉCNICO 3
I

VI
V
IV

TÉCNICO 2
11I

NI ifécnico 11
I

VI
V
IV

TÉCNICO 1
III
11
I

VI
V
IV

AUXILIAR TÉCNICO 2
11I

"
NA Auxiliar Técnico

I
VI
V
IV

AUXILIAR TÉCNICO 1
11I
11
I

-

. NIVEL CARGO PAoRAO CLASSE
NS IAnalista em Ciência e Tecnologia 11I

11 SÊNIOR
I

111

" PLENO 3
I
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111
11 PLENO 2
I

111
11 PLENO 1
I

'"11 JÚNIOR
I

111
11 ASSISTENTE 3
I

VI
V
IV

ASSISTENTE 2111
NI Assistente em Ciência e

11Tecnologia
J

VI
V
IV

ASSISTENTE 1
111
11
I

VI
V
IV

AUXIUAR2
111
11

NA Auxiliar em Ciência e Tecnologia
I

VI
V
IV

AUXILIAR 1
111

11
I

ANExam
ESTRUTURA DE CARGOS

CARGO PADRAO CATEGORIA
Procurador Federal 111

11 ESPECIAL
I

V
IV
111 PRIMEIRA
11
I

VII SEGUNDA
VI
V



Fevereiro de 2002 mARIO DA ('AMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 27 03287

I"----_I-~1_
ANEXO IV

TABELA DE CORRELACAO
SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇAO NOVA
cargo C,.... Padra Padra Classe Cargo

e o o
111 111

A 11 11 ESPECIAL
I I

VI VI
V V

B
IV IV

C
111 111

Çiscaf de Defesa 11 11
Fiscal Federal

~pecuária I I A~ropecuário
ico Veterinário VI VI lrécnicos-Admini5trativosTécnicos-Administrativos

das Instituições Federais V V ~as Instituições Federais

~e Ensino vinculadas ao IV IV ~e Ensino vinculadas ao

r.,.inistério da Educação C
111 111

B ~inistério da Educaçao

11 11
I I
V V
IV IV

D 111 UI A
11 11
I I

ANEXO V
a) TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS DA CARREIRA DE PESQUISA EM CI~NCIAE
TECNOLOGIA

Situação Atual Situação Nova
CLASSE PADRAO PADRAO CLASSE

111 111
TITULAR 11 11 TITULAR

I I
111 111

ASSOCIADO 11 11 ASSOCIADO
I I

111 111
ADJUNTO 11 11 ADJUNTO

I I
111 111

ASSISTENTE DE PESQUISA 11 11 ASSISTENTE DE PESQUISA
I I

b) TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS DA CARREIRA DE DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO

CLASSE PADRAO PADRÃO CLASSE
Situa ao Atual Situa ao Nova
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111 111
Sf:NIOR II 11 SÊNIOR

I I

'" 111
PLENO 3 11 11 PLENO 3

I I
111 111

PLENO 2 11 11 PLENO 2
I ,
'" 111

PLENO 1 \I \I PLENO 1
I I

'" 111
JÚNIOR \I \I JÚNIOR

I I
lU lU

TÉCNICO 3 " " TÉCNICO 3
I I

VI VI
V V

TÉCNICO 2
IV IV

TÉCNICO 2
I" 111
11 11
I I

VI VI
V V

TÉCNICO 1
IV IV

TÉCNICO 1
111 111

" 11
I I

VI VI
V V

AUXILIAR TÉCNICO 2
IV IV

AUXILIAR TÉCNICO 2
111 111
11 "I ,
VI VI
V V

AUXILIAR TÊCNICO 1
IV IV

AUXILIAR TÉCNICO 1

'" '"11 11
I I

c) TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS DA CARREIRA DE GESTÃO,
PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Situação Atual Situação Nova
CLASSE PADRAO PADRAO CLASSE

111 111
Sa=NIOR 11 " SÊNIOR

I I
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ANEXO 1

a) ESTRUTURA DE CARGOS DA CARREIRA
DE FISCAL FEDERAL AGROPECUARIO E DOS
CARGOS 'FECNICOS-ADMINLSTRATIVOS DAS
INSTITUIIÇQES FEDERAIS DE ENSiNO
VINCULADAS AO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO

m) provimento, mediante concurso público, de
30 cargos de Procurador do Banco Central do Brasil;

VI - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior:

b) provimento, mediante concurso público, de
até 7 cargos de Pesquisador da Carreira de Pesquisa
em Ciência e Tecnologia do Quadro de Pessoal do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qu
alidade Industrial - INMETRO;

c) provimento, mediante concurso público, de
até 26 cargos de Tecnologista da Carreira de Desen
volvimento Tecnológico do Quadro de Pessoal do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qu
alidade Industrial- INMETRO;

VII - Ministério da Justiça:

d) concessão da Gratificação de Operações Espe
ciais - GOE para os Policiais Rodoviárias Federais.

IX - Ministério da Previdência e Assistência Social:

b) criação de 5.000 empregos públicos no Quadro
de Pessoal do Instituto Nacional do Seguro Social;

XVI - Ministério da Defesa:

b) implantação da Lei de Remuneração dos Milita-
res;

c) provimento, mediante concurso público, de
até 8 cargos de Pesquisador Adjunto da Carreira de
Ciência e Tecnologia no Comando da Aeronáutica;

d) provimento, mediante concurso público, de até
18 cargos de Assistente de Pesquisa da Carreira de
Ciência e Tecnologia no Comando da Aeronáutica;

e) provimento, mediante concurso público, de até
3 cargos de Tecnologista Sênior da Carreira de Ciência
e Tecnologia no Comando da Aeronáutica;

f) provimento, mediante concurso público, de até
5 cargos de Tecnologista Pleno 2 da Carreira de Ciên
cia e Tecnologia no Comando da Aeronáutica;

g) provimento, mediante concurso público, de até
10 cargos de Tecnologista Pleno 1 da Carreira de
Ciência e Tecnologia no Comando da Aeronáutica;

h) provimento, mediante concurso público, de até
136 cargos de Tecnologista Júnior da Carreira de Ciên
cia e Tecnologia no Comando da Aeronáutica;

i) provimento, mediante concurso público, de
até 48 cargos de Analista em Ciência e Tecnologia da
Carreira de Ciência e Tecnologia no Comando da Ae
ronáutica;

j) provimento, mediante concurso público, de até 5
cargos de Técnico 3 da Carreira de Ciência e Tecnologia
no Comando da Aeronáutica;

k) provimento, mediante concurso público, de até
15 cargos de Técnico 2 da Carreira de Ciência eTecnolo
gia no Comando da Aeronáutica;

I) provimento, mediante concurso público, de até
108 cargos de Técnico 1 da Carreira de Ciência e Tecno
logia no Comando da Aeronáutica;

m) provimento, mediante concurso público, de até
6 cargos de Professor de Ensino de 'Y Grau para o Insti
tuto Militar de Engenharia do Comando do Exército;

n) provimento, mediante concurso público, de até
39 cargos de Professor de Ensino de 1° e 2° Graus no
Comando da Marinha; e

o) provimento, mediante concurso público, de até
1.013 empregos diversos para o Hospital das Forças
Armadas.

XVII - Ministério da Educação:
a) reestruturação de cargos e carreiras integran

tes do PUCRCE, Lei n° 7.596, de 1987; e
b) provimento, mediante concurso público, de

até 2000 cargos efetivos de Professor de Ensino de 3°
Grau".

LEI N° 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990

Dispõe sobre o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos Civis da União, das
Autarquias e das Fundações Públicas fe
derais.

TíTULO I
Capítulo Único

Das Disposições Preliminares

Art. 1° Esta lei institui o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos Civis da União, das autarquias,
inclusive as em regime especial, e das fundações
públicas federais.

Art. ~ Para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa
legalmente investida em cargo público.

Art. 3° Cargo público é o conjunto de atribuições e
responsabilidades previstas na estrutura organizacional
que devem ser cometidas a um servidor.

Parágrafo único. Os cargos públicos, acessíveis
a todos os brasileiros, são criados por lei, com deno
minação própria e vencimento pago pelos cofres pú
blicos, para provimento em caráter efetivo ou em co
missão.
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lEI DELEGADA N° 13, DE 27 DE
AGOSTO DE 1992

Institui gratificações de atividade para
os servidores civis do Poder Executivo,
revê vantagens e dá outras providências.

O Presidente da República,
Faço saber que no uso da delegação constante da

Resolução CN n° 1, de 30 de julho de 1992 decreto a se
guinte lei:

Art. 1° Ficam instituídas gratificações de ativida
de de pessoal civil, devidas mensalmente aos servi
dores do Poder Executivo, regidos pela lei n° 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, em valor calculado sobre
o vencimento básico, nos termos desta lei Delegada.

Art. 2° Os servidores das carreiras de Diplomata
e os Juízes do Tribunal Marítimo receberão Gratifica
ção de Atividade no percentual, não cumulativo, de
160%, sendo:

I - 80% a partir de 1° de agosto de 1992;
11 - 100% a partir de 1° de outubro de 1992;
111 - 120% a partir de 1° de novembro de 1992;
IV - 140% a partir de 1° de fevereiro de 1993;
V - 160% a partir de 1° de abril de 1993.

DECRETO N° 3.591, DE 6 DE
SETEMBRO DE 2000

Dispõe sobre o Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo federal e dá
outras providências.

Art. 1° O Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo Federal visa à avaliação da ação governa
mental e da gestão dos administradores públicos fede
rais, com as finalidades, atividades, organização, es
trutura e competências estabelecidas neste Decreto.

CAPíTULO I
Das Finalidades

Art. 2° O Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo Federal tem as seguintes finalidades:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas
no Plano Plurianual, a execução dos programas de
governo e dos orçamentos da União;

11 - comprovar a legalidade e avaliar os resulta
dos, quanto à eficácia e à eficiência da gestão orça
mentária, financeira e patrimonial nos órgãos e nas
entidades da Administração Pública Federal, bem
corno da aplicação de recursos públicos por entida
des de direito privado;

111 - exercer o controle das operações de crédi
to, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres
da União;

IV - apoiar o controle externo no exercício de
sua missão institucional.

CAPíTULO 11
Das Atividades

Art. 3° O Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo Federal compreende o conjunto das ativi
dades relacionadas à avaliação do cumprimento das
metas previstas no Plano Plurianual, da execução dos
programas de governo e dos orçamentos da União e
à avaliação da gestão dos administradores públicos
federais, bem como o controle das operações de cré
dito, avais, garantias, direitos e haveres da União.

§ 1° A avaliação do cumprimento das metas do
Plano Plurianual visa a comprovar a conformidade da
sua execução.

CAPíTULO V
Das Disposições Específicas

Art. 14. As entidades da Administração Pública
Federal indireta, bem assim os serviços sociais autô
nomos, deverão organizar a respectiva unidade de
auditoria interna, com o suporte necessário de recur
sos humanos e materiais, com o objetivo de fortalecer
a gestão e racionalizar as ações de controle.

Parágrafo único. No caso em que a demanda não
justificar a estruturação de uma unidade de auditoria in
terna, deverá constar do ato de regulamentação da enti
dade o desempenho dessa atividade por auditor interno.

Art. 15. A unidade de auditoria interna das enti
dades da Administração Pública Federal indireta e
dos serviços sociais autônomos sujeita-se à orienta
ção normativa e supervisão técnica do Sistema de
Controle Interno do Poder Executivo Federal, prestan
do apoio aos órgãos e às unidades que o integram.

§ 1° A unidade de auditoria interna apresentará ao
órgão ou à unidade de controle interno a que estiver juris
dicionado, para efeito de integração das ações de contro
le, seu plano de trabalho do exercício seguinte.

§ 2° A auditoria interna vincula-se ao conselho de
administração ou a órgão de atribuições equivalentes.

§ 3° Quando a entidade da Administração Pública
Federal indireta não contar com conselho de administra
ção ou órgão equivalente, a unidade de auditoria interna
será subordinada diretamente ao dirigente máximo da
entidade, vedada a delegação a outra autoridade.

§ 4° A nomeação ou exoneração do titular de
unidade de auditoria interna será submetida, pelo diri
gente máximo da entidade, à aprovação do conselho
de administração ou órgão equivalente, quando for o
caso, e informada ao órgão ou unidade de controle in
terno que jurisdiciona a entidade.

§ 5° A auditoria interna examinará e emitirá parecer
sobre a prestação de contas anual da entidade e toma
das de contas especiais.
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§ 6° A prestação de contas anual da entidade, com
o correspondente parecer, será encaminhada ao respec

tivo órgão do Sistema de Controle Interno do Poder Exe
cutivo Federal, no prazo por este estabelecido.

Art. 16. A contratação de empresas privadas de au
ditoria pelos órgãos ou pelas entidades da Administração
Pública Federal somente será admitida quando compro
vada, junto ao Ministro supervisor e à Secretaria Federal
de Controle Interno, a impossibilidade de execução dos
trabalhos de auditoria diretamente pelos órgãos central
ou setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo Federal.

SECRETARIA FEDERAL DE
CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA N- I. DE 6 DI! ABRIL DE 2:001

Def"UM: dirc"lri'ZoeS. princ'-ptos. cODCcoi'lOa c
aprova n~ l6cnic.aa. para u acu;;aç.ão 4u
S.sterna de Conaote (nU!:n1o do Podu EJIl.C:
cudvo Federal.

o SECRETARIO FEDERAL De CONTROLE INTERNO.
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:IeI.Ui inapactOll no:Jevanur:a~ e
Co~. ainda.. a ne~ doe aauaJiz.at' nol'U'Ud.i.vo5
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I.A audiolOri.a ink.-na c.JnaliLui-_ eln um Conjtull.O iLk l-OãCO
r-~d.irncmtO", 'ccnt~~nle ftOl""'nal1L.adO"\.. q':JC '-unci~ por rnel{"O oe
~)HUlh.mento indiretO c...c pruce......o..... õl-.. a1i..,ç.Ao de' rc.u1IadOliõ ~

rTUpOSiç;ão ck- :uçoe-• .;:<.rn:sh":s,."i 'aarM os dcs"i... ac.rcnciaioll da o,:nü.1.wc
~ quaJ csui vinc:u1adlia.. O. lI~h~ de audilona iru.enu. ...lia oe"l.C:e........... por unidAde de auditoria inu:rna. IDI.I. por auditDr tnCe1"'1'a6.
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Parágrafo único. O disposto nesteartigo não se apli
ca às contratações para as auditorias previstas no § ~ do
art. 177 da lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

CAPíTULO VI
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 17. A sistematização do controle interno, na
forma estabelecida neste Decreto, não elimina ou preju
dica os controles próprios aos sistemas e subsistemas
criados no âmbito da Administração Pública Federal,
nem o controle administrativo inerente a cada chefia,
que deve ser exercido em todos os níveis.
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REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.456 DE 2001
(Da Sra. Deputada Vanessa Grazziotin)

Requer adoção de medidas urgen
tes para a aquisição de veículo para o
transporte destinado a atender as neces
sidades da população residente na área
rural do município de Atalaia do Norte,
no Estado do Amazonas.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
A Deputada Vanessa Grazziotin se dirige a V.

Exa para apresentar a seguinte indicação:

1 - As crianças que residem às mar
gens da Estrada do Bóia, na área rural do
município de Atalaia do Norte, no Estado do
Amazonas, enfrentam grandes problemas
para freqüentarem às aulas nas escolas lo
calizadas a quilômetros de distância de suas
moradias;

2 - Por falta de transporte escolar, os
alunos precisam se deslocar quilômetros a pé
para chegar aos estabelecimentos escolares;

3 - Em conseqüência dessa situação
enfrentada pelas famílias rurais do referido
município, está ocorrendo uma grande eva
são escolar;

4 - Diante do exposto, proponho provi
dências imediatas para atender a necessi
dade de aquisição de veículo para o trans
porte escolar das crianças que residem à
margem da Estrada do Bóia, na área rural
do Município de Atalaia do Norte, no Estado
do Amazonas.

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2001 . - De
putada Vanessa Grazziotin PCdoB/AM.

REQUERIMENTO
(Da Sra. Deputada Vanessa Grazziotin)

Requer o envio de Indicação ao Se
nhor Ministro da Educação, sugerindo a
aquisição de veículo para o transporte
destinado a atender as necessidades da
população residente na área rural do Mu
nicípio de Atalaia do Norte, no Estado do
Amazonas.

Senhor Presidente,
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Com fundamento nos termos do artigo 113, inci
so e § 1°, do Regimento Interno da Câmara do Depu
tados, requeiro a V. Exa , seja encaminhado ao Poder
Executivo a Indicação em anexo, solicitando a aquisi
ção de veículo para atender a necessidade de trans
porte escolar para a população residente na área ru
ral do Município de Atalaia do Norte, no Estado do
Amazonas.

Sala das Sessões, 3 de outubro de 2001. 
Deputada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

lEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO W 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o
Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a

realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio
de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Comis-
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas as
seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das

duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferido
no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da Presi
dência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sentido, o
Presidente da Câmara, ao chegar o processo à Mesa,
determinará o arquivamento da indicação, cientifican
do-se o Autor para que este, se quiser, ofereça projeto
próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.457, DE 2001
(Do Sr. Mario Assad Junior)

Sugere a criação de Escola Agrícola
Federal no Município de Manhuaçu, em
Minas Gerais.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
Pela presente dirigimo-nos a V.Exa para expor e

reivindicar o seguinte:
O Município de Manhuaçu, criado em 1877,

tem uma economia assentada na cafeicultura, e
produção de leite, cereais nobres, extração de ma
deira e pecuária. Cenário ideal, portanto, para a lo
calização de uma escola agrícola, não só em fun
ção das mencionadas características sócioeconô
micas, mas também pela abrangência de suas
ações em nível regional.

Sala das Sessões, 31 de outubro de 2001. 
Deputado Mário Assad Junior.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Mario Assad Junior)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Educação, no sentido da cri
ação de Escola Agrícola Federal no Mu
nicípio de Manhuaçu, Minas Gerais.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa seja encaminhada ao Ministro da Educação, a
Indicação em anexo, sugerindo a criação de Escola
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Agrícola Federal no Município de Manhuaçu, Minas
Gerais.

Sala das Sessões, 31 de outubro de 2001. 
Deputado Mario Assad Junior.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o
Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas as
seguintes normas:

1- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário
da Câmara dos Deputados e encaminhadas às
Comissões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das

duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferido
no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sen
tido, o Presidente da Câmara, ao chegar o proces
so à Mesa, determinará o arquivamento da indica
ção, cientificando-se o Autor para que este, se qui
ser, ofereça projeto próprio à consideração da
Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.458, DE 2001
(Do Sr. Neuton Lima)

Sugere a reabertura do prazo de
regularização da opção pelo Programa
de Recuperação Fiscal - REFIS.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda,

As dificuldades conjunturais por que passa a
economia nacional, especialmente premida pela re
tração da economia das grandes potências, refle
tem-se de forma perversa na atividade produtiva.

Tais dificuldades tornam-se mais evidentes
para as empresas, no que tange ao acesso ao cré
dito, devido às altas taxas de juros praticadas no
País, ora ainda mais pressionadas pela crise dos
mercados financeiros internacionais, com a possibili
dade da ocorrência de conflitos de proporções desco
nhecidas.

As pressões cambiais, igualmente derivadas da
crise conjuntural, exercem forte impacto sobre o custo
das empresas em uma economia globalizada, como a
nossa, em função do significativo aumento das impor
tações.

A retração da atividade econômica, provocada
inicialmente pela crise interna de energia, que já se
destacava no final do primeiro semestre, tornou-se
aguda, com as já mencionadas adversidades por que
passa a economia internacional, restringindo o espa-
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ço das empresas nacionais, notadamente das peque
nas e médias, de restrito acesso a mercados mais di
nâmicos ao redor do mundo.

Neste conturbado cenário, o Programa de Re
cuperação Fiscal- REFIS, desponta como adequado
instrumento de negociação, capaz de promover o pa
gamento de créditos tributários de difícil realização,
sem inviabilizar a atividade produtiva, indispensável
ao crescimento do País.

A exemplo das Resoluções nOs 5 e 7, ambas de
2000, exarados pelo Comitê Gestor do mencionado
Programa, sugerimos a V. Ex" seja, uma vez mais, re
aberto o prazo de regularização da opção pelo Refis,
porquanto a ausência de oportuna assessoria, aliada
à complexidade e à dinâmica das legislações tributá
rias, nas três esferas de governo, impediram a ade
quada formalização por parte de centenas de peque
nos e médios contribuintes.

A realização de receitas tributárias, o desestí
mu�o à sonegação fiscal e a oportunidade de retifica
ção espontânea de situações irregulares perante o
fisco federal credenciam a presente sugestão de mu
dança na legislação do Refis.

Sala das Sessões, 31 de outubro 2001. - Depu
tado Neuton Lima.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Neuton Lima)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo, relativa a mudança na re
gulamentação do Programa de Recupera
ção Fiscal.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa seja encaminhada ao Poder Executivo a Indica
ção em anexo, sugerindo a reabertura do prazo de re
gularização da opção pelo Refis.

Sala das Sessões, 31 de outubro de 2001.
Deputado Neuton Lima.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA DE

RECUPERAÇÃO FISCAL

RESOLUÇÃO SRF/CGREFIS
N° 5, DE 16 DE AGOSTO DE 2000

Dispõe sobre a Regularização da
Opção Pelo Refis, até a data que men
ciona.

O Comitê Gestor do Programa de Recuperação
Fiscal, constituído pela Portaria Interministerial
MF/MPAS n° 21, de 31 de janeiro de 2000, no uso da
competência estabelecida na Lei nO 9.964(1), de 10
de abril de 2000 e no Decreto n° 3.431 (2), de 24 de
abril de 2000, resolve:

Art. 1° Poderão regularizar sua opção pelo Re
fis, até o dia 24 de agosto de 2000, observados os
procedimentos previstos nesta Resolução, as pesso
as jurídicas que, tendo deixado de cumprir qualquer
formalidade que implicou a não confirmação da op
ção, comprovarem ter efetuado, até 28 de abril de
2000, a entrega do Termo de Opção - TO pelo Refis
ou o pagamento da prestação devida.

Art. 2° Para os fins do artigo anterior, as pes
soas jurídicas deverão comparecer à unidade da
Receita Federal com jurisdição sobre o domicilio
fiscal do estabelecimento matriz para as seguintes
providências:

I - apresentar comprovante da entrega do
TO ou cópia do Documento de Arrecadação de
Receitas Federais - DARF que comprove o paga
mento da prestação ao Refis sob um dos seguin
tes códigos de receita nOs: 9.100,9.222,9.113 ou
9.126;

11- preencher Termo de Opção - TO, fornecido
pela unidade;

111 - reconhecer a firma do responsável ou do
preposto e devolver o TO à unidade.

§ 1° Cumpridas as exigências relacionadas nes
te artigo, a unidade procederá ao cadastramento do
TO no sistema Refis.

§ 2° Será considerada como data da opção pelo
Refis a constante do TO original ou do DARF relativo
ao primeiro recolhimento ao Refis.

§ 3° A documentação prevista neste artigo será
objeto de formalização de processo, para fins de ar
quivamento posterior na própria unidade.

Art. 3° As pessoas jurídicas com opção já confir
mada poderão requerer mudança de opção ou retifi
cação de dados constantes do TO, à unidade da Re
ceita Federal com jurisdição sobre o domicílio fiscal
do estabelecimento matriz, até 18 de agosto de 2000.

Art. 4° Na hipótese de extinção de pessoa jurídi
ca optante, em decorrência de incorporação ou fusão,
os débitos que se encontravam submetidos ao Refis
permanecerão sob esse regime de parcelamento,
sob responsabilidade da pessoa jurídica incorporado
ra ou resultante da fusão.

§ 1° A partir do mês seguinte ao do evento, inclu
sive, a prestação mensal será calculada com base na
receita bruta total da pessoa jurídica incorporadora ou
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resultante da fusão, observados os percentuais fixa
dos no art. 6°,11, do Decreto n° 3.431, de 24 de abril de
2000, ou os valores de prestação estabelecidos no
art. 19, § 1°, do mesmo Decreto, aplicáveis à condição
desta.

§ 2° No mês do evento, a prestação será calcu
lada com base na receita bruta e na condição da pes
soa jurídica extinta.

Art. 5° Na hipótese do artigo anterior, a pessoa
jurídica incorporadora ou resultante da fusão sujei
tar-se-á a todas as regras aplicáveis às pessoas jurí
dicas optantes pelo Refis.

Art. 6° A pessoa jurídica poderá confessar débi
tos não constituídos, com vencimento original até 29
de fevereiro de 2000, ainda que na data da entrega da
Declaração Refis esteja submetida a procedimento
fiscal.

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a mui
ta de lançamento de oficio será incluída no Refis
quando de sua constituição, independentemente da
data de seu vencimento.

Art. 7° As consultas e demais requerimentos
relativos ao Refis deverão ser encaminhados à
Presidência do Comitê Gestor e serão apreciados
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
pelo Instituito Nacional do Seguro Social - INSS
ou pela Secretaria da Receita Federal - SRF, se
gundo suas respectivas atribuições.

Art. 8° Fica criada a Secretaria Executiva do Re
fis, cujos integrantes serão indicados pelos titulares
dos órgãos integrantes do Comitê Gestor e designa
dos pelo seu respectivo presidente, com as seguintes
atribuições:

1- assessorar o Comitê Gestor na execução das
atribuições que lhe são próprias;

II - receber as demandas relativas ao Refis,
referidas no artigo anterior, e distribuí-Ias, segundo
sua natureza, aos órgãos integrantes do Comitê
Gestor;

111 - preparar as decisões do Comitê Gestor,
com base em pareceres emitidos pelos órgãos referi
dos no inciso anterior.

Art. 9° Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação. - Everardo Maciel, Secretário da
Receita Federal, Almir Martins Bastos, Procura
dor-Gerai da Fazenda Nacional, Crésio de Matos
Rolim, Presidente do Instituto do Seguro Social.

MISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA DE
RECUPERAÇÃO FISCAL

RESOlUÇÃO SRF/CGREFIS
N° 7, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2000

Dispõe sobre a Regularização da op
ção pelo Refis, até a data que menciona.

O Comitê Gestor do Programa de Recuperação
Fiscal, constituído pela Portaria Interministerial
MF/MPAS n° 21, de 31 de janeiro de 2000, no uso da
competência estabelecida na lei n° 9.964(1), de 10
de abril de 2000 e no Decreto n° 3.431 (2), de 24 de
abril de 2000, resolve:

Art. 1° Poderão regularizar sua opção pelo Refis,
até o dia 12 de janeiro de 2001 , observados os procedi
mentos previstos no art. 2° da Resolução CG/REFIS n]
5(3), de 16 de agosto de 2000, as pessoas jurídicas que,
tendo deixado de cumprir qualquer formalidade que im
plicou a não confirmação da opção, comprovarem ter
efetuado, tempestivamente, a entrega do Termo de
Opção - TO pelo Refis ou o pagamento da prestação de
vida.

Art. 2° As pessoas jurídicas com opção já
confirmada poderão requerer mudança de opção
ou retificação de dados constantes do TO, à unida
de da Receita Federal com jurisdição sobre o do
micílio fiscal do estabelecimento matriz, até 12 de
janeiro de 2001.

Art. 3° Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação. - Everardo Maciel, Secretário da Re
ceita Federal, Almir Martins Bastos, Procurador-Ge
ral da Fazenda Nacional, Crésio de Matos Rolim,
Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social.

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO ND 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução nO 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

II - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
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elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1°Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

1- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, porAto dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11- o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.459, DE 2.001
(Do Sr. Pedro Fernandes)

Sugere ao Poder Executivo, através
da Casa Civil da Presidência da Repúbli
ca, adoção de medidas no Programa Na
cional de Desburocratização, recente
mente reabilitado.

Excelentíssimo Senhor Ministro Chefe da Casa
Civil da Presidência da República, Dr. Pedro Pullen
Parente,

Em boa hora o Poder Executivo retomou a práti
ca do Programa Nacional de Desburocratização, que,

num passado recente, trouxe inúmeras contribuições
para a sociedade brasileira.

É inegável que o avanço tecnológico trouxe
uma gama muito grande de facilidades para os cida
dãos' contudo, o Poder Público ainda não levou a
bom termo a disponibilização dessas comodidades
para que oficialmente esses novos mecanismos
possam ser incorporados nas relações da socieda
de com as instituições. Pela Internet, é possível ob
termos inúmeras informações que outrora repre
sentava entrave para sua obtenção, perdia-se tem
po, dinheiro e paciência nos confins da burocracia
institucionalizada.

Em que pese essa velocidade no fluxo das infor
mações, o que se tem visto é a negação dessa reali
dade quando da exigência do setor público para que
se apresentem documentos diversos que se encon
tram ao alcance de um simples c1ick. Portanto, a pre
sente Indicação vem sugerir que se eliminem as exi
gência do Poder Público nos seus relacionamentos
com a sociedade da apresentação de documentos
que possam ser obtidos via Internet em páginas ofici
ais das instituições públicas em todos níveis.

Apenas a título de ilustração, chamo a atenção
para o caso da celebração de convênios e contratos
com as prefeituras municipais onde se exige a apre
sentação de certidões negativas diversas que se en
contram disponíveis nos endereços eletrônicos das
respectivas instituições públicas, como da Previdên
cia Social, por exemplo. Como, também, a obrigatori
edade de serem publicados editais de licitação de pe
quenos valores no DOU, quando bastaria a publica
ção nos jornais de grande circulação dos respectivos
estados.

Sala das Sessões, 31 de outubro de 2001. Bra
sília- DF. -Deputado Pedro Fernandes, PFL- MA.

REQUERIMENTO N°, 2001
(Do Sr. Pedro Fernandes)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo, sugerindo a adoção de
medidasedidadas dentro do Programa
Nacional de Desburocratização.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do ar

tigo 113, inciso I e § 1° do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados, seja encaminhada ao Poder
Executivo a Indicação em anexo, sugerindo ao Poder
Executivo, através do Sr. Ministro Chefe da Casa Civil
da Presidência da República, Dr. Pedro Pullen Paren
te, sugerindo a adoção de medidas no Programa Na
cional de Desburocratização.

Sala das Sessões, 31 de outubro de 2001. 
Deputado Pedro Fernandes.
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( ) Programa National de Desburocratização foi reabilitado para garantir o respeito e
a ~redibilidade das pessoas e para protegê-Ias contra a opressão burocrática. O progra
ma tem como foco o cidadão, enquanto consumidor de serviços públicos, e restabelece
o princípio de que ele tem credibilidade.

Para desempenhar esse papel, o programa está tendo uma atuação Crescente e firme
dos agentes de desburocratização, que somos todos nós, na implementação de mudan
ças para facilitar a vida das pessoas. Por intermédio de nossa atuação conjunta,
mobilizadora e indutiva, iremos servir ao cidadão de forma eficiente, eficaz e efetiva,
visto Que ele é a razão de ser da prestação dos serviços públicos.

As ações do Programa Nacional de Desburocratização não são ações isoladas, São
ações que estão sendo desenvolvidas em articulação com todos os ministérios e órgãos
federais, os governos estaduais, os poderes Legislativo e Judiciário e a sociedade em
geral que, por ser a principal usuária dos serviços públicos, conhece de perto as dificul

dades Que norteiam a utilização dos mesmos.

É importante ratificar, mais uma vez, a vontade política e o envolvimento dos ór
gãos da Presidência da República e de todo o Governo Federal com a questão da
Desburocratização, bem como a nossa clara intenção de dar maior viSibilidade a essa
agenda do governo de desburocratizar para servir, facilitar e melhorar a vida do cida

dão.

A participação de todos é fundamental para manter sempre viva a chama
desburocratizante, o que em muito irá contribuir para construirmos um Brasil melhor.

Silvano Gianni
-------------------- Secretano-Executivo da Casa Civil

Presidencia da Republica

Nacional de Desburocratizacão
..)

o Comitê Executivo Setorial de

Desburocratização da Presidência da
República propôs, à gerente do Pro
grama Nacional de Desbu

rocratização e aos representantes do
demais comitês, a implementar,;ão de
um projeto de divulgação do PrND,
com o intuito de:

• Sensibilizar e conscientizar o ci
dadão quanto aos seus direitos
e a forma de utilizá-los em sua
rotina diária, bem como para o
uso dos serviços oferecidos pe
los órgãos de governo envolvi
dos no PrND.

• Divulgar as medidas desburo
cratizantes adotadas pelos diver
sos órgãos de governo e orientar

o cidadão Quanto a formas mais
simples de acesso aos serviços
prestados por esses órgãos.

• Educar o cidadão para uma nova
postura de cliente do governo,
Que paga impostos e tem direito
a um serviço rápido, simplificado

e de qualidade.

o projeto tem como sustentá
culo a divulgação em mídia

televisiva e rádio. A idéia já {oi
implementada e, até o momento,
foram {eitas 60 inserções especí
ficas na programaçáo da Rádio Na

cional e da NBR (canal de TV a cabo
da Radiobrás) sobre temas vincu
lados à desburocratização. São
entrevistas e informes sobre ações
realizadas pejos diversos órgãos
Que participam do programa.

Além disso, a divulgação é fei
ta semanalmente na transmissão
da "Voz do Brasil", programa Que
atinge os rincões mais distantes
do País.
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A sua participação é fundame;/taJI .~

.'irmou-se como referência para o Governo
o sucesso do PrNDIPR depende da sua
participação. Envie as suas Idéias para

d@planalto.SOY,~

A importância do ,_ !__l ~ '\ r
simplificar a vida dolcidadão-

Desae a Implantação do projeto "Trabalhanao sem Papei' em meados
de 1999 a Secretaria de Controle Interno da Presidência da República vem
obtendo resultados Significativos no desenvolvimento de suas atividades.
não apenas pela redução mensal de 21 resmas de papel, mas. também.
pela eficiência e agilização de seus processos em meios magnéttcos

Atualmente. o trâmite de informações entre as unidades administratIvas
da ClseUPR é feito por meio eletrônico Os documentos ficam à disposição
na rede e a comunicação interna é feita em tempo real

O 'Trabalhando sem Papel"" é um modelo de ação desburocratizante, Ja
que os servidores da Clset/PR passaram a ter acesso rápido às Informa
cões Imprescindíveis às suas atividaaes.

O projeto mudou radicalmente o ambiente da ClsetlPR Todos os servi
dores foram treinados para se adaptarem ao novo método de trabalho.
Computadores ultrapassados foram substituídos por eqUipamentos moder
nos e os armários que guardavam papel acabaram sendO recolhidos ao
dep6slto aa Presidência da República. pois ficaram sem utilidade.

Essa é uma idéia que pode ser Implementada em diversos outros órgãos
e que. em muito. Irá contribUIr para a agilidade dos serviços prestados

o principal objetivo da desburo

cratiLação É garantir o respeito e a

credibilidade dos cidadãos e protege-los

contra a opressâo burocrática. Isso se

consegue com a redução da interterencla

do governo na Vida das pessoas e a

simplificação dos procedimentos adotados

na aaminlstração pública e na prestação do
se rvlÇO público.

O Programa NaCional de Desburo

cmtização é fundamental para o sucesso

dos 50 programas estratégicos do Avança

Brasil, priorizados na agenda de Ações

SOCiaiS do Govemo para o biêniO 2001/
2002. Além disso. a desburocratização é a

alavanca para a implementação e o sucesso

de outros programas, como o Governo

Eletrônico, Que visa a srmplilicar os

procedimentos e a reduzir os eleitos da

burocracia convenCionai sobre o cidadão

eVidenciando o compromisso do governo
com a transparência.

Para cumprir essa missão e obter

sinergia das açõcs Implementadas pelos

diversos órgãos dos poderes EKecutivo,

Legislativo e JUdiciário, nas esferas fedeml,

municipal e estadual, a gerente do

programa, Elisa Martins. constituiu os

Comitês Interministerials de Desbu

rocratização, integrados por 75 instituições

que se reúnem mensalmente para traçar

as estratégias. implementar e divulgar as

ações de desburocratização em Sllas areas

de atuação.

Na PreSidência da República. o Comitê

EKecutivo Setorial de Desburocratização.

coordenado pela Casa Civil. está

totalmente imbuído do compromisso de

contribuir para realizar e divulgar ações

Que facilitem a vida do cidadão. Para tanto,

conta com representantes do Gabinete do

Presidente da República. da Secretana

Geral do Gabinete de SefJurança

Institucional, da Secretaria de

Comunicação de Governo, da Secretaria

Especial de Desenvolvimento Urbano. da

Secretaria de Administração. da Secretaria

de Controle Interno e da Imprensa

Nacional. Isso leva a uma grande interação

dos diversos órgão~ da Presidênci~ e

permite que as medidas desburocratizantes

sejam efetivamente implementadas.

facilitando a relação da sociedade com o
governo.

AÇÕES REALIZADAS
1) Consollaaçâo das leis feaerals

A Subchefla ~ara AssLnlos J~jríalcos ca Cas:
Civil da Presl'jêrci" d" R€publica. juntam"r:
te com os rr,In'lslerios envolviaos, ven1 o,
senvolvendo esforços no sentido oe prome
\ler a consolldaçac das normas em v1g:H. :
fim de ei,rr.lnar eVtntuals divergênCias. col.
sões ou repet,çõe$ e co~ie(l" 'nalO' st<1PIIc;
dade c co€réncia ac COlpD legislative h:cc
rat orasilelrc.

2) Edição da Medida "rovlsé'IÔ n' 2.2:)6
e-n 17 de agosto. dspondo sobre ê com
provaçao da qualidade de estuaante e dt
menor ::1~ 18 anos

A partir de agostolZOe1 Ilca democral.,a
do o acesso ao dosconto concedido a CSlu
aantes para Ingresso ém estabelecimerto,
ae Dlversao e eventos cdlurêis. espon,vos ,
de lazer. A comprovaçãc da qualidactc par:
a ebtenção ::lo benefiCIO SlOrli feita slmple>
mente com documenle de Identidade ~slLJ

dantl:. expedido pC'o cO'l"cspondente esta"
belecimento de ensmo ou per QualcLJel" as
sociação Ou agremlaçÍlo estudantil. \'edad,
a exch.Jsivldade.

3) Crração cc cadastro unico paf~ orO!]fa·
mas SOCiais do Gover1o Federal

o Decreto n'; 3.877. de 24 dlO Julho de 200:
C'IOU o cadastrame1to \jnlCo para progra"
mas seClalS do Governo Federal. Alem dI:
unificar o procedimento para a ccncessãe
dos ;:>rogramas SOCiais, o cadastre reduzil
substancialmente os custos ftnancelros qUI:
envolvem o conneclmento co perfil das ta"
m"lias benetlclacas.

4) ICONE

C slsterla Icone (Informação, Controle e
Estratégia), desenvolvido pela PreSidênCia
da República. em parceria com o Seroro,
consiste em base corporativa única que
converg€ informações sobre carencias e
vantagens compctitiv"s dos municípios e
ações federais destinados a melhorar a
situaçào daqUElas localidades. Seu deser
volvimento tem como foce a gestão PÚbli
ca e-npreendedora. Para isso, reúne atribu
tos imponartes a ação gerenciaI.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.

1- sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

II - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas ás Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sen
tido, o Presidente da Câmara, ao chegar o proces
so à Mesa, determinará o arquivamento da indica
ção, cientificando-se o Autor para que este, se qui
ser, ofereça projeto próprio à consideração da
Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 6-11-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.460, de 2001
(Do Sr. Mário Negromonte)

Sugere ao Ministério da Fazenda, a
concessão de anistia da parcela refe
rente a investimentos em infra-estrutura
agrária, dos débitos oriundos de em
préstimos contratados pelos mini e pe
quenos produtores rurais junto aos
Bancos do Nordeste do Brasil S/A e do
Brasil S/A.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
Fazenda,
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Sabemos que a situação para o produtor rural
não tem sido muito favorável nos últimos anos, princi
palmente para os mini e pequenos agricultores. O au
mento persistente de preços reais dos bens que os
produtores rurais usam no processo produtivo contra
põe-se aos preços dos produtos agrícolas, que não
têm aumentado proporcionalmente. Como conse
qüência, ocorrem perdas causadas pela diferença en
tre os custos de produção e os preços pagos aos pro
dutores.

Sabemos todos que constitucionalmente cabe
ao Governo prover de infra-estrutura os estabeleci
mentos agrícolas particularmente as mini e pequenas
glebas, dotando-as de pontos fixos de energia e
água.

Reconhecemos, entretanto, que o elemento
mais prejudicial para o setor tem sido a descapitaliza
ção, ocasionada, tanto pela escassez de recursos,
quanto pela dificuldade de saldar as dívidas oriundas
dos empréstimos agrícolas.

O resultado é que a maioria dos mini e peque
nos agricultores não tem participado do processo
de crescimento e encontra-se atualmente em situ
ação deplorável de pobreza e desânimo para se
engajar em novos programas agrícolas.

No Nordeste o problema foi agravado, ainda, em
função da estiagem que provocou a perda de mais de
70% da lavoura nos municípios do semi-árido.

"Considerando a inquestionável contribuição
dos mini e pequenos produtores rurais, que são
responsáveis pela produção e abastecimento de
54% do café; 79% do feijão; 38% da laranja; 44%
do milho; 67% do tomate; 64% da batata; 75% da
banana; 60% do cacau; sugerimos que V.Exa de
termine a concessão de anistia da parcela corres
pondente a investimentos em infra-estrutura agrá
ria, parte de débitos oriundos de empréstimos con
tratados pelos mmi e pequenos produtores rurais,
junto aos Bancos do Nordeste do Brasil S/A e do
Brasil S/A.

Sala das Sessões, 31 de outubro de 2001 . - Má
rio Negromonte, Deputado Federal - BA, Vice-Líder
do PPB.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Mário Negromonte)

Requer o envio de Indicação ao
Ministério da Fazenda, sugerindo a

concessão de anistia da parcela refe
rente a investimentos em in
fra-estrutura agrária, dos débitos ori
undos de empréstimos contratados pe
los mini e pequenos produtores rurais
junto aos Bancos do Nordeste do Bra
sil S/A e do Brasil S/A.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I, § 1° do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Ministério da Fazen
da a Indicação em anexo, sugerindo a concessão de
anistia da parcela referente a investimentos em in
fra-estrutura agrária dos débitos oriundos de emprés
timos contratados pelos mini e pequenos produtores
rurais junto aos Bancos do Nordeste do Brasil S/A e
do Brasil S/A.

Sala das Sessões, 31 de outubro de 2001. 
Mário Negromonte, Deputado Federal, Vice-Líder
do PPB.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:
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* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991

1- sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sen
tido, o Presidente da Câmara, ao chegar o proces
so à Mesa, determinará o arquivamento da indica
ção, cientificando-se o Autor para que este, se qui
ser, ofereça projeto próprio à consideração da
Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de Lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.

Em 6-11-01. - Aécio Neves, Presi
dente.

INDICAÇÃO N° 2.463/01
(Dos Srs. Sérgio Novais, Orlando Desconsi

e Clovis IIgenfritz)

Sugerem a retirada, pelo Poder Exe
cutivo, do Projeto de Lei n° 4.147 de
2001, com base no art. 104 do Regimen
to Interno da Câmara dos Deputados.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Dirijo-me a V. Exa para expor e solicitar o seguinte:

Encontra-se em tramitação nesta Casa o Proje
to de Lei nO 4.147 de 2001 - que institui diretrizes na
cionais para o saneamento básico. Constituindo-se,
pela abrangência e profundidade do tema, uma pro
posição com grandes impactos sobre a vida da popu
lação brasileira.

Ocorre que as denúncias veiculadas pela revis
ta Época, sobre as atividades do lobista Alexandre
Paes dos Santos, proprietário da APS, especializada
em intermediar contratos entre companhias privadas
e o governo, envolvem, inclusive, o projeto em refe
rência, conforme o que se segue:

"O parlamentar garante que nunca recebeu
dinheiro do lobista, mas admite que já lhe deu di
nheiro. No dia 22 de agosto, Madeira, que é segun
do-tesoureiro do PSDB, pagou R$30 mil à APS por
um estudo sobre o Projeto de Lei n° 4.147, que re
gulamenta o saneamento básico no País. É curiosa
a contratação de Santos para essa tarefa. Como se
sabe, sua empresa é especializada em lobby e,
entre as áreas de atuação listadas no kit de apre
sentação da APS, saneamento não aparece. A
agenda registra no dia 21 de agosto: "Dep. Sebas
tião Madeira - 30K - PSDB". Noutra página com
cabeçalho do mesmo dia, Santos anotou o endere
ço residencial do Deputado".
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Diante da gravidade das denúncias, sugere-se
que o Projeto de Lei n° 4.147 de 2001 seja retirado de
tramitação, até a completa elucidação dos fatos de
nunciados.

Sala das Sessões, 31 de outubro de 2001 . - De
putado Sérgio Novais, - Deputado Orlando Des
consi, - Deputado Clovis IIgenfritz.

REQUERIMENTO
(Dos Srs. Sérgio Novais, Orlando Desconsi

e Clovis IIgenfritz)

Requerem o envio de Indicação ao
Presidente da República, relativa à retira
da do Projeto de Lei nO 4.147/2001, de au
toria do Poder Executivo.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 10, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requere
mos à Vossa Excelência, que seja encaminhada à
Presidência da República a Indicação em anexo, su
gerindo a retirada do Projeto de Lei n° 4.147/2001 , de
autoria do Poder Executivo, de acordo com o art. 104,
§ 5°.

Sala das Sessões, 31 de outubro de 2001. - De
putado Sérgio Novais, - Deputado Orlando Des
consi, - Deputado Clovis IIgenfritz.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO I
Disposições Gerais

Art. 104. A retirada de proposição, em qualquer
fase do seu andamento, será requerida pelo Autor ao
Presidente da Câmara, que, tendo obtido as informa
ções necessárias, deferirá, ou não, o pedido, com re
curso para o Plenário.

§ 1° Se a proposição já tiver pareceres favoráve
is de todas as Comissões competentes para opinar

sobre o seu mérito, ou se ainda estiver pendente do
pronunciamento de qualquer delas, somente ao Ple
nário cumpre deliberar, observado o art. 101,11, b, I.

§ 2° No caso de iniciativa coletiva, a retirada
será feita a requerimento de, pelo menos, metade
mais um dos subscritores da proposição.

§ 3° A proposição de Comissão ou da Mesa só
poderá ser retirada a requerimento de seu Presiden
te, com prévia autorização do colegiado.

§ 4° A proposição retirada na forma deste artigo
não pode ser reapresentada na mesma sessão legis
lativa, salvo deliberação do Plenário.

§ 5° Às proposições de iniciativa do Senado Fe
deral, de outros Poderes, do Procurador-Geral da Re
pública ou de cidadãos aplicar-se-ão as mesmas re
gras.

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.
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11 - O parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASil 1988

TíTULO VIII
Da Ordem Social

CAPíTULO VIII
Dos índios

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua orga
nização social, costumes, línguas, crenças e tradi
ções, e os direitos originários sobre as terras que tra
dicionalmente ocupam, competindo à União demar
cá-Ias, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

§ 1° São terras tradicionalmente ocupadas pe
los índios as por eles habitadas em caráter perma
nente, as utilizadas para suas atividades produtivas,
as imprescindíveis à preservação dos recursos ambi
entais necessários a seu bem-estar e as necessárias
a sua reprodução física e cultural, segundo seus
usos, costumes e tradições.

§ 2° As terras tradicionalmente ocupadas pelos
índios destinam-se a sua posse permanente, caben
do-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos
rios e dos lagos nelas existentes.

§ 3° O aproveitamento dos recursos hídricos, in
cluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a la
vra das riquezas minerais em terras indígenas só po
dem ser efetivados com autorização do Congresso

Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, fican
do-lhes assegurada participação nos resultados da
lavra, na forma da lei.

§ 4° As terras de que trata este artigo são inalie
náveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, im
prescritíveis.

§ 5° É vedada a remoção dos grupos indígenas
de suas terras, salvo, ad referendum do Congresso
Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que po
nha em risco sua população, ou no interesse da sobe
rania do País, após deliberação do Congresso Nacio
nal, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imedi
ato logo que cesse o risco.

§ 6° São nulos e extintos, não produzindo efeitos
jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação,
o domínio e a posse das terras a que se refere este
artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo,
dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado rele
vante interesse público da União, segundo o que dis
puser lei complementar, não gerando a nulidade e a
extinção direito a indenização ou ações contra a
União, salvo, na forma da lei, quanto Às benfeitorias
derivadas da ocupação de boa-fé.

§ ]O Não se aplica às terras indígenas o disposto
no art. 174, §§ 3° e 4°

Publique-se. Encaminhe-se.

Em, 6-11-01. - Aécio Neves, Presi
dente.

INDICAÇÃO N° 2.464, DE 2001
(Do Senhor João Grandão)

Sugere a criação, por transforma
ção, pelo Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, no âmbito dos ór
gãos e entidades da Administração PÚ
blica Federal Autárquica e Fundacional,
da Carreira de Auditor Federal e sua in
clusão no Grupo Gestão.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do
Planejamento, Orçamento e Gestão:

A Medida Provisória n° 2.229-43, de 6 de setem
bro de 2001, publicada no Diário Oficial da União de
10 de setembro de 2001, que dispõe sobre a criação,
reestruturação e organização de carreiras, cargos e
funções comissionadas técnicas no âmbito da Admi
nistração Pública Federal Direta, Autárquica e Funda
cional, e dá outras providências, deixou de incluir a
categoria funcional dos Auditores integrantes das
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Unidades de Auditoria Interna das Autarquias e Fun
dações Públicas Federais, cujas atribuições são idên
ticas às desenvolvidas pelos Analistas de Finanças e
Controle, integrantes da carreira de Finanças e Con
trole pertencente ao Grupo Gestão.

Com a finalidade de promover o princípio consti
tucional da isonomia e equidade, que pressupõe que
para cargos de igual responsabilidade e atribuições
deve-se adotar a mesma remuneração e o devido po
sicionamento na estrutura de carreiras de seus recur
sos humanos, sugerimos a seguinte modificação no
texto da referida Medida Provisória:

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se
guinte Medida Provisória, com força de lei.

Art. 1° Esta Medida Provisória dispõe sobre a
criação das Carreiras de Procurador Federal, Auditor
Federal e de Fiscal Federal Agropecuário, reestrutura
e organiza as seguintes carreiras e cargos:

I - Analista de Finanças e Controle e Técnico de
Finanças e Controle;

II - Analista de Planejamento e Orçamento e
Técnico de Planejamento e Orçamento;

111 - Analista de Comércio Exterior;
IV - Especialista e Políticas Públicas e Gestão

Governamental;
V - Técnico de Planejamento e Pesquisa e de

mais cargos de nível superior e de nível intermediário
do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas 
IPEA;

VI - Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo
P -1500;

VII - Analista, Procurador e Técnico do Banco
Central do Brasil;

VIII - Inspetor e Analista da Comissão de Valo
res Mobiliários - CVM;

IX - Analista Técnico da Superintendência de
Seguros Privados - SUSEP;

X - Carreira de Pesquisa em Ciência e Tecnolo-
gia;

XI - Carreira de Desenvolvimento Tecnológico;
XII - Carreira de Gestão, Planejamento e

Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia; e
XIII - Técnicos-Administativos das Instituições

Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Edu
cação.

Art. 2° As carreiras e os cargos a que se referem
o art. 1° são agrupados em classes ou categorias e
padrões, na forma dos Anexos I, 11 e 111.

Art. 3° O ingresso nos cargos de que trata esta
Medida Provisória far-se-á no padrão inicial da classe

ou categoria inicial do respectivo cargo, mediante
concurso público de provas ou de provas e títulos, exi
gindo-se curso superior ou médio, ou equivalente,
concluído, conforme o nível do cargo, observados os
requisitos fixados na legislação pertinente.

Parágrafo Único. O concurso referido no caput
poderá ser realizado por áreas de especialização, or
ganizado em uma ou mais fases, incluindo, se for o
caso, curso de formação, conforme dispuser o edital
de abertura do certame, observada a legislação perti
nente.

DA CARREIRA DE AUDITOR FEDERAL

Art. Fica criada a Carreira de Auditor Federal, no
âmbito da Administração Pública Federal, nas res
pectivas autarquias e fundações, composta de cargos
de igual denominação ou assemelhados, regidos pela
Lei nO 8.112, de 1990, com a estrutura de cargo cons-
tante do Anexo (*)

(*) A estrutura de cargos da Carreira de Auditor
Federal ora criada deve ter a mesma estrutura de car
gos das carreiras e cargos do Grupo Gestão, especifi
camente do cargo de Analista de Finanças e Contro
le.

Art.. O ingresso nos cargos de que trata o Art ...
far-se-á mediante concurso público, exigindo-se di
ploma de Bacharel em Ciências Contábeis, observa
dos os requisitos fixados na legislação pertinente.

Parágrafo Único. Os concursos serão disciplina
dos pela Secretaria de Recursos Humanos do Minis
tério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Art.. São atribuições dos titulares do cargo de
Auditor Federal, as constantes do Item 13 do Capítulo
X da Instrução Normativa n° 1, da Secretaria Federal
de Controle Interno, de 6 de abril de 2001.

Parágrafo 1° Os membros da Carreira de Auditor
Federal são lotados e distribuídos pelo Secretário Fe
deral de Controle Interno.

Parágrafo 2° A lotação de Auditor Federal nas
autarquias e fundações é proposta pelos titulares
destas.

Art.. Os integrantes da Carreira de Auditor Fe
deral têm os direitos e deveres que lhes prevê a Lei n°
8.112, de 1990.

Art.. É transformado em cargo de Auditor Fede
ral, o cargo efetivo de Auditor, de autarquias e funda
ções públicas federais.

Art.. São enquadrados na Carreira de Auditor
Federal os titulares do cargo de que trata o Art. , cuja
investidura no respectivo cargo haja observado as
pertinentes normas constitucionais e ordinárias ante-
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riores a 5 de outubro de 1988, e, se posterior a essa
data, tenha decorrido de aprovação em concurso pú
b�ico.

Parágrafo 1° O enquadramento deve observar a
correlação estabelecida no Anexo (**)

(**) O enquadramento relativo à Carreira de Au
ditor Federal, ora criada, deve observar a mesma cor
relação de cargos das carreiras e cargos do Grupo
Gestão, especificamente o cargo de Analista de Fi
nanças e Controle.

Parágrafo 2° À Secretaria Federal de Controle
Interno incumbe verificar, caso a caso, a regularidade
da aplicação deste artigo, quanto aos enquadramen
tos efetivados.

Art.. Fica instituída a Gratificação de Desempe
nho de Atividade de Auditoria - GDM, devida aos in
tegrantes da Carreira de Auditor Federal, no percen
tual de até cinqüenta por cento, incidente sobre o ven
cimento básico do servidor, quando em exercício nas
unidades de auditoria interna dos órgãos e das enti
dades da Administração Pública Federal, Autárquica
e Fundacional.

Parágrafo 1° A GDAA, será atribuída em função
do efetivo desempenho do servidor, bem assim de
metas de desempenho institucional fixadas, na forma
estabelecida em ato do Poder Executivo.

Parágrafo Único. O beneficiário da GDAA, quan
do em exercício nas unidades de auditoria interna dos
órgãos e das entidades da Administração Pública Fe
deral, Autárquica e Fundacional, se investido em car
go em comissão de níveis DAS 4, ou equivalente, per
ceberá a referida Gratificação em valor calculado com
base em setenta e cinco por cento do limite máximo
de pontos fixados para a avaliação de desempenho.

Art .. O titular de cargo efetivo das carreiras refe
ridas no art. , que não se encontre nas situações pre
vistas nos arts... e ... , somente fará jus à GDAA, nos
termos deste artigo:

I - quando cedido para a Presidência ou
Vice-Presidência da República, perceberá a respecti
va gratificação calculada com base nas mesmas re
gras válidas como se estivesse em exercício nos ór
gãos ou nas entidades cedentes; e

11 - quando cedido para outros órgãos ou entida
des do Governo Federal, se investido em cargo em
Comissão DAS 4, ou equivalente, perceberá a res
pectiva gratificação em valor calculado com base em
setenta e cinco por cento do limite máximo de pontos
fixados para a avaliação de desempenho.

Art.. Os valores do vencimento dos cargos de
Auditor Federal são os constantes do Anexo VII.

Art.. Não será devida a vantagem da Gratifica
ção de Atividade Executiva - GAE, de que trata a Lei
Delegada n° 13, de 27 de agosto de 1992 aos ocupan
tes dos cargos de que trata o art ... , inclusive àqueles
colocados em quadros suplementares.

JUSTIFICAÇÃO PARA A MODIFICAÇÃO DA
MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.229-43/2001 COM A

CRIAÇÃO DA CARREIRA DE AUDITOR FEDERAL

Existem nas Entidades da Administração Públi
ca Federal Indireta as Unidades de Controle, denomi
nadas de Auditoria Interna. Estas Unidades são inte
gradas por servidores de nível superior, ocupantes do
cargo de Auditor os quais desempenham atribuições
de fundamental importância nas ações de controle e
fiscalização contábil, orçament,ária, patrimonial, fi
nanceira e operacional desses Orgãos.

O total de servidores ocupantes do cargo de Au
ditor é de 278, sendo 72 ativos, 163 aposentados e 43
pensionistas, distribuídos nos diversos órgãos da
Administração Pública Federal Direta e Indireta, se
gundo dados obtidos junto ao Ministério do Planeja
mento, Orçamento e Gestão.

A atuação dos Auditores vem sendo de relevân
cia no que se refere ao acompanhamento da execu
ção do orçamento dos respectivos órgãos aos quais
estão vinculados, pois têm maior conhecimento das
funções e objetivos de suas Entidades e estão em
contato diário com os responsáveis pelos atos de
gestão, atuando em caráter preventivo e de orienta
ção, sendo capazes de identificar eventuais atos em
desacordo com as normas pertinentes a tempo de
contê-los, sem custos adicionais.

Vale destacar, ainda, que a maior parcela dos
recursos financeiros consignados no orçamento da
União é gerida no âmbito das Autarquias e Funda
ções Públicas Federais, a qual está confiada a esses
profissionais visando sua regular aplicação.

Da análise efetuada no Quadro Comparativo de
atribuições, depreende-se claramente que as atribui
ções desenvolvidas pelos ocupantes do cargo de Au
ditor são semelhantes àquelas desenvolvidas pelos
ocupantes do cargo de Analista de Finanças e Con
tro�e integrante do Grupo Gestão.

Esta semelhança se concretizou com a edição
do Decreto n° 3.591, de 6 de setembro de 2000, que
dispõe sobre o Sistema de Controle Interno no Poder
Executivo Federal, onde em seu Capitulo V subordina
essas Unidades de Auditoria Interna à orientação
normativa e supervisão técnica do Sistema Central de
Controle Interno do Poder Executivo Federal. Adema
is, em 1° de abril de 2001 a Secretaria Federal de
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Controle, Órgão Central do Sistema de Controle Inter
no do Poder Executivo Federal, editou a Instrução
Normativa n° 1, publicada no Diário Oficial da União
de 12 de abril de 2001 , que define diretrizes, princípi
os, conceitos e aprova normas técnica para a atuação
do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
Federal a qual, em seu Capítulo X regulamenta a atu
ação das Unidades de Auditoria Interna e define suas
atividades específicas as quais "devem guardar simili
tude àquelas exercidas pelos órgãos/entidades inte
grantes do Sistema de Controle Interno do Poder Exe
cutivo Federal contudo, por estarem inseridas na es
trutura organizacional da entidade e caracterizar-se
pela alta especialização deverão incluir ações especí
ficas e tempestivas". (Grifamos)

Dentre as atividades específicas definidas pela
referida Instrução Normativa, destacam-se a de "exa
minar e emitir parecer prévio sobre a prestação de
contas anuais da entidade e tomadas de contas espe
ciais"; "Verificar o desempenho da gestão da entida
de, visando a comprovar a legalidade e a legitimidade
dos atos e examinar os resultados quanto à economi
cidade, à eficiência e eficácia da gestão orçamentá
ria, financeira, patrimonial, de pessoal e demais siste
mas administrativos operacionais"; "testar a consis
tência dos atos de aposentadoria, pensão e admissão
de pessoal"(Grifamos). Tais atribuições consolidam,
efetivamente, todos os procedimentos adotados tanto
por Analistas de Finanças e Controle como por Audi
tores em relação ao orçamento do órgão.

Registramos, por oportuno, a preocupação de
instâncias superiores com a eficácia do funcionamen
to do sistema de controle, demonstrada na Palestra
proferida pelo Senhor Ministro Bento José Bugarim,
do Tribunal de Contas da União, no plenário do XXI
Congresso Brasileiro de Auditoria Interna 
CONBRAI, promovido pelo Instituto dos Auditores
Internos do Brasil - AUDIBRA, em novembro de
1997, em Cuiabá - MT, onde enfatizou "... Ademais, é
de importância capital que se promova a valorização
profissional dos servidores que labutam nessa área,
proporcionando-lhes treinamento de alto nível e re
muneração compatível com as exigências e comple
xidades da função ". (Grifamos)

Em face do exposto, e considerando que esta
categoria de servidores atende perfeitamente ao pro
pósito de melhor avaliar os controles internos implan
tados pela Administração, visando o controle e maior
transparência dos gastos públicos, sugerimos a cria
ção da carreira de Auditor Federal no âmbito da Admi
nistração Pública Federal Autárquica e Fundacional,
transformando os atuais cargos efetivos de Auditor

existentes nas Autarquias e Fundações Públicas Fe
derais em cargos de igual denominação e equiparan
do-os ao cargo de Analista de Finanças e Controle
pertencente à carreira de Finanças e Controle do
Grupo Gestão.

A criação da referida carreira justifica-se por ser
a atuação da categoria de Auditor imprescindível nas
ações de controle e fiscalização contábil, orçamentá
ria, patrimonial, financeira e operacional nas autarqui
as e fundações públicas, enaltecida pela edição do
Decreto n° 3.591/2000 e da IN/SFC/1/2001, estabele
cendo-se, dessa forma, o principio constitucional da
isonomia em todos os seus aspectos, especialmente
remuneratório, cujas divergências são exorbitantes.

Sala das Sessões, 1° de novembro de 2001. 
Deputado Federal João Grandão, PT/MS.

REQUERIMENTO
(Do Senhor João Grandão)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo relativa à criação, no âmbi
to dos órgãos e entidades da Administra
ção Pública Federal Autárquica e Funda
cional, da Carreira de Auditor Federal e
sua inclusão no Grupo Gestão.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113 Inciso I e Parágrafo 1°,

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re
queiro a Vossa Excelência, seja encaminhada ao Po
der Executivo a Indicação em anexo, sugerindo a cria
ção, no âmbito dos órgãos e entidades da Administra
ção Pública Federal Autárquica e Fundacional, da
carreira de Auditor Federal e sua inclusão no Grupo
Gestão.

Sala das Sessões, 1° de novembro de 2001. 
Deputado Federal João Grandão, PT/MS.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS L

EGISLATlVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPUBLlCA
FEDERATIVA DO BRASil 1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo
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SEÇÃO VIII

Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 111

Das Leis

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Pre
sidente da República poderá adotar medidas provisó
rias, com força de lei, devendo submetê-Ias de imedi
ato ao Congresso Nacional.

* Caput com redação dada pela Emenda Cons
titucional nO 32, de 11-9-2001.

§ 1° É vedada a edição de medidas provisórias
sobre matéria:

* Parágrafo 1° incluído pela Emenda Constituci
onal n° 32, de 11-9-2001.

I - relativa a:

a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos,
partidos políticos e direito eleitoral;

b) direito penal, processual penal e processual
civil;

c) organização do Poder Judiciário e do Ministé
rio Público, a carreira e a garantia de seus membros;

d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias,
orçamento e créditos adicionais e suplementares,
ressalvado o previsto no art. 167, § 3°;

11 - que vise a detenção ou seqüestro de bens, de
poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro;

111 - reservada a lei complementar;
IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado

pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou
veto do Presidente da República.

§ 2° Medida provisória que implique instituição
ou majoração de impostos, exceto os previstos nos
arts. 153, I, 11, IV, V, e 154, 11, só produzirá efeitos no
exercício financeiro seguinte se houver sido converti
da em lei até o último dia daquele em que foi editada.

* Parágrafo 2° incluído pela Emenda Constituci
onal nO 32, de 11-9-2001.

§ 3° As medidas provisórias, ressalvado o dis
posto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a edi
ção, se não forem convertidas em lei no prazo de ses
senta dias, prorrogável, nos termos do § r uma vez
por igual período, devendo o Congresso Nacional dis
ciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas
delas decorrentes.

* Parágrafo 3° incluído pela Emenda Constituci
onal nO 32, de 11-9-2001.

§ 4° O prazo a que se refere o § 3° contar-se-á
da publicação da medida provisória, suspendendo-se
durante os períodos de recesso do Congresso Nacio
nal.

* Parágrafo 4° incluído pela Emenda Constituci
onal n° 32, de 11-9-2001.

§ 5° A deliberação de cada uma das Casas do
Congresso Nacional sobre o mérito das medidas pro
visórias dependerá de juízo prévio sobre o atendi
mento de seus pressupostos constitucionais.

* Parágrafo 5° incluído pela Emenda Constituci
onal n° 32, de 11-9-2001.

§ 6° Se a medida provisória não for apreciada
em até quarenta e cinco dias contados de sua publi
cação, entrará em regime de urgência, subseqüente
mente, em cada uma das Casas do Congresso Nacio
nal, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação,
todas as demais deliberações legislativas da Casa
em que estiver tramitando.

* Parágrafo 6° incluído pela Emenda Constituci
onal n° 32, de 11-9-2001.

§ r Prorrogar-se-á uma única vez por igual pe
ríodo a vigência de medida provisória que, no prazo
de sessenta dias, contado de sua publicação, não ti
ver a sua votação encerrada nas duas Casas do Con
gresso Nacional.

* Parágrafo r incluído pela Emenda Constituci
onal n° 32, de 11-9-2001.

§ 8° As medidas provisórias terão sua votação
iniciada na Câmara dos Deputados.

* Parágrafo 8° incluído pela Emenda Constituci
onal n° 32, de 11-9-2001.

§ 9° Caberá à comissão mista de Deputados e
Senadores examinar as medidas provisórias e sobre
elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em
sessão separada, pelo plenário de cada uma das Ca
sas do Congresso Nacional.

* Parágrafo 9° incluído pela Emenda Constituci
onal n° 32, de 11-9-2001.

§ 10. É vedada a reedição, na mesma sessão le
gislativa, de medida provisória que tenha sido rejeita
da ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de
prazo.

* Parágrafo 10 incluído pela Emenda Constituci
onal n° 32, de 11-9-2001.

§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se
refere o § 3° até sessenta dias após a rejeição ou per
da de eficácia de medida provisória, as relações jurí
dicas constituídas e decorrentes de atos praticados
durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas.
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* Parágrafo 11 incluído pela Emenda Constituci
onal nO 32, de 11-9-2001.

§ 12. Aprovado projeto de lei de conversão alte
rando o texto original da medida provisória, esta man
ter-se-á integralmente em vigor até que seja sancio
nado ou vetado o projeto." (NR)

* Parágrafo 12 incluído pela Emenda Constituci
onal nO 32, de 12-9-2001.

Art. 63. Não será admitido aumento da despesa
prevista:

I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Presi
dente da República, ressalvado o disposto no art.
166, parágrafos 3° e 4°;

11 - nos projetos sobre organização dos serviços
administrativos da Câmara dos Deputados, do Sena
do Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério PÚ
blico.

MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.229-43,
DE 6 DE SETEMBRO DE 2001

Dispõe sobre a criação, reestrutura
ção e organização de carreiras, cargos e
funções comissionadas técnicas no âm
bito da administração pública federal di
reta, autárquica e fundacional, e dá ou
tras providências.

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

Art. 1° Esta medida provisória dispõe sobre a
criação das Carreiras de Procurador Federal e de Fis
cal Federal Agropecuário, reestrutura e organiza as
seguintes carreiras e cargos:

I - Analista de Finanças e Controle e Técnico de
Finanças e Controle;

II - Analista de Planejamento e Orçamento e
Técnico de Planejamento e Orçamento;

111 - Analista de Comércio Exterior;
IV - Especialista em Políticas Públicas e Gestão

Governamental;
V - Técnico de Planejamento e Pesquisa e de

mais cargos de nível superior e de nível intermediário
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada -IPEA;

VI - Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo
P-1500;

VII - Analista, Procurador e Técnico do Banco
Central do Brasil;

VIII-Inspetor e Analista da Comissão de Valo
res Mobiliários - CVM;

IX - Analista Técnico da Superintendência de
Seguros Privados - SUSEP;

X - Carreira de Pesquisa em Ciência e Tecnolo-
gia;

XI- Carreira de Desenvolvimento Tecnológico;
XII - Carreira de Gestão, Planejamento e

Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia; e
XIII - Técnicos-Administrativos das Instituições

Federais de vinculadas ao Ministério da Educação.
(Este dispositivo perderá vigência a partir de
1°-1-2002. Lei n° 10.302, de 31-10-2001 )

Art. 2° As carreiras e os cargos a que se referem
o art. 1° são agrupados em classes ou categorias e
padrões, na forma dos Anexos I, 11 e 111.

Art. 3° O ingresso nos cargos de que trata esta
Medida Provisória far-se-á no padrão inicial da c1asSt"
ou categoria inicial do respectivo cargo, mediante
concurso público de provas ou de provas e títulos, exi
gindo-se curso superior ou médio, ou equivalente,
concluído, conforme o nível do cargo, observados os
requisitos fixados na legislação pertinente.

Parágrafo único. O concurso referido no caput
poderá ser realizado por áreas de especialização, or
ganizado em uma ou mais fases, incluindo, se for o
caso, curso de formação, conforme dispuser o edital
de abertura do certame, observada a legislação perti
nente.

Art. 4° O desenvolvimento do servidor nas carre
iras e nos cargos de que tratam os arts. 1° e 55 desta
medida provisória ocorrerá mediante progressão fun
cionai e promoção.

§ 1° Para fins desta medida provisória, progres
são é a passagem do servidor para o padrão de venci
mento imediatamente superior dentro de uma mesma
classe ou categoria, e promoção, a passagem do ser
vidor do último padrão de uma classe ou categoria
para o primeiro padrão da classe ou categoria imedia
tamente superior.

§ 2° A progressão funcional e a promoção ob
servarão os requisitos fixados em regulamento.

§ 3° O servidor em estágio probatório será obje
to de avaliação específica, ao final da qual, se confir
mado no cargo, obterá a progressão para o padrão
imediatamente superior da classe ou categoria inicial,
vedando-se-Ihe, durante esse período, a progressão
funcional.

Art. 5° É de quarenta horas semanais a jornada
de trabalho dos integrantes dos cargos e carreiras a
que se refere esta Medida Provisória, ressalvados os
casos amparados por legislação específica.
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CARREIRAS E CARGOS DO GRUPO GESTÃO

Art. 6° Os cargos efetivos de que tratam os incisos
I a VI do art. 1° da Lei n° 9.625, de 7 de abril de 1998, e o
inciso 11 do art. 1° da Lei n° 9.620, de 2 de abril de 1998,
reestruturados na forma do Anexo I, têm a sua correla
ção de cargos estabelecida no Anexo XVII.

Parágrafo único. Os cargos vagos de Técnico de
Orçamento existentes em 30 de junho de 2000, e os
que vagarem a data, ficam automaticamente extintos.

Art. 7° Incumbe aos ocupantes dos cargos de
que trata o art. 6° o exercício das atribuições previstas
em leis e regulamentos específicos, em especial o
disposto nos arts. 21 a 24 da Lei n° 9.625, de 1998, e
no inciso 11 do art. 1° da Lei n° 9.620, de 1998.

Art. 8° Ficam extintas a Gratificação de Desem
penho e Produtividade - GDP, de que trata o art. 1° da
Lei n° 9.625, de 1998, e a Gratificação de Planeja
mento, Orçamento e de Finanças e Controle, de que
trata o art. 7° da Lei n° 8.538, de 21 de dezembro de
1992, e instituída a Gratificação de Desempenho de
Atividade do Ciclo de Gestão - GCG, devida aos inte
grantes dos cargos referidos no art. 6° desta medida
provisória, no percentual de até cinqüenta por cento,
incidente sobre o vencimento básico do servidor, con
forme valores estabelecidos nos Anexos VII e VIII.

§ 1° A GCG será atribuída em função do efetivo
desempenho do servidor, bem assim de metas de de
sempenho institucional fixadas, na forma estabeleci
da em ato do Poder Executivo.

§ 2° Até vinte pontos percentuais da GCG serão
atribuídos em função do alcance das metas institucio
nais.

Art. 9° A Gratificação de Desempenho e Eficiên
cia - GDE, de que trata o art. 10 da Lei n° 9.620, de
1998, não será devida aos ocupantes do cargo de
Analista de Comércio Exterior, a partir de 30 de junho
de 2000.

Art. 10. Os critérios de que tratam os arts. 1°, ]O

e 8° da Lei n° 9.625, de 1998, e os arts. 16 e 17 da Lei
n° 9.620, de 1998, aplicam-se à GCG.

Parágrafo único. Os ocupantes dos cargos efeti
vos da Carreira de Finanças e Controle, em exercício
na Secretaria do Patrimônio da União, em 31 de de
zembro de 1998, fazem jus à GCG.

CARREIRAS E CARGOS DA CVM E DA SUSEP

Art. 11. Os cargos efetivos de Inspetor e Analista
da Comissão de Valores Mobiliários - CVM e de Ana
lista Técnico da Superintendência de Seguros Priva
dos - SUSEP, de que tratam o Voto do Conselho Mo
netário Nacional - CMIN nO 401, de 28 de janeiro de

1987, e a Resolução do Conselho Nacional de Segu
ros Privados - CNSP n° 7, de 3 de outubro de 1988,
reestruturados na forma do Anexo I, têm sua correla
ção de cargos estabelecida no Anexo XVII.

Parágrafo único. Ficam criados trinta cargos de
Analista Quadro Geral de Pessoal da Susep.

Art. 12. Incumbe aos ocupantes dos cargos de
que trata o art. 11 o exercício das atribuições previs
tas em leis e regulamentos específicos, em especial o
disposto no art. 1° da Lei n° 9.015, de 30 de março de
1995.

Art. 13. Ficam instituídas a Gratificação de De
sempenho de Atividade de Auditoria de Valores Mobi
liários - GDCVM, devida aos ocupantes dos cargos
de Inspetor e Analista da CVM, e a Gratificação de
Desempenho de Atividade de Auditoria de Seguros
Privados - GDSUSEP, devida aos ocupantes dos car
gos de Analista Técnico da Susep, no percentual de
até cinqüenta por cento, incidente sobre o vencimento
básico do servidor, conforme valores estabelecidos
no Anexo VII.

§ 1° A GDCVM e a GDSUSEP serão atribuídas
em função do efetivo desempenho do servidor, bem
assim de metas de desempenho institucional fixadas,
na forma estabelecida em ato do Poder Executivo.

§ 2° Até vinte pontos percentuais das gratifica
ções de que trata o caput deste artigo serão atribuí
dos em função do alcance das metas institucionais.

Art. 14. Os ocupantes dos cargos de Inspetor e
Analista da CVM e de Analista Técnico da Susep não
fazem jus à percepção da Retribuição Variável da Co
missão de Valores Mobiliários e da Retribuição Variá
vel da Superintendência de Seguros Privados, res
pectivamente, de que trata a Lei n° 9.015, de 1995.

Art. 15. A GDCVM e a GDSUSEP serão integral
mente pagas, respectivamente, com os recursos arre
cadados na forma das Leis nos 7.940 e 7.944, ambas
de 20 de dezembro de 1989, que instituíram a Taxa de
Fiscalização do Mercado de Valores Mobiliários e a
Taxa de Fiscalização do Mercado de Seguros.

Art. 16. Os servidores ocupantes dos cargos a
que se refere o art. 14 desta Medida Provisória, quan
do cedidos, não perceberão a GDCVM e a
GDSUSEP

CARREIRAS DA ÁREA DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

Art. 17. Os cargos efetivos da Carreira de Pes
quisa em Ciência e Tecnologia, da Carreira de Desen
volvimento Tecnológico e da Carreira de Gestão, Pla
nejamento e Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia,
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de que trata a Lei n° 8.691, de 28 de julho de 1993, re
estruturados na forma do Anexo 11, têm sua correla
ção estabelecida no Anexo V.

Parágrafo único. Os vencimentos dos servidores
de que trata corresponderão àqueles fixados no Ane
xo IX, para os respectivos níveis, padrões.

Art. 18. Ficam extintas a Gratificação de Ativida
des em Ciência e Tecnologia - GCT, de que trata o art.
22 da Lei n° 8.691, de 1993, e a Gratificação de De
sempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia 
GDCT, de que tratam a Lei n° 9.638, de 20 de maio de
1998, e a Lei n° 9.647, de 26 de maio de 1998.

Art. 19. Fica instituída a Gratificação de Desem
penho de Atividade de Ciência e Tecnologia 
GDACT, devida aos ocupantes dos cargos efetivos in
tegrantes das carreiras de que trata o art. 17 desta
medida provisória.

Parágrafo único. Fazem jus à gratificação de que
trata o caput os empregados de nível superior menci
onados no art. 27 da Lei nO 8.691, de 28 de julho de
1993.

Art. 20. O valor da GDACT será de até trinta e
cinco por cento para os cargos de nível superior, de
até quinze por cento para os cargos de nível interme
diário e de até cinco por cento para os cargos de nível
auxiliar, incidentes sobre o vencimento básico do ser
vidor.

§ 1° Os ocupantes dos cargos de que trata o art.
17 somente farão jus à GDACT se em exercício de ati
vidades inerentes às atribuições das respectivas car
reiras nos órgãos e nas entidades a que se refere o §
1° do art. 1° da Lei n° 8.691, de 1993, e nas Organiza
ções Sociais conforme disposto na Lei n° 9.637, de 15
de maio de 1998.

§ 2° A GDACT será atribuída em função do efeti
vo desempenho do servidor e do alcance das metas
de desempenho institucional fixadas em ato do diri
gente máximo do órgão ou da entidade.

§ 3° Os critérios e procedimentos de atribuição
da GDACT serão estabelecidos em ato dos titulares
dos Ministérios aos quais estejam vinculados os ór
gãos e as entidades de que trata o § 1° deste artigo.

Art. 21. A parcela da GDACT atribuída em fun
ção das metas institucionais será calculada obser
vando-se os seguintes limites:

1- até quatorze pontos percentuais, para os car
gos de nível superior;

11 - até seis pontos percentuais, para os cargos
de nível intermediário; e

111- até dois pontos percentuais para os cargos
de nível auxiliar.

Art. 22. O titular de cargo efetivo das carreiras e
dos cargos referidos no art. 17, quando investido em
cargo em comissão de Natureza Especial, DAS 6 e
DAS 5, ou equivalentes, fará jus ao valor máximo da
GDACT.

Art. 23. O titular de cargo efetivo das carreiras e
dos cargos referidos no art. 17 que não se encontre
em exercício nos órgãos e nas entidades a que se re
fere o § 1° do art. 1° da Lei n° 8.691, de 1993, excepci
onalmente fará jus à GDACT nas seguintes situa
ções:

I - quando cedido para a Presidência ou
Vice-Presidência da República, perceberá a GDACT
calculada com base nas regras aplicáveis aos órgãos
e às entidades cedentes; e

11 - quando cedido para órgãos ou entidades do
Governo Federal, distintos dos indicados no § 1° do
art. 1° da Lei n° 8.691, de 1993, e no inciso I, da se
guinte forma:

a) o servidor investido em cargo em comissão
de Natureza Especial, DAS 6, DAS 5, ou equivalen
tes, perceberá a GDACT em valor calculado com
base no disposto no art. 22; e

b) o servidor investido em cargo em comissão
DAS 4, ou equivalente, perceberá a GDACT no valor
de setenta e cinco por cento do valor máximo da
GDACT.

Art. 24. O caput do art. 21 da Lei n° 8.691, de
1993, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 21. Os servidores de que trata esta lei, por
tadores de títulos de Doutor, Mestre e certificado de
aperfeiçoamento ou de especialização farão jus a um
adicional de titulação, no percentual de setenta por
cento, trinta e cinco por cento e dezoito por cento, res
pectivamente, incidente sobre o vencimento básico."
(NR)

CARREIRA DE FISCAL FEDERAL
AGROPECUÁRIO

Art. 25. Fica criada a Carreira de Fiscal Federal
Agropecuário, composta de cargos de igual denomi
nação, no Quadro Geral de Pessoal do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, regidos pela
Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Art. 26. A Carreira de Fiscal Federal Agropecuá
rio, estruturada na forma do Anexo I, tem a sua corre
lação estabelecida no Anexo IV.

Art. 27. Os ocupantes do cargo de Fiscal Fede
ral Agropecuário têm por atribuições assegurar, em
todo o território nacional:
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I - a sanidade das populações vegetais, seus
produtos e subprodutos;

11 - a saúde dos rebanhos animais, seus produ
tos e subprodutos;

111 - a idoneidade dos insumos e dos serviços
utilizados na agropecuária;

IV - a identidade e a segurança higiênico-sani
tária e tecnológica dos produtos agropecuários finais
destinados aos consumidores;

V - a promoção, o fomento, a produção e as po
líticas agropecuárias; e

VI- os acordos, os tratados e as convenções in
ternacionais dos quais o Brasil seja signatário.

Parágrafo único. O Poder Executivo, observado
o disposto neste artigo, disciplinará as atribuições dos
cargos de Fiscal Federal Agropecuário em conformi
dade com as especificidades e as peculiaridades de
senvolvidas por área de especialização funcional.

Art. 28. São transformados em cargos de Fiscal
Federal Agropecuário, os atuais cargos efetivos da
Carreira de Fiscal de Defesa Agropecuária e de Médi
co Veterinário - NS n° 910, cujos ocupantes estejam
em efetivo exercício nas atividades de controle, inspe
ção, fiscalização e defesa agropecuária, do Quadro
de Pessoal do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, na forma do Anexo IV.

§ 1° Serão enquadrados na Carreira de Fiscal
Federal Agropecuário os atuais ocupantes dos car
gos mencionados no caput deste artigo, desde que
sua investidura haja observado as pertinentes nor
mas constitucionais e ordinárias anteriores a 5 de ou
tubro de 1988, e, se posterior a esta data, tenha de
corrido de aprovação em concurso público.

§ 2° Os atuais ocupantes do cargo de Médico
Veterinário - NS N° 91°que optarem por permanecer
na situação atual deverão fazê-lo, de forma irretratá
vel, até 31 de julho de 2000, ficando, neste caso, em
quadro em extinção.

§ 3° Ficam criados quinhentos cargos de Fiscal
Federal Agropecuário na Carreira de Fiscal Federal
Agropecuário, no Quadro Geral de Pessoal do Minis
tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Art. 29. Aos ocupantes do cargo de Fiscal Fede
ral Agropecuário, não se aplica a jornada de trabalho
a que se refere o § 2° e o caput do art. 1° da Lei n°
9.436, de 5 de fevereiro de 1997, não mais se admitin
do a percepção de dois vencimentos básicos.

Art. 30. Fica instituída a Gratificação de Desem
penho de Fiscalização Agropecuária - GDAFA, devi
da aos ocupantes dos cargos da de Fiscal Federal
Agropecuário, quando em exercício de atividades ine-

rentes às atribuições da respectiva carreira no Minis
tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no
percentual de até cinqüenta por cento incidente sobre
o vencimento básico do servidor.

Parágrafo único. A GDAFA será atribuída em
função do efetivo desempenho do servidor, bem
como do desempenho institucional do órgão, na for
ma estabelecida em ato do Poder Executivo.

Art. 31. Os valores dos vencimentos dos cargos
que compõem a Carreira de Fiscal Federal Agrope
cuário são os constantes do Anexo X.

Art. 32. O titular de cargo efetivo da carreira de
que trata o art. 25 desta medida provisória, quando in
vestido em cargo de Natureza Especial ou DAS do
Governo Federal, fará jus à respectiva gratificação
calculada com base no limite máximo.

Art. 33. O integrante da Carreira de Fiscal Fede
ral Agropecuário, que não se encontre na situação
prevista no art. 30 desta medida provisória, somente
fará jus à GDAFA:

I - quando cedido para a Presidência ou
Vice-Presidência da República, perceberá a respecti
va gratificação calculada como se estivesse em exer
cício nos órgãos ou nas entidades cedentes; ou

11 - quando cedido para outros órgãos ou entida
des do Governo Federal, se investido em cargo em
comissão DAS 4, ou equivalente, perceberá a respec
tiva gratificação em valor correspondente a trinta por
cento do vencimento básico.

Art. 34. Não são devidas aos ocupantes da Car
reira de Fiscal Federal Agropecuário a Gratificação a
que se refere o art. r da Lei n° 8.460, de 17 de setem
bro de 1992, a Gratificação de Desempenho de Ativi
dade de Defesa Agropecuária, a que se referem as
Leis n° 9.620, de 2 de abril de 1998, e 9.641, de 25 de
maio de 1998, e a Gratificação de Desempenho da
Atividade de Fiscalização, a que se refere a Lei nO
9.775, de 21 de dezembro de 1998.

CARREIRAS E CARGOS DA ÁREA JURíDICA

Art. 35. Fica criada a Carreira de Procurador Fe
deral no âmbito da Administração Pública Federal,
nas respectivas autarquias e fundações, composta de
cargos de igual denominação, regidos pela Lei n°
8.112, de 1990, com a estrutura de cargo constante
do Anexo 111.

Art. 36. O ingresso nos cargos de que trata o art.
35 far-se-á concurso público, exigindo-se diploma de
Bacharel em Direito, requisitos fixados na legislação
pertinente.
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Parágrafo único. Os concursos serão disciplina
dos pelo Advogado-Geral da União, presente, nas
bancas examinadoras respectivas, a Ordem dos
Advogados do Brasil.

Art. 37. São atribuições dos titulares do cargo de
Procurador Federal:

I - a representação judicial e extrajudicial da
União, quanto às suas atividades descentralizadas a
cargo de autarquias e fundações públicas, bem como
a representação judicial e extrajudicial dessas entida
des;

11 - as atividades de consultoria e assessora
mento jurídicos à União, em suas referidas atividades
descentralizadas, assim como às autarquias e às fun
dações federais;

111- a apuração da liquidez e certeza dos crédi
tos, de qualquer natureza, inerentes às suas ativida
des, inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de co
brança amigável ou judicial; e

IV - a atividade de assistir a autoridade asses
sorada no controle interno da legalidade dos atos a
serem por ela praticados ou já efetivados.

§ 10 Os membros da Carreira de Procurador Fe
deral são lotados e distribuídos pelo Advogado-Geral
da União.

§ 20 A lotação de Procurador Federal nas autar
quias e fundações públicas é proposta pelos titulares
destas.

Art. 38. Os integrantes da Carreira de Procura
dor Federal têm os direitos e deveres que lhes prevê a
Lei n° 8.112, de 1990, e sujeitam-se às proibições e
aos impedimentos estabelecidos nesta Medida Provi
sória.

§ 1° Ao Procurador Federal é proibido:
I - exercer a advocacia fora das atribuições do

respectivo cargo;
11 - contrariar súmula, parecer normativo ou ori

entação técnica, adotados pelo Advogado-Geral da
União;

111 - manifestar-se, por qualquer meio de divul
gação, sobre assunto conexo às suas atribuições, sal
vo ordem, ou autorização expressa, do Advogado
Geral da União;

IV - exercer suas atribuições em processo, judi
cial ou administrativo que seja parte ou interessado,
ou haja atuado corno advogado de qual partes, ou no
qual seja interessado parente consangüíneo ou afim,
em linha reta ou colateral, até o segundo grau, bem
como cônjuge ou companheiro, bem assim nas hipó
teses da legislação, inclusive processual; e

V - participar de comissão ou banca de concur
so e intervir no seu julgamento, quando concorrer pa
rente consangüíneo ou afim, em linha reta ou colate
ral, até o segundo grau, bem como cônjuge ou com
panheiro.

§ 20 Devem, os Procuradores Federais, dar-se
por impedidos nas hipóteses em que tenham proferi
do manifestação favorável à pretensão deduzida em
juízo pela parte adversa e naquelas da legislação pro
cessual, cumprindo-lhes comunicar, de pronto, o seu
impedimento ao respectivo superior hierárquico, vi
sando à designação de substituto.

Art. 39. São transformados em cargos de Procu
rador Federal, os seguintes cargos efetivos, de autar
quias e fundações federais:

I - Procurador Autárquico;
11 - Procurador;
111- Advogado;
IV - Assistente Jurídico; e
V - Procurador e Advogado da Superintendên

cia de Seguros Privados e da Comissão de Valores
Mobiliários.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se
aplica ao Procurador do Banco Central do Brasil.

Art. 40. São enquadrados na Carreira de Procu
rador Federal os titulares dos cargos de que trata o
art. 39, cuja investidura nos respectivos cargos haja
observado as pertinentes normas constitucionais e
ordinárias anteriores a 5 de outubro de 1988, e, se
posterior a essa data, tenha decorrido de aprovação
em concurso público.

§ 1° O enquadramento deve observar a correla
ção estabelecida no Anexo VI.

§ 20 À Advocacia-Geral da União incumbe verifi
car, caso a caso, a regularidade da aplicação deste
artigo, quanto aos enquadramentos efetivados.

Art. 41 . Fica instituída a Gratificação de Desem
penho de Jurídica - GDAJ, devida aos integrantes
das Carreiras de Advogado da União Assistente Jurí
dico da Advocacia-Geral da União, de Defensor Públi
co da União e de Procurador Federal, no percentual
de até trinta por cento, incidente sobre o vencimento
básico do servidor, quando em exercício nas unida
des jurídicas dos órgãos e das entidades da Adminis
tração Pública Federal direta, autárquica e fundacio
nal.

§ 1° A GDAJ será atribuída em função do efetivo
desempenho do servidor e dos resultados alcança
dos pelos órgãos jurídicos dos órgãos e das entida
des, na forma estabelecida em ato do Advogado-Ge-
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ral da União e, no caso do Defensor Público da União,
em ato do Defensor-Geral da União.

§ 2° A Gratificação Temporária de que trata o art.
17 da Lei n° 9.028, de 12 de abril de 1995, atribuída
exclusivamente a outros servidores, mantidos os fato
res estabelecidos no Anexo 111 da referida Lei, será
paga nos seguintes valores:

1- GT-I, R$471 ,87 (quatrocentos e setenta e um
reais e oitenta e sete centavos);

11- GT-II, R$340,79 (trezentos e quarenta reais
e setenta e nove centavos);

111 - GT-III, R$209,72 (duzentos e nove reais e
setenta e dois centavos); e

IV - GT-IV, R$157,29 (cento e cinqüenta e sete
reais e vinte e nove centavos).

Art. 42. Otitularde cargo efetivo das carreiras de
que trata o art. 41, quando investido em cargo de Na
tureza Especial ou em comissão dos níveis DAS 6 e
DAS 5, ou equivalentes, em órgãos ou entidades do
Governo Federal, fará jus à GDAJ calculada com
base no limite máximo.

Parágrafo único. O beneficiário da GDAJ, quan
do em exercício nas unidades jurídicas dos órgãos e
das entidades da Administração Pública Federal dire
ta, autárquica e fundacional, se investido em cargo
em comissão do nível DAS 4, perceberá a referida
Gratificação em valor não inferior a vinte por cento do
respectivo vencimento básico.

Art. 43. O titular de cargo efetivo das carreiras
referidas no art. 41, que não se encontre nas situa
ções previstas nos arts. 41 e 42, somente fará jus à
GDAJ, nos termos deste artigo:

I - quando cedido para a Presidência ou
Vice-Presidência da perceberá a respectiva gratifica
ção calculada com base nas mesmas reg como se es
tivesse em exercício nos órgãos ou nas entidades ce
dentes; e

11 - quando cedido para outros órgãos ou entida
des do Governo Federal, se investido em cargo em
Comissão DAS 4, ou equivalente, perceberá a res
pectiva gratificação em valor correspondente a vinte
por cento do vencimento básico.

Art. 44. Os valores do vencimento dos cargos de
Procurador Federal e dos cargos das Carreiras de
Advogado da União e de Assistente Jurídico da Advo
cacia-Gerai da União e de Defensor Público da União
são os constantes do Anexo XI.

Parágrafo único. Aplica-se aos cargos das Car
reiras de Advogado da União e de Assistente Jurídico
da Advocacia-Geral da União e de Defensor Público
da União a correlação estabelecida no Anexo XlV.

Art. 45. Não serão devidas as seguintes vanta
gens aos ocupantes dos cargos de que trata o art. 44,
inclusive àqueles colocados em quadros suplementa
res:

I - Representação Mensal de que tratam o De
creto-Lei n° 2.333, de 11 de junho de 1987, e Decre
to-Lei n° 2.371, de 18 de novembro de 1987;

11 - Gratificação de que trata o art. 7° da Lei n°
8.460, de 1992;

111- Gratificação de Fiscalização e Arrecadação
- GEFA de que trata a Lei n° 8.538, de 21 de dezem
bro de 1992;

IV - Retribuição Variável da Comissão de Valo
res Mobiliários - RVCVM de que trata a Lei n° 9.015,
de 1995;

V - Retribuição Variável da Superintendência
de Seguros Privados - RVSUSEP de que trata a Lei
n° 9.015, de 1995;

VI- Gratificação Temporária - GT de que tratam
as Leis n° 9.028, de 1995, e 9.651, de 1998;

VII- Gratificação Provisória - GP de que trata a
Lei n° 9.651, de 1998;

VIII - Gratificação de Desempenho de Função
Essencial à Justiça - GFJ de que trata a Lei n° 9.651,
de 1998;

IX - Representação Mensal de que trata a Lei n°
9.366, de 16 de dezembro de 1996; e

X - Gratificação de Atividade - GAE de que trata
a Lei Delegada n° 13, de 27 de agosto de 1992.

Art. 46. Os cargos efetivos da Administração Fe
deral direta, fundacional, privativos de Bacharel em
Direito, que não foram transpostos n° 9.028, de 1995,
nem por esta medida provisória, para as Carreiras de
Assistente Jurídico e de Procurador Federal, compo
rão quadros suplementares em extinção.

§ 1° O quadro suplementar relativo aos servido
res da Administração Federal direta de que trata o ca
put inclui-se na Advocacia-Geral da União.

§ 2° O disposto neste artigo não se aplica aos in
tegrantes da Carreira Policial Federal, aos cargos de
Procurador do Banco Central do Brasil, Procurador da
Procuradoria Especial da Marinha, Juiz-Presidente e
Juiz do Tribunal Marítimo.

Art. 47. Os cargos de Advogado da União e de
Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União se
rão distribuídos pelas três categorias das respectivas
carreiras, mediante ato do Advogado-Geral da União.

Art. 48. Aplicam-se aos Procuradores da Procu
radoria Especial da Marinha, de que trata a Lei n°
7642, de 18 de dezembro de 1987, e aos ocupantes
de cargos integrantes dos quadros suplementares de
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que trata o art. 46 a tabela de vencimento constante
do Anexo XI, observada a correlação do Anexo VI e a
gratificação de que trata o art. 41, observado o disci
plinamento estabelecido por esta medida provisória.

Parágrafo único. Os ocupantes dos cargos de
Juiz-Presidente e Juiz do Tribunal Marítimo farão jus,
a titulo de vencimentos, ao valor correspondente ao
padrão 111 da categoria especial da tabela constante
do Anexo XI e à gratificação de que trata o art. 41,
conforme disposto nesta medida provisória.

Art. 49. O exercício, por Procurador da Repúbli
ca, do direito de opção irretratável por Carreira da
Advocacia-Geral da União, facultado pelo § 2° do art.
29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitóri
as, poderá ser manifestado ao Advogado-Geral da
União, no prazo de quinze dias estabelecido no art. 61
da Lei Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de
1993, contado da publicação da lei de conversão des
ta medida provisória, e comunicado ao Procura
dor-Gerai da República.

§ 1° Ficam assegurados ao optante o ingresso
em cargo compatível da Carreira da Advocacia-Geral
da União e a percepção dos vencimentos e vanta
gens do cargo antes ocupado, salvo opção pela retri
buição do novo cargo, respeitados o tempo de efetivo
serviço e o direito a promoções, assim como as ga
rantias e prerrogativas próprias a membros do Minis
tério Público Federal, no que não conflitar com a natu
reza da Advocacia-Geral da União.

§ 2° A opção de que trata este artigo implica a
automática cargo na carreira escolhida pelo optante,
o qual integrará Quadro Especial, e extinto quando
vagar.

Art. 50. O Advogado-Geral da União editará os
atos necessários ao cumprimento do disposto nesta
Medida Provisória, relativamente aos cargos de
Advogado da União e de Assistente Jurídico da Advo
cacia-Gerai da União e àqueles dos integrantes de
seus órgãos vinculados.

CARREIRAS E CARGOS DO BANCO CENTRAL
DO BRASIL

Art. 51. A Lei n° 9.650, de 27 de maio de 1998,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 3° São atribuições dos titulares do
cargo de Analista do Banco Central do Bra
si�:

I - formulação, implementação, acom
panhamento e avaliação de planos, progra
mas e projetos relativos a:

a} gestão das reservas internacionais;

b} divida pública interna e externa fe
deral, estadual e municipal;

c} política monetária, cambial e credití-
cia;

d} emissão de moeda e papel-moeda;
e} saneamento do meio circulante; e
f} gestão de instituições financeiras

sob regimes especiais;
II - gestão do sistema de metas para a

inflação;
111 - regulamentação e fiscalização do

Sistema Financeiro, compreendendo, entre
outros pontos:

a} o funcionamento do Sistema Finan
ceiro;

b} o acesso ao Sistema Financeiro;
c} a supervisão direta de instituições fi

nanceiras;
d} o monitoramento indireto de institui

ções financeiras, conglomerados, macros
segmentos e mercados; e

e} a prevenção e o combate a ilícitos
cambiais e financeiros;

IV - estudos e pesquisas relaciona
dosa:

a} pol íticas econômicas adotadas;
b} acompanhamento do balanço de

pagamentos;
c} desempenho das instituições finan

ceiras autorizadas a funcionar no País; e
d} regulamentação de matérias de in

teresse do Banco Central do Brasil;
V - atuação em todas as atividades

vinculadas às competências legais do Ban
co Central do Brasil;

VI - orientação aos agentes do Siste
ma Financeiro e ao público em geral sobre
matérias de competência da Autarquia, me
diante solução de assuntos objeto de con
sultas;

VII - representação da Autarquia junto
a órgãos governamentais e instituições in
ternacionais; e

VIII - atividades de natureza organiza
cional e outras a elas relacionadas." (NR)

"Art. 4° São atribuições dos titulares do
cargo de Procurador do Banco Central do
Brasil:

I - a representação judicial e extrajudi
cial do Banco Central do Brasil;
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11 - as atividades de consultoria e as
sessoramento jurídicos ao Banco Central do
Brasil;

111 - a apuração da liquidez e certeza
dos créditos, de qualquer natureza, ineren
tes às suas atividades, inscrevendo-os em
dívida ativa, para fins de cobrança amigável
ou judicial; e

IV - assistir aos administradores do
Banco Central do Brasil no controle interno
da legalidade dos atos a serem por eles pra
ticados ou já efetivados." (NR)

"Art. 70
.

§ 10 Progressão funcional é a passa
gem do servidor para o padrão de venci
mento imediatamente superior dentro de
uma mesma classe, observado o interstício
de setecentos e trinta dias, redutível, medi
ante processo de avaliação de desempenho
em até cento e oitenta e dois dias.

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

"Art. 11. É criada a Gratificação de Ati
vidade do Banco Central do Brasil- GABC,
observados os seguintes critérios e percen
tuais:

I - cargos de Analista do Banco Cen
trai do Brasil e de Procurador do Banco
Central do Brasil, incluídos nas classes D, C
e B: setenta e cinco por cento, incidentes
sobre o vencimento básico do padrão onde
estiver posicionado o servidor;

11 - cargos de Analista do Banco Cen
trai do Brasil e de Procurador do Banco
Central do Brasil, incluídos nos padrões I, II
e 111 da classe A: sessenta e cinco por cento,
incidentes sobre o vencimento básico do pa
drão onde estiver posicionado o servidor;

111 - cargos de Analista do Banco Cen
trai do Brasil e de Procurador do Banco
Central do Brasil, incluídos no padrão IV da
classe A: cinqüenta e cinco por cento, inci
dentes sobre o vencimento básico do pa
drão onde estiver posicionado o servidor; e

IV - cargo de Técnico do Banco Cen
trai do Brasil: noventa por cento, incidentes
sobre o vencimento básico do padrão onde
estiver posicionado o servidor.

Parágrafo único. Os percentuais a que
se refere o caput deste artigo poderão ser
acrescidos de até dez pontos percentuais,

nas condições a serem fixadas pela Direto
ria do Bacen, enquanto estiver o servidor
em exercício de atividades:

I - externas de fiscalização do Sistema
Financeiro Nacional, inclusive de câmbio;

" - que importem risco de quebra de
caixa; e

111 - que requeiram profissionalização específi
ca."(NR)

"Art. 15 .

§ 10 A contribuição mensal do servidor
ativo, inativo ou do pensionista será de um
por cento a três por cento de sua remunera
ção, provento ou pensão, e a contribuição
relativa aos dependentes não presumidos
será de um por cento a cinco por cento da
remuneração ou provento do servidor contri
buinte.

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

"Art. 17-A. Além das proibições previs
tas no art. 17, ao Procurador do Banco Cen
trai do Brasil também é proibido:

I - exercer a advocacia fora das atribu
ições do respectivo cargo;

11 - contrariar súmula, parecer normatí
vo ou orientação técnica, adotadas pelo
Procurador-Geral do Banco Central do Bra
sil ou pelo Advogado-Geral da União;

111 - manifestar-se, por qualquer meio
de divulgação, sobre assuntos conexos às
suas atribuições, salvo ordem, ou autoriza
ção expressa da Diretoria do Banco Central
do Brasil;

IV - exercer suas atribuições em pro
cesso, judicial ou administrativo, em que
seja parte ou interessado, ou haja atuado
como advogado de qualquer das partes, ou
no qual seja interessado parente consangüí
neo ou afim, em linha reta ou colateral, até o
segundo grau, bem como cônjuge ou com
panheiro, bem assim nas hipóteses da legis
lação, inclusive processual; e

V - participar de comissão ou banca
de concurso e intervir no seu julgamento,
quando concorrer parente consangüíneo ou
afim, em linha reta ou colateral, até o segun
do grau, bem como cônjuge ou companhei
ro.

Parágrafo único. Devem os Procurado
res do Banco Central do Brasil dar-se por
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impedidos nas hipóteses em que tenham
proferido manifestação favorável à preten
são deduzida em juízo pela parte adversa e
naquelas da legislação processual, cumprin
do-lhes comunicar, de pronto, o seu impedi
mento ao respectivo superior hierárquico, vi
sando à designação de substituto." (NR)

Art. 52. O Anexo II à Lei n° 9.650, de 1998,
passa a vigorar na forma do Anexo XII a esta medi
da provisória.

Art. 53. Os ocupantes dos cargos de Analista do
Banco Central do Brasil da Carreira de Especialista
do Banco Central do Brasil e de Procurador do Banco
Central do Brasil da Carreira Jurídica do Banco Cen
trai do Brasil são enquadrados, a partir de 1° de agos
to de 2000, na forma do Anexo XV a esta medida pro
visória.

Art. 54. O ingresso nos cargos de Analista do
Banco Central do Brasil da Carreira de Especialista
do Banco Central do Brasil, e de Procurador do Banco
Central do Brasil da Carreira Jurídica do Banco Cen
trai do Brasil dos aprovados em concurso, cujo edital
tenha sido publicado até 29 de junho de 2000,
dar-se-á, excepcionalmente, na classe D padrão 111.

PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DAS
INSTITUiÇÕES FEDERAIS DE ENSINO

Art. 55. Os cargos efetivos das instituições fede
rais de ensino, vinculadas ao Ministério da Educação,
de que trata a Lei n° 7.596, de 10 de abril de 1987,
ressalvados os de professor de 3° grau, de professor
de 1° e 2° graus e os integrantes da área jurídica
abrangidos por esta medida provisória são reestrutu
rados na forma da alínea a do Anexo I e têm a sua cor
relação de cargos estabelecida no Anexo IV. (Este
dispositivo perderá vigência a partir de 1-1-2002. Lei
°n 10.302, de 31-10-2001)

Art. 56. Fica instituída a Gratificação de Desem
penho de Atividade Técnico-Administrativa Educacio
nal - GDAE, devida aos ocupantes dos cargos técni
cos-administrativos das instituições federais de ensi
no, vinculadas ao Ministério da Educação, referidos
no art. 55, conforme percentuais discriminados a se
guir, incidentes sobre o vencimento básico do servi
dor: (Este dispositivo perderá vigência a partir de
1°-1-2002. Lei nO 10.302, de 31-10-2001).

I - cento e quarenta por cento, correspondente à
parte fixa da Gratificação; e (Este dispositivo perderá
vigência a partir de 1°-1-2002. Lei nO 10.302, de
31-10-2001 );

11- sessenta por cento, a título de parcela variá
vel. (Este dispositivo perderá vigência a partir de
1°-1-2002. Lei n° 10.302, de 31-10-2001).

§ 1° A GDAE será atribuída em função do efetivo
desempenho do servidor, bem como do desempenho
institucional da instituição federal de ensino, na forma
estabelecida em ato do Poder Executivo. (Este dispo
sitivo perderá vigência a partir de 1°-1-2002. Lei n°
10.302, de 31-10-2001)

§ 2° As avaliações de desempenho individual
deverão ser feitas em escala de zero a cem pontos,
sendo que o desvio padrão deverá ser maior ou igual
a cinco e a média aritmética das avaliações individua
is deverá ser menor ou igual a noventa pontos, consi
derando o conjunto das avaliações de cada instituição
federal de ensino. (Este dispositivo perderá vigência a
partir de 1°-1-2002. Lei nO 10.302, de 31-10-2001)

Art. 57. Os valores dos vencimentos dos cargos
referidos no art. 55 desta medida provisória são os
constantes do Anexo XVIII. (Este dispositivo perderá
vigência a partir de 1°-1-2002. Lei n° 10.302, de
31-10-2001 )

FUNÇÕES COMISSIONADAS TÉCNICAS

Art. 58. Ficam criadas no Ministério do Planeja
mento, Orçamento e Gestão, para uso no âmbito do
Poder Executivo Federal, oito mil setecentas e três"
Funções Comissionadas Técnicas - FCT, cujos níve
is e valores são os constantes do Anexo XIII.

§ 1° As Funções Comissionadas Técnicas desti
nam-se exclusivamente a ocupantes de cargos efeti
vos, constantes do Anexo V da Lei n° 9.367, de 16 de
dezembro de 1996, que não tenham sido estrutura
dos em carreiras ou abrangidos pelo art. 1° desta me
dida provisória.

§ 2° O servidor, investido nas Funções Comissi
onadas a que se refere o caput deste artigo, poderá
optar por uma das remunerações a seguir discrimina
das, obedecidos aos limites fixados pela Lei n° 8.852,
de 4 de fevereiro de 1994:

I - a remuneração do valor unitário total da Fun
ção Comissionada Técnica, acrescida dos anuênios;

11 - a diferença entre a remuneração total da
Função Comissionada Técnica e a remuneração do
cargo efetivo; ou

111 - a remuneração do cargo efetivo, acrescida
do valor de opção, conforme estabelecido no Anexo
XIII.

§ 3° Para fins de cálculo da parcela variável a
que se refere o § 2°, será considerada como remune-
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ração a definida no inciso 111 do art. 1° da Lei n° 8.852,
de 4 de fevereiro de 1994.

§ 4° As Funções Comissionadas Técnicas não
são cumulativas com os cargos em comissão de Na
tureza Especial e do Grupo-Direção e Assessora
mento Superiores, de que trata a Lei n° 9.030, de 13
de abril de 1995, com as Funções Gratificadas, cria
das pelo art. 26 da Lei n° 8.216, de 13 de agosto de
1991, com as Gratificações de Representação· da
Presidência da República e dos órgãos que a inte
gram com os cargos de Direção e Funções Gratifica
das de que trata o art. 1° da Lei n° 9.640, de 25 de
maio de 1998, e com os Cargos Comissionados de
Direção, de Gerência Executiva, de Assessoria, de
Assistência e Técnicos a que se refere a Lei n° 9.986,
de 18 de julho de 2000.

§ 5° A Função Comissionada Técnica a que se
refere este artigo, caracterizada pela complexidade e
responsabilidade, somente poderá ser ocupada por
servidor com qualificação, capacidade e experiência,
na forma definida em ato do Poder Executivo.

§ 6° O preenchimento das Funções Comissio
nadas Técnicas referidas, no caput deste artigo de
verá ser feito de forma gradual, observando-se a dis
ponibilidade orçamentária em cada exercício, e so
mente poderá ocorrer após a avaliação de cada posto
de trabalho existente no órgão ou na entidade, de
acordo com critérios a serem estabelecidos em regu
lamento.

§ 7° As Funções Comissionadas Técnicas não
se incorporam aos proventos da aposentadoria e às
pensões.

DISPOSiÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 59. Para fins de incorporação aos proventos
da aposentadoria ou às pensões, as Gratificações de
que tratam os arts. 8°, 13, 19, 30, 41 e 56 desta medi
da provisória:

I - somente serão devidas, se percebidas há
pelo menos cinco anos; e

11 - serão calculadas pela média aritmética dos
últimos sessenta meses anteriores à aposentadoria
ou instituição da pensão.

§ 1° A aplicação do disposto nesta Medida Pro
visória a aposentados e pensionistas não poderá im
plicar redução de proventos e pensões.

§ 2° Constatada a redução de proventos ou pen
são decorrente da aplicação do disposto nesta Medi
da Provisória, a diferença será paga a título de vanta
gem pessoal nominalmente identificada.

§ 3° As vantagens pessoais de aposentados e
pensionistas, decorrentes da aplicação desta medida
provisória, à remuneração dos servidores técni
cos-administrativos das instituições federais de ensi
no, vinculadas ao Ministério da Educação, deverão
ser revistas, em decorrência do disposto no parágrafo
único do art. 60. (Este dispositivo perderá vigência a
partir de 1°-1-2002. Lei nO 10.302, de 31-10-2001)

§ 4° As vantagens pessoais de que tratam os §§
2° e 3° deste artigo serão calculadas quando da apli
cação do disposto nesta Medida Provisória e estarão
sujeitas exclusivamente à atualização decorrente de
revisão geral da remuneração dos servidores públi
cos federais.

Art. 60. Aplicam-se as disposições desta medida
provisória às aposentadorias e pensões, exceto as
gratificações a que se refere os arts. 8°, 13, 19, 30 e
41 , relativamente às aposentadorias e pensões con
cedidas até 30 de junho de 2000.

Parágrafo único. A gratificação a que se refere o
art. 56 desta medida provisória aplica-se aos aposen
tados e pensionistas já existentes e aos que vierem a
existir, antes de decorridos cinco anos da sua percep
ção, no percentual de cento e quarenta por cento, in
cidente sobre o vencimento básico do servidor ou ins
tituidor de pensão. (Este dispositivo perderá vigência
a partir de 1°-1-2002. Lei n° 10.302, de 31-10-2001)

Art. 61. Enquanto não forem regulamentadas e
até que sejam processados os resultados da avalia
ção de desempenho, as Gratificações referidas no art.
59 desta medida provisória corresponderão aos se
guintes percentuais incidentes sobre o vencimento
básico de cada servidor:

1- Gratificação de Desempenho de Atividade do
Ciclo de Gestão, vinte e cinco por cento;

11 - Gratificação de Desempenho de Atividade
de Auditoria de Valores Mobiliários, vinte e cinco por
cento;

111 - Gratificação de Desempenho de Atividade
de Auditoria de Seguros Privados, vinte e cinco por
cento;

IV - Gratificação de Desempenho de Atividade
de Ciência e Tecnologia, doze vírgula vinte e cinco
por cento, cinco vírgula cinco por cento e dois vírgula
cinco por cento, para os cargos de níveis superior, in
termediário e auxiliar, respectivamente;

V - Gratificação de Desempenho de Atividade
de Fiscalização Agropecuária, vinte e cinco por cento;

VI - Gratificação de Desempenho de Atividade
Jurídica, doze por cento; e
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VII - Gratificação de Desempenho de Atividade
Técnico-Administrativa Educacional, cento e sessen
ta por cento. (Este dispositivo perderá vigência a par
tir de 1°-1-2002. Lei n° 10.302, de 31-10-2001).

§ 1° O resultado da primeira avaliação gera efei
tos financeiros a partir do início do período de avalia
ção, devendo ser compensadas eventuais diferenças
pagas a maior ou menor.

§ 2° O disposto neste artigo aplica-se aos ocu
pantes de cargos ou funções comissionadas que fa
zem jus às gratificações de que tratam os incisos I a
VII.

Art. 62. Os valores dos vencimentos básicos
constantes dos Anexos VII, VIII, IX, X, XI, XII e XVIII
não poderão servir de base de cálculo para quaisquer
outras gratificações ou vantagens de quaisquer ou
tros servidores.

Art. 63. Na hipótese de redução de remuneração
decorrente da aplicação do disposto nesta medida
provisória, a diferença será paga a título de vantagem
pessoal nominalmente identificada, a ser absorvida
por ocasião do desenvolvimento no cargo ou na car
reira.

Parágrafo único. Em se tratando de nomeados
para os cargos integrantes das Carreiras da Advoca
cia-Gera� da União, em decorrência de concursos pú
blicos iniciados até 30 de junho de 2000, a diferença
será calculada tendo em vista a remuneração inicial
de maior valor indicado em edital, assim também se
calculando para os demais integrantes das respecti
vas categorias iniciais das mencionadas Carreiras.

Art. 64. Os servidores alcançados por esta me
dida provisória não fazem jus à percepção da Gratifi
cação de Atividade - GAE de que trata a Lei Delega
da nO 13, de 1992.

Art. 65. Até que seja aprovado o regulamento de
que trata o § 2° do art. 4° desta medida provisória,
aplicam-se, para fins de progressão funcional e pro
moção, as normas vigentes na data de sua publica
ção.

§ 1° Na contagem do interstício necessário à
promoção e à progressão será aproveitado o tempo
computado até a data em que tiver sido feito o enqua
dramento decorrente da aplicação do disposto nesta
medida provisória.

§ 2° Para fins do disposto neste artigo, não será
considerado como progressão funcional ou promo
ção o enquadramento decorrente da aplicação desta
medida provisória.

Art. 66. Nos casos de transposição ou novo en
quadramento, as diferenças remuneratórias, decor-

rentes de alterações no vencimento básico, serão
consideradas para todos os efeitos como parte inte
grante do novo vencimento básico.

Art. 67. Será de cento e vinte dias, contados a
partir de 30 de junho de 2000, o prazo para encami
nhamento pelo Ministério do Planejamento, Orça
mento e Gestão à Casa Civil da Presidência da Repú
blica das propostas de regulamentação das Gratifica
ções de que trata o art. 59.

Art. 68. A remuneração dos Cargos em Comis
são de Natureza Especial- NES, e do Grupo Direção
e Assessoramento Superiores - DAS, nOs 1, 2, 3, 4, 5
e 6, e dos Cargos de Direção das instituições Federa
is de Ensino, passa a ser constituída de uma única
parcela nos valores constantes do Anexo XVI desta
medida provisória.

§ 1° O servidor ocupante de cargo efetivo ou
emprego permanente na Administração Pública Fe
deral direta ou indireta, investido nos cargos a que se
refere o caput deste artigo, poderá optar por uma das
remunerações a seguir discriminadas, obedecidos os
limites fixados pela Lei nO 8.852, de 4 de fevereiro de
1994:

I - a remuneração do Cargo em Comissão ou de
Direção, acrescida dos anuênios;

li - a diferença entre a remuneração do Cargo
em Comissão ou de Direção e a remuneração do car
go efetivo ou emprego; ou

111 - a remuneração do cargo efetivo ou empre
go, acrescida dos seguintes percentuais da remune
ração do respectivo Cargo em Comissão ou de Dire
ção:

a) sessenta por cento da remuneração dos car
gos DAS níveis 1, 2 e 3;

b) vinte e cinco por cento dos cargos NES e
DAS níveis 4,5 e 6; e

c) quarenta por cento dos CO níveis 1, 2, 3 e 4.
§ 2° O docente da carreira de Magistério, inte

grante do Plano Único de Classificação e Retribuição
de Cargos e Empregos, a que se refere a Lei nO 7.596,
de 10 de abril de 1987, submetido ao Regime de De
dicação Exclusiva, poderá ocupar Cargo de Direção
CO ou Função Gratificada - FG, nas Instituições Fe
derais de Ensino, sendo-lhe facultado optar nos ter
mos da alínea c, inciso 111, § 1°, deste artigo.

§ 3° O docente a que se refere o § 2° cedido para
órgãos e entidades da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional, para o exercício de
Cargo em Comissão de Natureza Especial ou de Di
reção e Assessoramento Superiores, de níveis DAS
6, DAS 5 ou DAS 4, ou equivalentes, quando optante



§ ]O Os contratos dos professores
substitutos prorrogados com base no inciso
111 deste artigo poderão ser novamente pror
rogados, pelo prazo de até doze meses,
desde que o prazo final do contribuição não
ultrapasse 31 de dezembro de 2002, e te
nha sido aberto processo seletivo simplifica
do, com ampla divulgação, sem a inscrição
ou aprovação de candidatos." (NR)

Art. 75. Os membros da Advocacia-Geral da
União, como os integrantes da Carreira de Procurador
Federal e de órgãos jurídicos vinculados à Instituição
em geral, respondem, na apuração de falta funcional
praticada no exercício de suas atribuições especifi
cas, institucionais e legais, exclusivamente perante a
Advocacia-Geral da União, e sob as normas, inclusive
disciplinares, da Lei Orgânica da instituição e dos
atos legislativos que, no particular, a complementem.

§ 1° A apuração das faltas funcionais objeto do
caput, no que concerne aos membros da instituição,
incumbe à Corregedoria-Geral da Advocacia da
União, observada, a cada caso, a atribuição privativa
mente deferida ao Advogado-Geral da União pelo in
ciso XV do art. 4° da Lei Complementar n° 73, de
1993.

§ 2° A apuração de falta funcional imputada a
Procurador Federal, ou a integrante de órgão jurídico
vinculado à Instituição em geral, incumbe ao Procura
dor-Gerai, ou Chefe do Departamento Jurídico res
pectivo, o qual, logo que ultimados os trabalhos, deve
submetê-los ao conhecimento do Advogado-Geral da
União.

§ 3° O Advogado-Geral da União disporá, em
ato próprio e nos termos do § 3° do art. 45 da Lei
Complementar n° 73, de 1993, sobre a aplicação des
te artigo.

Art. 76. Ficam convalidados os atos praticados
com base na Medida Provisória n° 2.150-42, de 24 de
agosto de 2001, naquilo em que não seja conflitante
ou divergente com o disposto nesta medida provisó
ria.

"Art. 22. Ficam as Agências autoriza
das a custear as despesas com remoção e
estada para os profissionais que, em virtude
de nomeação para Cargos Comissionados
de Direção, de Gerência Executiva e de
Assessoria dos níveis CO I e 11, CGE I, 11, 111
e IV, CA 11 e 11, e para os Cargos Comissio
nados Técnicos, nos níveis CCT V e IV, vie
rem a ter exercício em cidade diferente da
de seu domicilio, conforme disposto em re
gulamento de cada Agência, observados os
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pela remuneração do cargo efetivo, perceberá o ven- limites de valores estabelecidos para a
cimento acrescido da vantagem relativa ao Regime Administração Pública Federal direta." (NR)
de Dedicação Exclusiva.

§ 40 O acréscimo previsto no § 30 poderá ser Art. 73. O Quadro IV da Lei nO 10.171, de 5 de ja-
percebido, no caso de docente cedido para o Ministé- neiro de 2001, fica acrescido das autorizações cons-
rio da Educação, para o exercício de Cargo em Co- tantes no Anexo XIX desta medida provisória.
missão de nível DAS 3. Art. 74. O art. 42 da Lei n° 8.745, de 9 de dezem-

Art. 69. Caso venha a ser extinta autarquia ou bro de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:

fundação em cujo Quadro de Lotação de Pessoal se "Art. 4° ..
incluam Procuradores Federais, estes serão redistri-
buídos para outras entidades.

§ 1° O disposto no caput deste artigo aplica-se,
também, às extinções ocorridas no período compre
endido entre a criação da Carreira de Procurador Fe
deral e o inicio de vigência desta medida provisória.

§ 2° Na hipótese de extinção de autarquia ou
fundação ocorrida anteriormente à criação da Carrei
ra de Procurador Federal, será facultado, aos que
ocupavam na entidade extinta qualquer um dos car
gos elencados no art. 39 desta medida provisória, o
enquadramento na Carreira de Procurador Federal,
mediante opção do interessado, manifestada até 31
de janeiro de 2001 , desde que atendidas todas as exi
gências necessárias ao enquadramento.

Art. 70. Aplica-se o disposto nos §§ 1° e 2° do
art. 69 aos casos semelhantes de redistribuição, inde
pendentemente de haver sido ou não extinta a entida
de de origem.

Art. 71. Os arts. 1° e 2° do Decreto-Lei n° 2.194,
de 26 de dezembro de 1984, alcançam em seus efei
tos os servidores do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem - DNER, ativos e inativos, e os
pensionistas que já estejam percebendo a vantagem
deles decorrente.

§ 1° O disposto no caput não se aplica aos inte
grantes da Carreira de Procurador Federal.

§ 2° O disposto no art. 64 desta medida provisó
ria não se aplica aos servidores do DNER.

Art. 72. O art. 22 da Lei n° 9.986, de 2000, passa
a vigorar com a seguinte redação:
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Art. 77. Esta medida provisória entra em vigor na
data de sua publicação.

Art. 78. Ficam revogados os arts. 4°, 9°, 10 e 11
do Decreto-Lei n° 2.266, de 12 de março de 1985; a
Lei nO 7.702, de 21 de dezembro de 1988; o art. 7° da
Lei n° 8.538, de 21 de dezembro de 1992; o art. 22 da
Lei n° 8.691, de 28 de julho de 1993; a Lei n° 9.638, de
20 de maio de 1998; a Lei nO 9.647, de 26 de maio de
1998; o art. 11 da Lei nO 9.620, de 2 de abril de 1998;

os arts. 1° e 10 da Lei nO 9.641, de 25 de maio de
1998; o § 1° do art. 11, o § 2° do art. 12 e o Anexo 111 da
Lei nO 9.650, de 27 de maio de 1998; os arts. 1° e 13
da Lei nO 9.651, de 27 de maio de 1998; o Decreto nO
2.665, de 10 de julho de 1998, e a Medida Provisória
n° 2.150-42, de 24 de agosto de 2001.

Brasília, 6 de setembro de 2001; 180° da inde
pendência e 113° da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Amaury Guilherme Bier

E/iseu Padilha

Mare.-'Us Vinicius Pratini de Moraes

Paulo Renato de Souza

José Serra

Sérgio Silva do Amaral

Martus Tavares

Roberto Brant

Ronaldo Moto Sardenberg

Gi/mar Ferreira Mendes

ANEXO)

a) ESTRUTURA DE CARGOS DA CARREIRA DE FISCAL FEDERAL
AGROPECUÁRIO E DOS CARGOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS
DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO VINCULADAS AO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

, SITUAÇAo NOVA

CARGO PAoRAO CLASSE

111
11 ESPECIAL
I

VI

Fiscal Federal Agropecuário
V
IV

-. écnicos-Adrnini&\rabvos das \neti\uiçOes Federais III C
!:ia Ensino
vinculadas ao Ministério da EducaçAo 11

I

VI

V

IV
1lI

B

11
I

V
IV

1lI A
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I I ~ I _T
b) ESTRUTURA DE CARGOS DAS CARREIRAS E CARGOS 00 GRUPO GESTAO E DE NIVEL
SUPERIOR DA CVM E SUSEP

SITUAÇAO NOVA

CARGO PAoRAO CLASSE

Analista de Finanças e Controle, Analista de IV
Planejamento e Orçamento, Especialista em Pollticas 111
Públicas e Gestêo Governamental, Téalioo de 11 ESPECIAL
Planejamento P-1501 do Grupo P-1500, Técnico de
Planejamento e Pesquisa e demais cargos de nível I
superior do Instituto de Pesquisa Econômica VII
Aplicada - IPEA VI
f\nalista de Comércio Exterior VInspetor e Analista da CVM

IVAnalista Técnico da SUSEP C
:récnico de Finanças e Controle. Técnico de 111
'Planejamento e Orçamento e cargos de nivel 11
.ntennediário do Instituto de Pesquisa Econômica

IAplicada - IPEA
VII

VI

V

IV B
111
11

I

VI

V

IV A

111

11

I

ANEXO 11
a) ESTRUTURA DE CARGOS DA CARREIRA DE PESQUISA EM CI~NCIA E TECNOLOGIA

O

NIVEL CARGO PADRAO CLASSE
111
11 TITULAR
I

111
11 ASSOCIADO

NS Pesquisador
I

111
11 ADJUNTO
I

111
11 ASSISTENTE DE PESQUISA
I

b) ESTRUTURA DE CARGOS DA CARREIRA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÚGIC
NIVEL CARGO PADRAo CLASSE

I NS JTecnologísta I 111 I Sl:NIOR I
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11
I

111
11 PLENO 3
I

111
\I PLENO 2
I

111
11 PLENO 1
I

111
11 JÚNIOR
I

111
\I TÉCNICO 3
I

VI
V
IV

TÉCNICO 2
111

NI [Técnico 1\
I

VI
V
IV

TÉCNICO 1m
11
I

VI
V
IV

AUXILIAR TÉCNICO 2
111
1\

NA !Auxiliar Técnico
I

VI
V
IV

AUXILIAR TÉCNICO 1
111
1\
I

c) ESTRUTURA DE CARGOS DA CARREIRA DE GESTÃO. PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA
EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA

NlvEL CARGO PADRAO CLASSE
NS Malista em Ciência e Tecnologia 111

11 S~NIOR

I
111
11 PLENO 3
I
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III
11 PLENO 2
I

111
11 PLENO 1
I

111
11 JÚNIOR
I

111
11 ASSISTENTE 3
I

VI
V
IV

ASSISTENTE 2
111

NI
Assistente em Ciência e

11
Tecnologia

I
VI
V
IV

ASSISTENTE 1
111
11
I

VI
V
IV

AUXIUAR2
111
11

NA Auxiliar em Ciência e Tecnologia
I

VI
V
IV

AUXILIAR 1
111
11
I

ANEXO !li
ESTRUTURA DE CARGOS

CARGO PAoRAo CATEGORIA
Procurador Federal 111

11 ESPECIAL
I

V
IV
111 PRIMEIRA
11
I

VII SEGUNDA
VI
V
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I
~
111

L....-- ---1
1
-1- ........ _

ANEXO IV
TABELA DE CORRELACAO

SITUAÇAO ATUAL SITUAÇAO NOVA
Cargo CI... lPadri ~dri Claue Cargo

• o o
ltI ltI

A " " ESPECIAL
I I

VI VI

V V

IV IV
CB

111 111

-=iscal de Defesa 11 11
I=iscal Federal

!Agropecuária I I IAgropecuário
~édico Veterinário VI VI Irécnicos-AdministrativosIrécnicos-Administrativos

V V ~as Instituições Federais
das Instituições Federais

IV IV ~e Ensino vinculadas ao
de Ensino vinculadas ao
Ministélio da Educação

C
111 111

B ~inistério da EducaçAo

11 11
I I
V V
IV IV

D 111 111 A
11 11
I I

ANEXO V
a) TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS DA CARREIRA DE PESQUISA EM CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

Situaçlo Atual Situaçio Nova
CLASSE PADRAO PADRAO CLASSE

111 111
TITULAR 11 11 TITUlAR

I I
111 111

ASSOCIADO 11 11 ASSOCIADO
I I

111 111
ADJUNTO 11 11 ADJUNTO

I I
111 111

ASSISTENTE DE PESQUISA 11 11 ASSISTENTE DE PESQUISA
I I

b) TABELA DE CORRELAÇAO DE CARGOS DA CARREIRA DE DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO

Situa o Atual Situa lo Nova
CLASSE CLASSE
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111 111
S~NIOR 11 11 S~NIOR

I I
111 111

PLENO 3 11 11 PLENO 3
I I

111 111
PLENO 2 " 11 PLENO 2, I

III 111
PLENO 1 11 11 PLENO 1

I I
111 111

JÚNIOR 11 11 JÚNIOR
I I

IIJ 111
TÉCNICO 3 11 11 TÉCNICO 3

I I
VI VI
V V

TÉCNICO 2
IV IV

TÉCNICO 2
111 111
11 11
I I

VI VI
V V

TÉCNICO 1
IV IV

TÉCNICO 1
111 111
11 11
I I

VI VI
V V

AUXILIAR TÉCNICO 2
IV IV

AUXILIAR TÉCNICO 2
111 111
11 "I I
VI VI
V V

AUXILIAR TÉCNICO 1
IV IV

AUXILIAR TÉCNICO 1
\li UI
11 11
I I

c) TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS DA CARREIRA DE GESTÃO.
PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA EM CIt:NCIA E TECNOLOGIA

Situação Atual Situação Nova

CLASSE PADRAo PADRAo CLASSE
111 111

SÊNIOR 11 11 S~NIOR

I I
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111 111
PLENO 3 \I 1\ PLENO 3

I I
111 IJI

PLENO 2 " 11 PLENO 2
I I

111 111
PLENO 1 11 11 PLENO 1

I I
111 111

JÚNIOR 11 11 JÚNIOR
I I

IJI 111
ASSISTENTE 3 11 11 ASSISTENTE 3

I I
VI VI
V V

ASSISTENTE 2
IV IV

ASSISTENTE 2
111 111
11 11

I I
VI VI
V V

ASSISTENTE 1
IV IV

ASSISTENTE 1
li' 111
11 li
I I

VI VI
V V

AUXilIAR 2
IV IV

AUXILIAR 2
111 111

" 11
I I

VI VI
V V

AUXILIAR 1
IV IV

AUXILIAR 1
111 111
li li
I I

ANEXO VI

da SuperintendêncIa de
~__. ~ n_:..._ .... ...1_

TABELA DE CORRELACÃO DE CARGOS
SlTUAÇAO ATUAL SITUAC, o NOVA

Cargos lCategoria Padrlo Padrlo Categoria Cargo
·!procurador Autárquico 11\ 111 Procurador Federal
Procurador A 11 11 ESPECIAL
~dvogado I I
Assistente Jurldico de

B VI V PRIMEIRA~utarquias e
J:undaçOes Públicas V IV
....ederais IV IJI
Procurador e Advogado 111 11. .
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11 I
I

VI
V

VII
IV

C
11I
11
I
V

SEGUNDA
IV VI

D 11I
11
I V

IV
11I
11
I

ANEXO VII
TABELA DE VENCIMENTO

CARGO CLASSE PADRAO VALOR (EM R',
IV 4.490,21

ESPECIAL
11I 4.359,01
11 4232,05
I 4.108,78

VII 3.950,75
VI 3.835,68

Analista de Finanças e Controle, Analista
V 3.723,96

de Planejamento e Orçamento, C IV 3.615,50

Analista de Comércio Exterior, 11I 3.510,19
Especialista em Políticas Públicas e 1\ 3.407,95
Gestão Governamental, I 3.308,69
Técnico de Planejamento P-1501 do VII 3181,44
Grupo P-1500,

VI 3.112,95Técnico de Planejamento e Pesquisa,
demais cargos de nível superior do V 3.045,94
Instituto de Pesquisa Econômica AplIcada B IV 2.980,37
~IPEA 11I 2.916,22
Inspetor e Analista da CVM 11 2.853,44
~alista Técnico da SUSEP

I 2.792,02
VI 2.684,63
V 2.603,91

A
IV 2.515,85
11I 2.440,21
11 2366,84
I 2.295,67

ANEXO VIII
TABELA DE VENCIMENTO

CARGO CLASSE PAORAO VALOR {EM R $)

Técnico de Finanças e IV 1467,80
Controle, Técnico de

ESPECIAL
111 1441,85

Planejamento e Orçamento e 11 1.417,75
pargos de nível intermediário do
Instituto de PeSQuisa
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I 1.395,42
VII 1.362,72
VI 1338,62
V 1.316,25

C IV 1.295,52
IJJ 1.276,37
11 1.258,75

I 1.241,37
VII 1.211,09
VI 1.189,68
V 1.168,64

B IV 1.147,98
111 1.127,68
11 1.107,74
I 1.088,15

VI 1.056,46
V 1.032,71
IV 1.008,50

A
111 985,83

" 963,67
I 942,00

ANEXO IX
TABELA DE VENCIMENTO

NIVEL CARGO PADRAO CLASSE VALOR EM R$

111 2.387,96
11 TITULAR

2.291,71SÉNIOR
I 2.199,34
\li

ASSOCIADO
2.070,94

\I PLENO 3
1987,46

I 1.907,36
Pesquisador 111 1.796,00

NS Tecnologista 11
ADJUNTO

1.723,61
~alista em Ciência - PLENO 2
Tecnologia I 1.654,14

111 ASSISTENTE DE 1557.57
11 PESQUISA 1494,79

I PLENO 1 1.434,54
111 1.350,79
1\ JÚNIOR 1.296,34
I 1.244,09

NI trécnico 111 1.196,52
~sistente em Ciência 11 ASSISTENTE 3

1.151,01
~ Tecnologl8 TÉCNICO 3

I 1.107,15
VI 1.064,84
V 1.024,03
IV ASSISTENTE 2 984,63

'" TÉCNICO 2 946,62
11 909,85
I 874,33

VI ASSISTENTE 1 840,11
V TÉCNICO 1 806,97
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IV 774,96
111 743,98
11 714,05
I 685,01

VI 530,32
V 516,88
IV AUXILIAR 2 503,79
111 AUXILIAR TÉCNICO 2 491,02

lAuxiliar Técnico
11 478,58

NA IAuxilíar em Ciência e
I 466,45

Irecnologia VI 446,36
V 435,05
IV AUXILIAR 1 424,03
111 AUXILIAR TÉCNICO 1 413,28
11 402,81
I 392,60

ANEXO X
TABELA DE VENCIMENTO

CARGO CLASSE PADRAO IVALOR (EM R$)

111 3.400,55

ESPECIAL 11 3.288,34

I 3179.82

VI 3.017,65

V 2918,07

IV 2.821,77
C

111 2.728,65

11 2638,61

I 2551,53

Fiscal Federal Agropecuário
VI 2.421,40

V 2.341,50

IV 2.264,23
B

111 2.189,51

11 2117,26

I 2.047,39

V 1.942,97

IV 1878,85

A 111 1.816,85

11 1756,89

I 1.698,92

ANEXO XI
TABELA DE VENCIMENTO

CARGO CATEGORIA PADRAO VALOR (EM
REAIS)

!Procurador Federal 111 5.446,34
!Advogado da União ESPECIAL 11 5.309,16
~ssjstente Juridico da Advocacia- I 5.176,14
~ral da União

PRIMEIRA V 4.883,15pefensor Público da União
Procurador ela Procuradoria IV 4749,68

Especial da Marinha
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111 4.619,86
11 4-493,59
I 4.370,77

VII 4.123,37
VI 3.927,02
V 3.740,02

SEGUNDA IV 3.561.92

111 3.392.31
11 3.230.77
I 3.076,92

ANEXO XII
TABELA DE VENCIMENTO

CARGO CLASSE PADRAO VALOR (EM R$)
140h semanalsi

IV 3.903,30

A
1II 3.614,10
1\ 3.361,24

I 3.144,29

IV 2.957,24

B
111 2.796,44
1/ 2658,85

~nalistado Banco Central I 2.541,92

IV 2.443,57

C
111 2.362.DB
11 2.296,06

I 2.244,44

1\1 2.206,38
D 11 2.150,00

I 2.007,78
IV 1.165,01

A
111 1.130,69
11 1.0B7,01
I 1.045,20

IV 1.004,95

B
111 966,26
11 920,09

trécnico do Banco Central I 876,10
IV 834,29

C
ItI 794,35
11 749,11
I 706.6B

111 666,43
D 11 62B,6B

I 592,80

CARGO CLASSE PADRAO VALOR (EM REAIS)
(40h semanais)

Procurador do Banco Central IV 3.903,30

A
111 3.614,10
11 3.361,24
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I 3.144,29
IV 2.957,24

B
11I 2.796,44

" 2.658,85
I 2.541,92

IV 2.443,57

C
111 2.362,08

11 2.296,06
I 2.244,44

11I 2.206,38
D 11 2.150,00

I 2.105,27
ANEXO XIII

FUNçOeS COMISSIONADAS TÉCNICAS
FUNÇAO ~UANnTATIVO DE VALOR UNITÁRIO VALOR DA OpçÃO

COMISSIONADA FUNçOeS (EM REAIS) (EM REAIS)
FCT 1 131 3.800,00 1.140,00

FCT2 191 3187,20 956,16

FCT3 252 2673,22 855,43
FCT4 313 2.242,13 762.32

FCT5 374 1.880,55 695,80

FCT6 435 1.577,29 630,91

FCT7 496 1.322,93 582,09

FCTa 557 1.109,59 543,70

FCT9 618 930,65 511,66

FCT10 679 780,57 483,95

FCT11 740 654,69 458,28

FCT12 801 549,12 439,29

FCT13 862 460,56 414,51

FCT14 923 366,29 386,29

FCT15 1.331 324,00 324,00

TOTAL 8.703
ANEXO XIV

TABELA DE CORRELACÃO DE CARGOS
SITUAÇAQ ATUAl SITUAÇAO NOVA

caRlOS Classe Padrão Categoria Camos
ESPECIAL 11I

11 ESPECIAl
I

PRIMEIRA V
IV

!A.dvogado da União 11I PRIMEIRA IAdvogado da União
IAssistente Jurídico da 11 IAssistente Jurídico da
jAdvocacia-Gera1 da I

~dvocacia-Geral da
~niáo Ilnião
Ioefensor Público da SEGUNDA VII Ioefansor Público da
IUnião VI IUnião

V
IV SEGUNDA

'"11
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I I
ANEXO XV

ATABELA DE CORRELAÇj O

SITUAÇAO ATUAL SITUAÇÃO NOVA

Cargo Classe Padrio Pedrlo Classe Cargo
IV

111
IV

A
11 1/1 A

I 11
IV I

B
111 IV

Analista do Banco 11 111 iAnalista do Banco
Central do Brasil , B Central do Brasil

IV
11

Procurador do Banco 111 I Procurador do Banco
Central do Brasil C

" IV ventral do Brasil

I 111
C

111 11

D 11 I
I 111

11 D
I

ANEXO XVI
TABELA DE REMUNERAÇÃO

a) GRUPO DIRECAO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES - DAS
CARGO VALOR UNITARIO (EM REAIS)

DAS 1016 e 102.6 6.000,00

AS 101.5 e 102.5 5.200 00
AS 101.4 e 102.4 3.800,00
AS 101.3 e 102.3 1.390,19
AS 101.2 e 102.2 1.240,45

DAS 101.1 e 102.1 1.120,14
b) CARGOS DE NATUREZA ESPECIAL - NES

DENOMINAÇAo
VALOR UNITARIO

(EM REAIS)
~ecretárioEspecial de Desenvolvimento 8.000,00
Urbano
Secretário de Estado de Assistência Social 7.200,00
Secretário de Estado dos Direitos Humanos 7.200.00
I."omandante da Marinha 7.200.00

omandante do Exército 7.200,00
omandante da Aeronáutica 7.200,00
eeretário-Geral de Contencioso 6.200,00
ecretário-Geral de Consultoria 6.200,00
ubdefensor Público Geral da União 6.000,00
amais cargos de natureza especial da 6.400,00

~struturada Presidência da República e dos
Ministérios
c) CARGOS DE DIRECÃO DAS INSTITUICÃO FEDERAIS DE ENSINO - CD

I CARGO I VALOR UNITÃRIO (EM REAIS)
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ANEXO XVII

TABELA DE CORRELAÇÃO
SITUAÇAO ATUAL SITUAÇÃO NOVA

cargo Cl.... Padri Padrio Classe Cargo
o

~alista de Finanças e ESPECIA 111 IV ~SPECIA ~alista de Finanças e
Controle, Analista de l " 111 l Controle, Analista de
Planejamento e

I "
PIBn~memo e

Orçamento. Orçamemo,
Especialista em C VI I Especialista em
Políticas Públicas e V VII C Políticas Públicas e
GestAo Governamental, IV VI Gestão Governamental,
Técnico de 111 V Técnico de
Planejamento P-1501 Planejamento P-1501
~o Grupo P-1500. 11 IV tio Grupo P-1500,
[Técnico de I 111 lTécnico de
Planejamento e B VI 11 Planejamento e
Pesquisa e demais V I Pesquisa e demais
~rgos de nível superior

IV VII B
rgos de nível superior

~o Instituto de Pesquisa ~ Instituto de Pesquisa
iEconômica Aplicada - 111 VI ~conômica Aplicada -
PEA 11 V IPEA

trécnlCO de Finanças e I IV Técnico de Finanças e
!controle, Técnico de

A V 111
Controle, Técnico de

Planejamento e Planejamento e
Orçamento e cargos de IV 11 Orçamento e cargos de
hível intermediário do 111 I ~ível intermediário do
nstitulo de Pesquisa

" VI A Instituto de Pesquisa
~conômica Aplicada -

I V
Econômica Aplicada -

PEA IPEA
Analista de Comércio IV Analista de Comércio
Exterior 111 Exterior
nspetor e Analista da 11 Inspetor e Analista da
~VM I

CVM
~alista Técnico da Analista Técnico da
SUSEP SUSEP

ANEXO XVIII
TABELA DE VENCIMENTO

a) Cargos de Nivel Superior
CARGO CLASSE PADRAO VALOR (EM R $)

111 644,89

ESPECIAl /I 603,40
I 563,87

VI 555,50
V 539,44

C
IV 523,92

Técnicos-Administrativos das 111 508,85
"nstituiçOes federais de ensino 11 494.21
Ivinculadas ao Ministério da

I 480,01
Educação

B VI 46621
V 452,82
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IV 439,82

111 427,19

" 414,94
I 403,05

V 391,52
IV 380,29

A 111 318,89

11 309,75
I 300,87

b) Cargos de Nível Médio
CARGO CLASSE PADRAO VALOR (EM RI)

111 387,68

ESPECIAL 11 371,53
I 356,01

VI 341,16
V 326,95

C
IV 313,36rrécnicos-Administrativos das 111 300,34

"nstituiç08s federais de ensino 11 287,84
Ivinculadas ao Ministério da

I 275,92
IEducaçêo

VI 264,47
V 253,55

B
IV 243,08

111 233,04
11 223,44
I 214,25
V 20547
IV 201,01

A 111 198,40
11 196,40
I 194,40

c) Cargos de Nível Auxiliar
CARGO CLASSe PADRAO VALOR (EM R $)

111 218,07

ESPECIAL 11 207,70
I 203,81

VI 200,60
V 199,50

C
IV 198,40

Irécnicos-Admínístrativos das 111 197,30
nstituiçôes federais de ensina 11 19620

lVinculadas ao Ministério da
I 195,10

~ducação
VI 194,00
V 19290

B
IV 191,80
111 190,70
11 189,60
I 188,50

A V 187,40
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ANEXO XIX

DEMONSTRATIVO DE QUE TRATA O ART. 62 DA LEI NR 9.995. DE 2000. PARA ATENDIMENTO AO
DISPOSTO NO ART. 168, § 1!!, INCISO li, DA CONSTITUIÇÃO
"4 - PODER EXECUTIVO:

11I - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento:

b) criação de 500 cargos de Fiscal Federal Agropecuário.
IV - Ministério da Ciência e Tecnologia:

c) provimento, mediante concurso, no Quadro de Pessoal do Instituto Nacional de Pesquisa
da Amazônia:

i) de até 7 cargos de Pesquisador da Carreira de Pesquisa em
Ciência e Tecnologia;

ii) de até 5 cargos de Tecnologista da Carreira de Desenvolvimento
Tecnológico;

iii) de até 3 cargos de Técnico da Carreira de Desenvolvimento
Tecnológico;

d) provimento, mediante concurso, no Quadro de Pessoal do Instituto Nacional de Pesquisa
Espacial:

i) de até 11 cargos de Pesquisador da Carreira de Pesquisa em
Ciência e Tecnologia;

ii) de até 12 cargos de Tecnologista da Carreira de Desenvolvimento
Tecnológico;

iii) de até 3 cargos de Técnico da Carreira de Desenvolvimento
Tecnológico;

e) provimento, mediante concurso, no Quadro de Pessoal da Comissão Nacional de Energia
Nuclear:

i) de até 20 cargos de Pesquisador da Carreira de Pesquisa em
Ciência e Tecnologia;

ii) de até 18 cargos de Tecnologista da Carreira de Desenvolvimento
Tecnológico;

iii) de até 5 cargos de Técnico da Carreira de Desenvolvimento
Tecnológico;

V - Ministério da Fazenda:
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a ••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••• - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - ••••••••

h) criação de 3D cargos de Analista Técnico no Quadro de Pessoal da Superintendência de
Seguros Privados e provimento, mediante concurso público, de até 31 cargos de Analista Técnico;

...................................................................................................................................................
I) provimento, mediante concurso público, de 115 cargos de Analista do Banco Central do

Brasil; e
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m) provimento, mediante concurso público, de
30 cargos de Procurador do Banco Central do Brasil;

VI - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior:

b) provimento, mediante concurso público, de
até 7 cargos de Pesquisador da Carreira de Pesquisa
em Ciência e Tecnologia do Quadro de Pessoal do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qu
alidade Industrial-INMETRO;

c) provimento, mediante concurso público, de
até 26 cargos de Tecnologista da Carreira de Desen
volvimento Tecnológico do Quadro de Pessoal do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qu
alidade Industrial - INMETRO;

VII - Ministério da Justiça:

d) concessão da Gratificação de Operações Espe
ciais - GOE para os Policiais Rodoviários Federais.

IX - Ministério da Previdência e Assistência Social:

b) criação de 5.000 empregos públicos no Quadro
de Pessoal do Inst~uto Nacional do Seguro Social;

XVI - Ministério da Defesa:

b) implantação da lei de Remuneração dos Mili
tares;

c) provimento, mediante concurso público, de
até 8 cargos de Pesquisador Adjunto da Carreira de
Ciência e Tecnologia no Comando da Aeronáutica;

d) provimento, mediante concurso público, de
até 18 cargos de Assistente de Pesquisa da Carreira
de Ciência e Tecnologia no Comando da Aeronáutica;

e) provimento, mediante concurso público, de
até.3 cargos de Tecnologista Sênior da Carreira de
Ciência e Tecnologia no Comando da Aeronáutica;

f) provimento, mediante concurso público, de
até 5 cargos de Tecnologista Pleno 2 da Carreira de
Ciência e Tecnologia no Comando da Aeronáutica;

g) provimento, mediante concurso público, de
até 10 cargos de Tecnologista Pleno 1 da Carreira de
Ciência e Tecnologia no Comando da Aeronáutica;

h) provimento, mediante concurso público, de
até 136 cargos de Tecnologista Júnior da Carreira de
Ciência e Tecnologia no Comando da Aeronáutica;

i) provimento, mediante concurso público, de
até 48 cargos de Analista em Ciência e Tecnologia da

Carreira de Ciência e Tecnologia no Comando da Ae
ronáutica;

j) provimento, mediante concurso público, de
até 5 cargos de Técnico 3 da Carreira de Ciência e
Tecnologia no Comando da Aeronáutica;

k) provimento, mediante concurso público, de
até 15 cargos de Técnico 2 da Carreira de Ciência e
Tecnologia no Comando da Aeronáutica;

I) provimento, mediante concurso público, de
até 108 cargos de Técnico 1 da Carreira de Ciência e
Tecnologia no Comando da Aeronáutica;

m) provimento, mediante concurso público, de
até 6 cargos de Professor de Ensino de 3° Grau para
o Instituto Militar de Engenharia do Comando do
Exército;

n) provimento, mediante concurso público, de
até 39 cargos de Professor de Ensino de 1° e 2° Graus
no Comando da Marinha; e

o) provimento, mediante concurso público, de
até 1.013 empregos diversos para o Hospital das For
ças Armadas.

XVII - Ministério da Educação:
a) reestruturação de cargos e carreiras integran

tes do PUCRCE, lei n° 7.596, de 1987; e
b) provimento, mediante concurso público, de

até 2000 cargos efetivos de Professor de Ensino de 3°
Grau."

lEI N° 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990

Dispõe sobre o regime jurídico dos
seJVidores públicos civis da União, das au
tarquias e das fundações públicas federais.

TíTULO I
Capítulo único - Das Disposições Preliminares

Art. 1° Esta lei institui o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos Civis da União, das autarquias,
inclusive as em regime especial, e das fundações pú
blicas federais.

Art. 2° Para os efeitos desta lei, servidor é a pes
soa legalmente investida em cargo público.

Art. 3° Cargo público é o conjunto de atribuições
e responsabilidades previstas na estrutura organiza
cional que devem ser cometidas a um servidor.

Parágrafo único. Os cargos públicos, acessíveis a
todos os brasileiros, são criados por lei, com denomina
ção própria e vencimento pago pelos cofres públicos,
para provimento em caráter efetivo ou em comissão.
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lEI DELEGADA N° 13,
DE 27 DE AGOSTO DE 1992

Institui gratificações de atividade
para os servidores civis do Poder Execu
tivo, revê vantagens, e dá outras provi
dências.

O Presidente da República, faço saber que no
uso da delegação constante da Resolução CN nO 1,
de 30 de julho de 1992 decreto a seguinte lei:

Art. 1° Ficam instituídas gratificações de ativida
de de pessoal civil, devidas mensalmente aos servi
dores do Poder Executivo, regidos pela lei n° 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, em valor calculado sobre
o vencimento básico, nos termos desta lei Delegada.

Art. 2° Os servidores das carreiras de Diplomata
e os Juízes do Tribunal Marítimo receberão Gratifica
ção de Atividade no percentual, não cumulativo, de
160%, sendo:

I - 80% a partir de 1° de agosto de 1992;
11 - 100% a partir de 1° de outubro de 1992;
111 - 120% a partir de 1° de novembro de 1992;
IV - 140% a partir de 1° de fevereiro de 1993;
V - 160% a partir de 1° de abril de 1993.

DECRETO N° 3.591,
DE 6 DE SETEMBRO DE 2000

Dispõe sobre o sistema de controle
interno do Poder Executivo Federal, e dá
outras providências.

Art. 1° O Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo Federal visa à avaliação da ação governa
mental e da gestão dos administradores públicos fede
rais, com as finalidades, atividades, organização, es
trutura e competências estabelecidas neste decreto.

CAPíTULO I
Das Finalidades

Art. 2° O Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo Federal tem as seguintes finalidades:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas
no Plano Plurianual, a execução dos programas de
governo e dos orçamentos da União;

11 - comprovar a legalidade e avaliar os resulta
dos, quanto à eficácia e à eficiência da gestão orça
mentária, financeira e patrimonial nos órgãos e nas
entidades da Administração Pública Federal, bem
como da aplicação de recursos públicos por entida
des de direito privado;

111- exercer o controle das operações de crédito,
avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da
União;

IV - apoiar o controle externo no exercício de
sua missão institucional.

CAPíTULO 11
Das Atividades

Art. 3° O Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo Federal compreende o conjunto das ativi
dades relacionadas à avaliação do cumprimento das
metas previstas no Plano Plurianual, da execução dos
programas de governo e dos orçamentos da União e
à avaliação da gestão dos administradores públicos
federais, bem como o controle das operações de cré
dito, avais, garantias, direitos e haveres da União.

§ 1° A avaliação do cumprimento das metas do
Plano Plurianual visa a comprovar a conformidade da
sua execução.

CAPíTULO V
Das Disposições Específicas

Art. 14. As entidades da Administração Pública
Federal indireta, bem assim os serviços sociais autô
nomos, deverão organizar a respectiva unidade de
auditoria interna, com o suporte necessário de recur
sos humanos e materiais, com o objetivo de fortalecer
a gestão e racionalizar as ações de controle.

Parágrafo único. No caso em que a demanda
não justificar a estruturação de uma unidade de audi
toria interna, deverá constar do ato de regulamenta
ção da entidade o desempenho dessa atividade por
auditor interno.

Art. 15. A unidade de auditoria interna das enti
dades da Administração Pública Federal indireta e
dos serviços sociais autônomos sujeita-se à orienta
ção normativa e supervisão técnica do Sistema de
Controle Interno do Poder Executivo Federal, prestan
do apoio aos órgãos e às unidades que o integram.

§ 1° A unidade de auditoria interna apresentará
ao órgão ou à unidade de controle interno a que esti
ver jurisdicionado, para efeito de integração das
ações de controle, seu plano de trabalho do exercício
seguinte.

§ 2° A auditoria interna vincula-se ao conselho
de administração ou a órgão de atribuições equiva
lentes.

§ 3° Quando a entidade da Administração Públi
ca Federal indireta não contar com conselho de admi
nistração ou órgão equivalente, a unidade de audito
ria interna será subordinada diretamente ao dirigente
máximo da entidade, vedada a delegação a outra au
toridade.

§ 4° A nomeação ou exoneração do titular de
unidade de auditoria interna será submetida, pelo diri
gente máximo da entidade, à aprovação do conselho
de administração ou órgão equivalente, quando for o
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caso, e informada ao órgão ou unidade de controle in
terno que jurisdiciona a entidade.

§ 5° A auditoria interna examinará e emitirá pa
recer sobre a prestação de contas anual da entidade
e tomadas de contas especiais.

§ 6° A prestação de contas anual da entidade,
com o correspondente parecer, será encaminhada ao
respectivo órgão do Sistema de Controle Interno do Po
der Executivo Federal, no prazo por este estabelecido.

Art. 16. A contratação de empresas privadas de
auditoria pelos órgãos ou pelas entidades da Admi
nistração Pública Federal somente será admitida
quando comprovada, junto ao Ministro supervisor e à
Secretaria Federal de Controle Interno, a impossibili
dade de execução dos trabalhos de auditoria direta
mente pelos órgãos central ou setoriais do Sistema
de Controle Interno do Poder Executivo Federal.

SECRETA.RIA. FE~EKAL DE
C<>NTRC>LE INTERNC>
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Parágrafo único. O disposto neste artigo não se
aplica as contratações para as auditorias previstas no §
3° do art. 177 da lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976.

CAPíTULO VI
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 17. A sistematização do controle interno, na
forma estabelecida neste Decreto, não elimina ou pre
judica os controles próprios aos sistemas e subsiste
mas criados no âmbito da Administração Pública Fe
deral, nem o controle administrativo inerente a cada
chefia, que deve ser exercido em todos os níveis.
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REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 10 Na hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário da Câmara dos Deputa
dos.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

§ 20 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidente das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente á indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.

Em 6-11-01. - Aécio Neves, Presiden-
te.

INDICAÇÃO N° 2.467, DE 2001
(Da Comissão de Defesa do Consumidor,

Meio Ambiente e Minorias)

Solicita providências para eliminar a
cobrança abusiva pelas empresas de te
lefonia celular.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado das
Comunicações,

Dirigimo-nos a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

As empresas de telefonia celular vêm cobrando
dos consumidores a taxa mensal (assinatura básica),
mesmo após o consumidor ter solicitado o bloquei da
linha por ter sido vitimado por roubo, furto ou perda do
telefone celular.

Em face do exposto, encaminhamos a presente
Indicação sugerido a imediata suspensão dessa co
brança por parte das prestadoras de serviço, solicita
mos, outrossim, que comunique a esta Comissão
qual a posição do Anatel em relação a questão, a fim
de cientificarmos o requerimento, Deputado Salatiel
Carvalho.

Deputada Ana Catarina (PMDB/RN), Presiden
te da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias.

REQUERIMENTO N° 102/2001
(Do Sr. Deputado Salatiel Carvalho)

Requer a Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,
encaminhe indicação ao Presidente da
anatel por meio do Ministério das Comu
nicações, solicitando providências para
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eliminar a cobrança abusiva pelas em
presas de telefonia celular.

Senhora Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro que a Comis

são encaminhe Indicação desta Comissão ao Presi
dente da Anatel por intermédio do Ministério das Co
municações, solicitando providências par eliminar a
cobrança abusiva pelas empresas de telefonia celular
da taxa (assinatura básica) mensal, mesmo após o
consumidor ter solicitado o bloqueio da linha por ter
sido vitimado por roubo, furto ou perda do telefone ce
lular.

Em face dos colocações acima, solicito o apoio
dos nobres pares para a aprovação do presente re
querimento.

Brasília/DF, 17 de outubro de 2001 .
Atenciosamente, - Deputado Salatiel Carvalho

(PMDB - PE).

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

~ *Artigo alterado pela Resolução nO 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando à
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ lONa hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

§ 20 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes aos Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.

Em 6 de novembro de 2002. - Aécio
Neves, Presidente.

INDICAÇÃO N° 2.468, DE 2001
(Da Comissão de Defesa do Consumidor,

Meio Ambiente e Minorias)

Sugere a adoção urgente de medi
das relativas aos problemas ocorridos
com pneus da marca Goodyear.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça,
A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio

Ambiente e Minorias, da Câmara dos Deputados, se
dirige a V. Ex" para expor e reivindicar o seguinte:
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1. Considerando casos de acidentes
com morte e invalidez permanente, ocorri
dos desde 1995, envolvendo automóveis
que utilizavam o pneu Wrangler 215/80,
r-16, produzido pela empresa Goodyear;

2. Considerando a lentidão da Justiça
nos processos de indenização movidos con
tra a referida empresa;

3. Considerando o fato de a empresa
Goodyear não haver assumido publicamen
te a responsabilidade quanto o provável de
feito de fabricação do citado produto;

4. Considerando o fato de a Goodyear
não haver tornado pública qualquer provi
dência no sentido de alertar os usuários do
problema ocorrido com seu produto, deixan
do, desta forma, os consumidores em imi
nente risco de novos acidentes;

5. Considerando que o Código de De
fesa do Consumidor prevê claramente a res
ponsabilidade do fornecedor no caso de ví
cio ou defeito do produto que oferta ao mer
cado;

6. Considerando que a realização de
audiência pública na Comissão para escla
recer o assunto, demonstrou que há fortes
indícios da responsabilidade da empresa
Goodyear nos acidentes supracitados;

7. E, considerando, finalmente, a res
ponsabilidade do Poder Público na proteção
de sua população;

8. Sugerimos que seja priorizado o
processo em andamento nesse Ministério,
relativo ao problema sob comento, e que
seja divulgada amplamente a questão, bem
como as medidas adotadas para a proteção
do consumidor brasileiro.

Sala da Comissão, 24 de outubro de 2001. - De
putada Ana Catarina, (PMDB - RN) Presidente.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

REQUERIMENTO N° 101, DE 2001
(Da SI"" Ana Catarina e Outros)

Requer envio de Indicação ao Minis
tério da Justiça solicitando todas as pro
vidências cabíveis à luz do Código de
Defesa do Consumidor, no processo refe
rente à empresa Goodyear, que tramita

no Departamento de Proteção e Defesa
do Consumidor - DPDC.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requere
mos a V. Exa seja encaminhada ao Poder Executivo
Indicação da Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias, solicitando todas as provi
dências cabíveis à luz do Código de Defesa do Con
sumidor, no processo referente à empresa Goodyear,
que tramita no Departamento de Proteção e Defesa
do Consumidor - DPDC, tendo em vista os debates
produzidos pela audiência pública realizada por esta
comissão no dia 16 de outubro do corrente, sobre a
qualidade do pneu Modelo Wrangler n° 215/80, r-16,
produzido pela empresa Goodyear.

Brasília, 16 de outubro de 2001. - Deputada
Ana Catarina - Deputado Celso Russomanno 
Deputado José Borba - Deputado Salatiel Coelho.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o regimento interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução nO 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.
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§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

.. Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas ás Comis
sões competentes;

.. Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11- o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.

Em 6-11-01. - Aécio Neves, Presidente.

INDICAÇÃO N° 2.469, 2001
(Do Senhor Pedro Fernandes)

Sugere ao Poder Executivo por in
termédio do Ministério da Saúde, a ado
ção de medidas que busquem incentivar
a doação de sangue, visando abastecer
os bancos de sangue do País.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, Or.
José Serra,

Muitas das vezes em que um brasileiro se vê di
ante de um problema de saúde ele se vê, também,
como personagem de uma angustiante realidade vivi
da por milhares de cidadãos quando necessitam ob
ter sangue para a realização de procedimentos cirúr
gicos. A angústia vivida por quem necessita de san
gue decorre de apenas duas e capitais dificuldades,
falta de sangue e de doador. E, se, por uma dessas
peças que o destino costuma nos apresentar, o paci
ente se encontrar em urna outra cidade, distante de
seus familiares e amigos, a situação é muito mais gra
ve.

A presente Indicação sugere ao Ministério da
Saúde o estabelecimento de normas para incentivar a
doação de sangue no País, mediante a oferta de be
nefícios aos doadores, nos moldes adotados pela
Fundação Hemope de Pernambuco, onde os doado
res que fizerem 2 (duas) doações no período máximo
de 12 (doze) meses, com a apresentação da respecti
va requisição médica, terão direito, com atendimento
diferenciado, a exames de sangue gratuitamente te,
sendo esse direito extensível aos pais, esposa e filhos
menores de idade, inclusive os adotados.

Para os casos em que o paciente se encontre
em local afastado de seu domicílio e necessite da ob
tenção de sangue e derivados o Ministério da Saúde
deverá estabelecer regras de compensação entre os
respectivos bancos de sangue, podendo o sangue ser
doado na localidade do domicílio do paciente e credi
tado no banco de sangue da localidade, onde erá rea
lizado o procedimento médico.

Sala das Sessões, 6 de novembro de 2001. 
Deputado Pedro Fernandes, PFL - MA.

REQUERIMENTO N°, DE 2001
(Do Sr. Pedro Fernandes)

Requer o envio de Indicação suge
rindo ao Poder Executivo, por meio do
Ministério da Saúde, a adoção de medi
das que busquem incentivar a doação de
sangue, visando abastecer os bancos de
sangue do País.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência que, nos termos

do art. 133, inciso I e § 1° do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, seja encaminhado ao Poder
Executivo a Indicação em anexo, sugerindo ao Minis
tério da Saúde a adoção de medidas que busquem in
centivar a doação de sangue no País.

Sala das Sessões, 6 de novembro de 2001. 
Deputado Pedro Fernandes.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATI VOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 'li
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

li - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando à
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário da Câmara dos Deputa
dos.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

§ 2° Na hipótese do inciso li, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

li - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a, Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.

Em 21-11-01. - Aécio Neves, Presi
dente.

INDICAÇÃO N° 2.470, 2001.
(Do Sr. Pedro Fernandes)

Sugere ao Poder Executivo, por
meio do Ministério da Fazenda, que regu
la'mente artigo da Constituição Federal,
visando à adoção de procedimentos para
que o consumidor tenha conhecimento
do montante de impostos no preço final
de mercadorias e serviços.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda, Dr.
Pedro Sampaio Malan,

Sabe-se que a carga tributária praticada no País
é das mais elevadas, contudo em determinados seg
mentos da sociedade o cidadão comum não tem a
exata dimensão do reflexo que isso representa em
seu poder aquisitivo.

Visando à formação de uma consciência crítica
acerca da política tributária nacional a Presente Indi
cação vem sugerir ao Ministério da Fazenda a Regu
lamentação de Direito Constitucional instituído no art.
150, parágrafo 5° da Constituição Federal de 1988 e
até hoje solenemente ignorado, para que sejam ado
tados procedimentos para manter informado o cida
dão acerca do montante de impostos que incidem no
preço final das mercadorias e serviços por ele consu
midos, discriminando, quando da emissão das res
pectivas notas fiscais, as parcelas de impostos fede
rais, estaduais e municipais.
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A adoção das medidas sugeridas na presente
Indicação, além de regulamentar um preceito consti
tucional, vem oferecer mais um instrumento para o
exercício da cidadania, garantindo ao povo o direito
criticar, defender, enfim, discutir o modelo tributário
instituído no País.

Sala das Sessões, 6 de novembro de 2001. 
Deputado Pedro Fernandes.

REQUERIMENTO N°, DE 2001
(Do Sr. Pedro Fernandes)

Requer o envio de Indicação suge
rindo ao Poder Executivo, por meio do
Ministério da Fazenda, a adoção de pro
cedimentos para, que o consumidor te
nha conhecimento do montante de im
postos no preço final de mercadorias e
serviços, mediante a regulamentação de
artigo Constitucional.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência que, nos termos

do art. 133, inciso I e § 1° do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, seja encaminhado ao Poder
Executivo a Indicação em anexo, solicitando que Mi
nistério da Fazenda adote procedimentos para que o
cidadão tenha regulamentado o § 5° do art. 150 da
Constituição Federal que lhe assegura o direito de in
formação sobre o montante de impostos nas merca
dorias e serviços que consome.

Sala das Sessões, 6 de novembro de 2001. 
Deputado Pedro Fernandes.

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASil 1988

TíTULO VI
Da Tributação e do Orçamento

CAPíTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

SEÇÃO 11
Das Limitações do Poder de Tributar

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asse
guradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Esta
dos, ao Distrito Federal e aos Municípios:

1- exigir ou aumentar tributo sem lei que o esta
beleça;

II - instituir tratamento desigual entre contribuin
tes que se encontrem em situação equivalente, proibi
da qualquer distinção em razão de ocupação profissi
onal ou função por eles exercida, independentemente
da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou
direitos;

111 - cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes

do início da vigência da lei que os houver instituído ou
aumentado;

b) no mesmo exercício financeiro em que haja
sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou;

IV - utilizar tributo com efeito de confisco;
V - estabelecer limitações ao tráfego de pesso

as ou bens, por meio de tributos interestaduais ou in
termunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela
utilização de vias conservadas pelo Poder Público;

VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos ou-

tros;
b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos

políticos, inclusive suas fundações, das entidades
sindicais dos trabalhadores, das instituições de edu
cação e de assistência social, sem fins lucrativos,
atendidos os requisitos da lei;

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado
a sua impressão.

§ 1° A vedação do inciso 111, b, não se aplica aos
impostos previstos nos arts. 153, I, 11, IV e V, e 154, 11.

§ 2° A vedação do inciso VI, a, é extensiva às au
tarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo
Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à ren
da e aos serviços, vinculados a suas finalidades es
senciais ou as delas decorrentes.

§ 3° As vedações do inciso VI, a, e do parágrafo
anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos
serviços, relacionados com exploração de atividades
econômicas regidas pelas normas aplicáveis a em
preendimentos privados, ou em que haja contrapres
tação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuá
rio, nem exonera o promitente comprador da obriga
ção de pagar imposto relativamente ao bem imóvel.

§ 4° As vedações expressas no inciso VI, alíne
as b e c, compreendem somente o patrimônio, a ren
da e os serviços, relacionados com as finalidades es
senciais das entidades nelas mencionadas.

§ 5° A lei determinará medidas para que os con
sumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos
que incidam sobre mercadorias e serviços.
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§ 6° Qualquer subsídio ou isenção, redução de
base de cálculo, concessão de crédito presumido,
anistia ou remissão, relativas a impostos, taxas ou
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei
específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o
correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo
do disposto no art. 155, § 2°, XII, g.

* § 6° com redação dada pela Emenda Constitu
cional n° 3, de 17-3-1993.

§ 7° A lei poderá atribuir a sujeito passivo de
obrigação tributária a condição de responsável pelo
pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato ge
rador deva ocorrer posteriormente, assegurada a
imediata e preferencial restituição da quantia paga,
caso não se realize o fato gerador presumido.

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

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados. .

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver do opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.

Em 21-11-01. - Aécio Neves, Presi
dente.

INDICAÇÃO N° 2.472, DE 2001
(Do Sr. Pedro Fernandes)

Sugere ao Poder Executivo, por
meio do Banco do Brasil, a instalação de
uma Agência do Banco do Brasil no Mu
nicípio de Governador Nunes Freire no
Estado do Maranhão.

Ilustríssimo Senhor Diretor Presidente do Ban
co do Brasil, Dr. Eduardo Augusto Guimarães

localizado na microrregião do Gurupi, a oeste
do Estado do Maranhão, Governador Nunes Freire,
município recentemente criado, conta com uma popu
lação da ordem de 26.000 (vinte e seis mil) habitan-
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teso Pela sua peculiaridade de município novo, sua
população ainda é bastante carente de serviços públi
cos em geral.

Por outro lado, a sede municipal de Governador
Nunes Freire está estrategicamente localizada no en
troncamento rodoviário da BR-316 com a MA-106
que, recentemente implantada, se constitui na mais
nova opção de viagem de São luis a Belém do Pará
com redução de cerca de 300 (trezentos) quilômetros,
que se traduz numa economia substancial, esperan
do-se um crescimento acentuado de veículos e con
seqüentemente da demanda por serviços diversos,
inclusive bancários, que, por essa nova rota, somente
poderão ser encontrados na cidade de Pinheiro já na
baixada ocidental do Maranhão.

Diante dos fatos acima elencados, a presente
indicação vem sugerir que o Banco do Brasil determi
ne a implantação de uma Agência do Banco do Brasil
na sede municipal de Governador Nunes Freire.

Sala das Sessões, 6 de novembro de 2001. 
Deputado Pedro Fernandes, PFl - MA.

REQUERIMENTO N° ,DE 2001
(Do Sr. Pedro Fernandes)

Requer o envio de indicação ao Po
der Executivo, por meio do Banco do
Brasil, sugerindo a instalação de uma
Agência do Banco do Brasil no Município
de Governador Nunes Freire no Estado
do Maranhão.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência que, nos termos

do art. 133, inciso I e § 1° do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, seja encaminhado ao Poder
Executivo a indicação em anexo, sugerindo que o
Banco do Brasil determine a implantação de uma
Agência do Banco do Brasil no Município de Governa
dor Nunes Freire no Estado do Maranhão.

Sala das Sessões, 6 de novembro de 2001. 
Deputado Pedro Fernandes.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câmara dos
Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições.

CAPíTULO 111
Das Indicações.

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, porAto dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.
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INDICAÇÃO N° 2.474/01
(Do Sr. Fernando Coruja)

Solicito que seja reativado o telefo
ne 197, sobre o "Serviço de Rádio Táxi"
no Estado de Santa Catarina, conforme
documentação anexa.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado das
Comunicações:

Nos termos do Art. 113, inciso I e § 1° do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, propomos
ao Ministério das Comunicações, que seja reativado o
telefone 197, sobre o serviço de Rádio Táxi no Estado
de Santa Catarina, conforme documentação anexa.

Justificação

Senhor Ministro, o cancelamento do telefone
197 (Serviço de Rádio Táxi) está causando enormes
prejuízos aos taxistas do Estado de Santa Catarina.

É importante ressaltar que uma exigência para
que este número fosse colocado em funcionamento,
foi a criação das Cooperativas de Táxi, o que foi cum
prido na íntegra por parte dos taxistas. Com a criação
das Cooperativas, houve necessidade da contratação
de pessoal para o funcionamento deste serviço e com
a desativação do mesmo perde-se a necessidade, a
razão da existência das cooperativas e, conseqüente
mente, a dispensa dos empregados.

Com a desativação do telefone 197, já houve um
decréscimo de 40% em média nos serviços realiza
dos por esta classe e a população também perdeu um
canal de apoio que já faz parte de seu cotidiano.

Sala das Sessões, 6 de novembro de 2001. 
Deputado Fernando Coruja.

REQUERIMENTO N° , DE 2001
(Do Sr. Fernando Coruja)

Requer o encaminhamento de Indi
cação ao Ministro de Estado das Comu
nicações - Dr. João Pimenta da Veiga Fi
lho, solicitando que seja reativado o tele
fone 197, sobre o "Serviço de Rádio Táxi"
no Estado de Santa Catarina, conforme
documentação anexa.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, na forma do arti

go 113, inciso I e § 1° do Regimento Interno da Câma
ra dos Deputados, que seja encaminhada a indica
ção, ao Ministro de Estado das Comunicações, solici
tando que seja reativado o telefone 197, sobre o "Ser-

viço de Rádio Táxi" no Estado de Santa Catarina,
conforme documentação anexa.

Sala das Sessões, 6 de novembro de 2001. 
Fernando Coruja, Deputado.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLAT/VOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Cã
mara dos Deputados

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.



Fcvcrciro dc 2002 DIÁRIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 27 03349

11 - O parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
SANTA CATARINA

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
E DEFESA DO CONSUMIDOR

3a SESSÃO LEGISLATIVA DA 14a LEGISLATURA

Ofício n° 50/01

Florianópolis, 3 de setembro de 2001.

Excelentíssimo Senhor
Carlos Fernando Agustini
Deputado Federal
Brasília - Distrito Federal

Excelentíssimo Senhor,
A Comissão de Direitos Humanos e Defesa do

Consumidor da Assembléia Legislativa do Estado de
Santa Catarina, vem, por seu Presidente Deputado
Jaime Duarte e pelo Deputado proponente Herneus
de Nadai, levar ao conhecimento de Vossa Excelên
cia os problemas que foram abordados em "Audiência
Pública!, realizada por esta Comissão "supracitada
no dia 20 de agosto do corrente, que tratou sobre "O
Serviço de Rádio Táxi no Estado de Santa Catarina",
solicitando vosso apoio independentemente de sigla
partidária, haja vista tratar-se de assunto de interesse
da comunidade Catarinense.

Inicialmente causou estranheza por parte desta
Comissão, das Cooperativas de Táxi e da própria po
pulação catarinense, o cancelamento do número tele
fônico 197 por parte desta Empresa, pois além deste
mesmo número facilitar o acesso aos serviços das Co
operativas, pelo fato de possuir somente 3 (três) dígi-

tos, servia para a população utilizar-se do mesmo para
outros fins, tais como pedir socorro em situações de
emergência pois os Táxis que utilizam os mesmos
possuem rádios amadores e se comunicam com facili
dade maior que a maioria dos outros meios disponíveis
e além disso a quantidade de veículos pertencentes a
essa frota é muito maior que das outras Instituições
que servem a comunidade em casos de emergência.

Cabe-se salientar que pela relevância dos servi
ços prestados pelas Cooperativas de Rádio Táxis nos
Municípios do Estado de Santa Catarina, estas são
declaradas de utilidade pública na maioria deles.

Com a Criação das Cooperativas, houve neces
sidade da contratação de pessoal para o funciona
mento deste serviço e com a desativação do mesmo
perde-se a necessidade , a razão da existência das
cooperativas e conseqüentemente a dispensa dos
empregados. É importante ressaltar que uma exigên
cia para que este número fosse colocado em funcio
namento foi a criação das Cooperativas de Táxi, o
que foi cumprido na íntegra por parte dos taxistas.

Com a desativação do mesmo, já houve um de
créscimo de quarenta por cento em média nos servi
ços realizados por esta classe e a população tam
bém perdeu um canal de apoio que já faz parte de
seu cotidiano.

Levamos ao conhecimento de Vossa Excelência
tão somente parte dos problemas que já estão ocor
rendo com a desativação deste serviço por esta em
presa e esperamos sensibiliza-lo para que este qua
dro se reverta o mais breve possível, para que as coi
sas voltem a normalidade e as partes interessadas
(que são de vários segmentos da sociedade catari
nense) fiquem satisfeitas.

Pedimos pois, a interferência de vossa parte
junto aos órgãos competentes tais como Ministério
das Comunicações, Anatel ,etc.

Sem mais, agradecemos antecipadamente,
subscrevendo-nos, colocando-nos ao seu inteiro dis
por, renovando protestos de considerações.

Cordialmente, - Deputado Jaime Duarte, Presi
dente; Deputado Herneus de Nadai, Proponente.

INDICAÇÃO N° 2.475/01
(Do Sr. Airton Dipp)

Sugere ao Excelentíssimo Senhor
Presidente da República, modificação do
artigo 1°, da Lei n° 8.989/1995, alterado
pela Lei n° 9.317/1996, visando permitir a
aquisição de automóveis de passageiros
de fabricação nacional de até 127 HP de



03350 Quarta-It:lra 27 DIÁRIO DA CAMAIV\ DOS DEPUTADOS FtlVen:lro de 2002

potência bruta, de no mínimo quatro por
tas, movidos à qualquer combustível.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Nos termos do art. 113, inciso I, e § 1° do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, venho a
presença de Vossa Excelência, sugerir modificação
do artigo 1°, da Lei n° 8.989/1995, alterado pela Lei n°
9.317/1996, visando permitir a aquisição de automó
veis de passageiros de fabricação nacional de até
127 HP de potência bruta, de no mínimo quatro por
tas, movidos à qualquer combustível.

A atual legislação de incentivo a substituição de
táxis, limita a possibilidade de aquisição de carros no
vos com o beneficio de isenção do IPI, somente para
carros movidos a álcool.

Esse fato foi trazido muita insatisfação para os
proprietários de táxis, principalmente da região sul,
que tem preferência pelos veículos movidos a gasoli
na, que apresentam melhor desempenho no inverno.

Nesse sentido, é importante também destacar
que a produção de veículos movidos a álcool não tem
sido regular, e muitas vezes chegam até a faltar no
mercado.

Dessa forma, esperamos que Vossa Excelência
entenda a importância da Indicação apresentada,
acatando esse importante ple~o que é do interesse
da categoria dos taxistas.

Sala das Sessões, 7 de novembro de 2001. 
Airton Dipp, Deputado Federal.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Airton Dipp)

Requer o envio de indicação ao
Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública, sugerindo a modificação do art.
1°, da Lei n° 8.989/1995, alterado pela Lei
nO 9.317/96, visando permitir a aquisição
de automóveis de passageiros de fabri
cação nacional de até 127 HP de potência
bruta, de no mínimo quatro portas, movi
dos à qualquer combustível.

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
Vossa Excelência seja encaminhada ao Excelentíssi
mo Senhor Presidente da República, a Indicação em
anexo, sugerindo a modificação do art. 1°, da Lei nO
8.989/1995, alterado pela Lei nO 9.317/96, visando
permitir a aquisição de automóveis de passageiros de
fabricação nacional de até 127 HP de potência bruta,

de no mínimo quatro portas, movidos à qualquer com
bustível.

Sala das Sessões, 7 de novembro de 2001, 
Airton Dipp, Deputado Federal.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 8.989, DE 24 DE FEVEREIRO DE 1995

Dispõe sobre isenção do imposto
sobre produtos industrializados (IPI) na
aquisição de automóveis para utilização
no transporte autônomo de passageiros,
bem como por pessoas portadoras de
deficiência física e aos destinados ao
transporte escolar, e dá outras providên
cias.

Art. 1° Ficam isentos do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) os automóveis de passageiros
de fabricação nacional de até 127 HP de potência
bruta (SAE), de no mínimo quatro portas, inclusive a
de acesso ao bagageiro, movidos a combustíveis de
origem renovável, quando adquiridos por:

" Artigo, caput, com redação dada pela Lei n°
10.182, de 12-2-2001.

I - motoristas profissionais que exerçam, com
provadamente, em veículo de sua propriedade ativi
dade de condutor autônomo de passageiros, na con
dição de titular de autorização, permissão ou conces
são do Poder Público e que destinem o automóvel à
utilização na categoria de aluguel (táxi);

" Inciso I com redação dada pela Lei n° 9.317, de
5-12-1996.

11 - motoristas profissionais autônomos titulares
de autorização, permissão ou concessão para explo
ração do serviço de transporte individual de passage
iros (táxi), impedidos de continuar exercendo essa ati
vidade em virtude de destruição completa, furto ou
roubo do veículo, desde que destinem o veículo ad
quirido à utilização na categoria de aluguel (táxi);

111- cooperativas de trabalho que sejam permis
sionárias ou concessionárias de transporte público de
passageiros, na categoria de aluguel (táxi), desde
que tais veículos se destinem à utilização nessa ativi
dade;

IV - pessoas que, em razão de serem portado
ras de deficiência física, não possam dirigir automó
veis comuns.

Parágrafo único. A exigência para aquisição de
automóvel de quatro portas e de até 127 HP de potên-
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cia bruta (SAE) não se aplica aos deficientes físicos
de que trata o inciso IV do caput deste artigo.

* Parágrafo único acrescido pela Lei nO 10. 182,
de 12-2-2001.

Art. 2° O benefício de que trata o art. 1° somente
poderá ser utilizado uma vez, salvo se o veículo tiver
sido adquirido há mais de três anos, caso em que o
benefício poderá ser utilizado uma segunda vez.

* Artigo com redação dada pela Lei n° 9. 317, de
5-12-1996.

Art. 3° A isenção será reconhecida pela Secreta
ria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, me
diante prévia verificação de que o adquirente preen
che os requisitos previstos nesta lei.

Art. 4° Fica assegurada a manutenção do crédi
to do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
relativo às matérias-primas, aos produtos intermediá
rios e ao material de embalagem efetivamente utiliza
dos na industrialização dos produtos referidos nesta
Lei.

Art. 5° O imposto incidirá normalmente sobre
quaisquer acessórios opcionais que não sejam equi
pamentos originais do veículo adquirido.

Art. 6° A alienação do veículo, adquirido nos ter
mos desta lei ou das Leis nOs 8.199, de 28 de junho de
1991, e 8.843, de 10 de janeiro de 1994, antes de três
anos contados da data de sua aquisição, a pessoas
que não satisfaçam às condições e aos requisitos es
tabelecidos nos referidos diplomas legais, acarretará
o pagamento pelo alienante do tributo dispensado,
atualizado na forma da legislação tributária.

Parágrafo único. A inobservância do disposto
neste artigo sujeita ainda o alienante ao pagamento
de multa e juros moratórios previstos na legislação
em vigor para a hipótese de fraude ou falta de paga
mento do imposto devido.

Art. 7° No caso de falecimento ou incapacitação
do motorista profissional alcançado pelos incisos I e II
do art. 1° desta lei, sem que tenha efetivamente ad
quirido veículo profissional, o direito será transferido
ao cônjuge, ou ao herdeiro designado por esse ou
pelo juízo, desde que seja motorista profissional habi
litado e destine o veículo ao serviço de táxi.

Art. 8° Ficam convalidados os atos praticados
com base na Medida Provisória n° 790, de 29 de de
zembro de 1994.

Art. 9° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação, vigorando até 31 de dezembro de 1995.

Art. 10. Revogam-se as Leis nOs 8.199, de 1991,
e 8.843, de 1994.

* A Lei nO 10.182, de 12-2-2001, restaurou a vi
gência desta lei, estabelecendo que no período de
1-10-1999 a 31-12-1999 observará as prescrições
contidas no art. 2° da Lei n° 9.660, de 16-6-1998.

LEI W 10.182, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2001

Restaura a vigência da Lei n° 8.989,
de 24 de fevereiro de 1995, que dispõe
sobre a isenção do imposto sobre produ
tos industrializados (IPI) na aquisição de
automóveis destinados ao transporte au
tônomo de passageiros e ao uso de por
tadores de deficiência física, reduz o im
posto de importação para os produtos
que especifica, e dá outras providências.

Art. 1° É restaurada a vigência da Lei n° 8.989,
de 24 de fevereiro de 1995, que, com as alterações
determinadas pelo art. 29 da Lei n° 9.317, de 5 de de
zembro de 1996, passa a vigorar até 31 de dezembro
de 2003.

§ 1° No período de 1° de outubro a 31 de dezem
bro de 1999, a vigência da Lei n° 8.989, de 1995, ob
servará as prescrições contidas no art. 2° da Lei n°
9.660, de 16 de junho de 1998.

§ 2° É mantida a isenção fiscal aos portadores
de deficiência física na forma do art. 1°, inciso IV, da
Lei n° 8.989, de 1995, para aquisição de veículos mo
vidos a qualquer combustível.

Art. 2° O art. 1° da Lei nO 8.989, de 1995, altera
do pelo art. 29 da Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de
1996, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 1° Ficam isentos do Imposto sobre Produ
tos Industrializados (IPI) os automóveis de passagei
ros de fabricação nacional de até 127 HIP de potência
bruta (SAE), de no mínimo quatro portas, inclusive a
de acesso ao bagageiro, movidos a combustíveis de
origem renovável, quando adquiridos por:

Parágrafo único. A exigência para aquisição de
automóvel de quatro portas e de até 127 HP de potên
cia bruta (SAE) não se aplica aos deficientes físicos
de que trata o inciso IV do caput deste artigo." (NR)

Art. 3° A Lei n° 9.660, de 1998, passa a vigorar
com as seguintes alterações:

"Art. 1° ..

§ 2° Excluem-se da obrigatoriedade prevista
neste artigo os veículos componentes da frota das
Forças Armadas, os de representação dos titulares
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dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Fede
ral e dos Municípios e, conforme dispuser regulamen
to, aqueles destinados à prestação de serviços públi
cos em faixas de fronteira e localidades desprovidas
de abastecimento com combustíveis renováveis."
(NR)

"Art. 2° ..

§ 3° Fica excluído da obrigatoriedade prevista
no caput deste artigo o veículo nacional destinado ao
integrante de missões diplomáticas, de repartições
consulares de carreira e de delegações especiais
acreditadas junto ao Governo brasileiro, bem assim
ao funcionário, perito, técnico ou consultor de repre
sentações de organismos internacionais ou regionais
de caráter permanente, dos quais o Brasil seja mem
bro, ou amparado por acordos internacionais celebra
dos pelo Brasil, observado o princípio da reciprocida
de quando cabível, desde que de nacionalidade es
trangeira e não possua residência permanente no
Brasil." (NR)

Art. 4° O disposto no art. 2° desta lei somente se
aplica a partir de 1° de janeiro de 2000.

Art. 5° Fica reduzido em quarenta por cento o
imposto de importação incidente na importação de
partes, peças, componentes, conjuntos e subconjun
tos, acabados e semi-acabados, e pneumáticos.

§ 1° O disposto no caput aplica-se exclusiva
mente às importações destinadas aos processos pro
dutivos das empresas montadoras e dos fabricantes
de:

I - veículos leves: automóveis e comerciais le-
ves;

11- ônibus;
111 - caminhões;
IV - reboques e semi-reboques;
V - chassis com motor;
VI - carrocerias;
VII - tratores rodoviários para semi-reboques;
VIII - tratores agrícolas e colheitadeiras;
IX - máquinas rodoviárias; e
X - autopeças, componentes, conjuntos e sub

conjuntos necessários à produção dos veículos lista
dos nos incisos I a IX, incluídos os destinados ao mer
cado de reposição.

§ 2° O disposto nos arts. 17 e 18 do Decreto-lei
nO 37, de 18 de novembro de 1966, e no Decreto-lei
n° 666, de 2 de julho de 1969, não se aplica aos pro
dutos importados nos termos deste artigo, objeto de

declarações de importações registradas a partir de 7
de janeiro de 2000.

Art. 6° A fruição da redução do imposto de im
portação de que trata esta lei depende de habilitação
específica no Sistema Integrado de Comércio Exteri
or - SISCOMEX.

Parágrafo único. A solicitação de habilitação
será feita mediante petição dirigida à Secretaria de
Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, contendo:

I - comprovação de regularidade com o paga
mento de todos os tributos e contribuições sociais fe
derais;

11 - cópia autenticada do cartão de inscrição no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

111 - comprovação, exclusivamente para as em
presas fabricantes dos produtos relacionados no inci
so X do § 1° do artigo anterior, de que mais de cin
qüenta por cento do seu faturamento liquido anual é
decorrente da venda desses produtos, destinados à
montagem e fabricação dos produtos relacionados
nos incisos I a Xdo citado § 1° e ao mercado de repo
sição.

Art. r Ficam convalidados os atos praticados
com base na Medida Provisória n° 2.068-37, de 27 de
dezembro de 2000.

Art. 8° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO W 17, DE 1989

Aprova O Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;
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11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 10 Na hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário da Câmara dos Deputa
dos.,

* Alterado para o Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

§ 20 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para o Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO n° 2.476/01
(Do Sr. Airton Dipp)

Sugere ao Excelentíssimo Senhor
Presidente da República, que seja dis
pensada às cooperativas de produção
agropecuária inscritas no Recoop, as
mesmas condições para renegociação

das dívidas, permitidas para os agriculto
res por intermédio da Medida Provisória
nO 9, de 31 de outubro de 2001.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República:

Nos termos do art. 113, inciso I, e § 1° do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, venho a
presença de Vossa Excelência, sugerir que seja dis
pensada às cooperativas de produção agropecuária
inscritas no Recoop, as mesmas condições para re
negociações das dívidas, permitidas para os agricul
tores por intermédio da Medida Provisória n° 9, de 31
de outubro de 2001.

Diversas cooperativas de produção agropecuá
ria estão se manifestando, lastimando o fato do gover
no federal não ter aproveitado a edição da Medida
Provisória n° 9, de 31 de outubro de 2001 , para tam
bém encaminhar uma solução para as graves e sérias
dificuldades enfrentadas por essas importantes enti
dades associativistas.

Nesse sentido, a demora na adoção dessa me
dida saneadora do interesse das cooperativas de pro
dução, poderá levar a inviabilização de muitas entida
des que hoje passam por sérios e graves prejuízos
para os seus associados.

Dessa forma, é imperioso que o Governo Fede
ral implemente o mais brevemente possível as reivin
dicações dessas entidades, permitindo assim, viabili
zar as soluções para os problemas do endividamento,
da falta de capital de giro e do passivo tributário das
cooperativas agropecuárias de produção.

Assim, esperamos que Vossa Excelência, re
conhecendo o papel importantíssimo das cooperati
vas agropecuárias de produção, na comercialização
da produção agrícola da maioria dos estados e mu
nicípios brasileiros. E com certeza, sem a atuação
dessas entidades associativistas, os agricultores
brasileiros estariam hoje, vivendo momentos muito
mais difíceis.

Sala das Sessões, 7 de novembro de 2001. 
Airton Dipp, Deputado Federal.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Airton Dipp)

Requer o envio de Indicação ao
Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública, sugerindo que seja dispensada
às cooperativas de produção agropecuá
ria inscritas no Recoop, as mesmas con
dições para renegociação das dívida 5,
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permitidas para os agricultores por inter
médio da Medida Provisória n° 9, de 31
de outubro de 2001.

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
Vossa Excelência seja encaminhada ao Excelentíssi
mo Senhor Presidente da República, a Indicação em
anexo, sugerindo que seja às cooperativas de produ
ção agropecuária inscritas no Recoop, as mesmas
condições para renegociação das dívidas, permitidas
para os agricultores por intermédio da Medida Provi
sória n° 9, de 31 de outubro de 2001.

Sala das Sessões, 7 de novembro de 2001. 
Airton Dipp, Deputado Federal.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CeDI

MEDIDA PROVISÓRIA N° 9, DE 31
DE OUTUBRO DE 2001

Dispõe sobre o alongamento de dí
vidas originárias de credito rural, de que
trata a Lei n° 9.138 de 29 de novembro de
1995, e dá outras providências.

O Vice-Presidente da República, no exercício do
cargo de Presidente da República, usando da atribui
ção que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a
seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1° Ficam autorizados, para as operações de
que trata o § 5° do art. 5° da Lei na 9.138, de 29 de no
vembro de 1995:

I - prorrogação do vencimento da prestação de
vida em 31 de outubro de 2001 para 30 de novembro
de 2001, acrescida dos juros pactuados de três por
cento ao ano pro rata die;

II - pagamento mínimo de trinta e dois vírgula
cinco por cento do valor a que se refere o inciso I até
30 de novembro de 2001, mantido o bônus de adim
plência previsto nos incisos I e V, alínea d, do § 5° do
art. 5° da Lei n° 9.138, de 1995.

§ 1° Para adesão às condições previstas neste
artigo, os mutuários deverão estar adimplentes com
suas obrigações ou regularizá-Ias até 30 de novem
bro de 2001.

§ 2° O saldo devedor financeiro das operações
de que trata este artigo será apurado pela multiplica
ção do saldo devedor das unidades de produtos vin
cu�ados pelos respectivos preços mínimos vigentes,
descontando a parcela de juros de três por cento ao
ano incorporadas às parcelas remanescentes.

§ 3° Sobre o saldo devedor financeiro, apurado
na forma prevista no § 1° deste artigo, incidirá juros de
três por cento ao ano, acrescido da variação do preço
mínimo da unidade de produto vinculado.

§ 4° As prestações subseqüentes à de venci
mento prevista no inciso I serão calculadas sempre
em parcelas iguais e sucessivas, em meses livremen
te pactuados entre os mutuários e credores, no último
dia de cada mês, com vencimento pelo menos urna
vez ao ano, sendo que a data da primeira prestação
deverá ser até 31 de outubro de 2002 e da última até
31 de outubro de 2025.

§ 5° A repactuação poderá prever a dispensa do
acréscimo da variação do preço mínimo estipulado
contratualmente sempre que os pagamentos ocorre
rem nas datas aprazadas, salvo se o devedor optar
pelo pagamento mediante entrega do produto.

§ 6° O inadimplemento de obrigação, cuja re
pactuação previu a que se refere o § 5°, ocasionará,
sobre o saldo remanescente, o acréscimo da varia
ção do preço mínimo estipulado contratualmente des
de a data da publicação desta medida provisória.

§ 7° Na hipótese de liquidação antecipada e to
tal da divida até 31 de dezembro de 2006, apli
car-se-á, além do bônus descrito no § 5°, desconto de
dez por cento sobre o saldo devedor existente na data
da liquidação.

Art. 2° Fica autorizada, para as operações de
que trata0 §6°-A do art. 5° da Lei n° 9.138, de 1995, a
repactuação, assegurando, a partir da data da publi
cação desta medida provisória, aos mutuários que
efetuarem o pagamento das prestações até a data do
respectivo vencimento, que a parcela de juros, calcu
lada à taxa efetiva, originalmente contratada, de até
oito por cento, nove por cento e dez por cento ao ano
sobre o principal atualizado com base na variação do
índice Geral de Preços de Mercado -IGP-M, não ex
cederá os tetos de:

I - nove vírgula cinco por cento ao ano sobre o
principal, para a variação IGP-M, acrescida de;

II - três por cento, quatro por cento e cinco por
cento ao ano, para a taxa de juros de oito por cento,
nove por cento e dez por cento, respectivamente, cal
culada pro rata die a partir de 31 de outubro de 2001.

§ 1° O teto a que se refere o inciso I deste artigo
não se aplica a atualização do principal da divida já
garantido por certificados de responsabilidade do Te
souro Nacional.

§ 2° Aplicam-se as disposições deste artigo aos
mutuários com prestações vencidas, desde que os
débitos pendentes sejam integralmente regularizados
até 30 de novembro de 2001.
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§ 3° Na repactuação de que trata este artigo, o
Tesouro Nacional efetuará, mediante declaração de
responsabilidade dos valores atestados pelas institui
ções financeiras, o pagamento relativo à equalização
entre o valor contratual para pagamento de juros e o
valor recebido de acordo com o caput deste artigo.

Art. 3° Fica a União autorizada a dispensar o tra
tamento estabelecido nos arts. 1° e 2° desta medida
provisória às operações da mesma espécie adquiri
das sob a égide da Medida Provisória n° 2.196-3, de
24 de agosto de 2001.

Art. 4° Fica o gestor do Fundo de Defesa da Eco
nomia Cafeeira - FUNCAFÉ, instituído pelo Decreto-lei
n° 2.295, de 21 de novembro de 1986, autorizado a con
ceder alongamento de prazos e ajustar encargos finan
ceiros das operações que se seguem, conforme dispo
sições especificas do Conselho Monetário Nacional:

I - operações de consolidação e reescalona
mento de dividas de cafeicultores e suas cooperati
vas, realizadas no exercício de 1997, e operações de
custeio e colheita da safra 1997/1998, a que se refere
o art. 8°-A da lei n° 9.138, de 1995;

11- operações a que se refere o art. 3° da Medi
da Provisória n° 2.196-3, de 2001.

Art. 5° Para as operações de crédito ao amparo
do Programa de Revitalização de Cooperativas de
Produção Agropecuária - RECOOp, de que trata a
Medida Provisória n° 2.168-40, de 24 de agosto de
2001, que estão sujeitas contratualmente a encargos
financeiros com base no IGP-DI acrescido de quatro
por cento ao ano, fica assegurado, a partir da data da
publicação desta medida provisória e desde que as
prestações sejam pagas até a data do respectivo ven
cimento pactuado, o teto de nove vírgula cinco por
cento ao ano para a variação do IGP-DI.

Art. 6° O impacto orçamentário-financeiro de
corrente da aplicação desta medida provisória, relati
vo às operações previstas no § 6°-A do art. 5° da lei
n° 9.138, de 1995, será suportado pelas disponibilida
des estabelecidas para o Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento no Orçamento Geral da
União, nos respectivos exercícios de 2001 a 2003.

Art. ]O O Conselho Monetário Nacional estabe
lecerá as condições que se fizerem necessárias á im
plementação das disposições constantes desta medi
da provisória, inclusive quanto ao prazo para a forma
lização da repactuação.

Art. 8° Esta medida provisória entra em vigor na
data de sua publicação.

Brasília, 31 de outubro de 2001; 180° da Inde
pendência e 113° da República. - Marco Antonio De
Oliveira Maciel; Pedro Malan.

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Al1igo alterado pela Resolução nO 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será profe
rido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério
da Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre
indicação concluir pelo oferecimento de projeto, se
guirá este os trâmites regimentais das proposições
congêneres;
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IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sen
tido, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo
à Mesa, determinará o arquivamento da indicação,
cientificando-se o Autor para que este, se quiser,
ofereça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.477, DE 2001
(Do Sr. Rubens Furlan)

Sugere criação de instituição fede
ral de educação superior em Barueri, na
região Metropolitana de São Paulo.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
Professor Paulo Renato Souza,

A região Metropolitana de São Paulo é uma área
gigantesca composta de 39 municípios. Região com
plexa, heterogênea, grandes diferenças tanto no pa
drão de renda de sua população, quanto na disponibi
lidade de serviços públicos.

A oferta de educação superior, do setor público
ou do setor privado, é também bastante variada. Te
mos, na região, grandes universidades públicas,
como a Universidade de São Paulo (USP) e a Univer
sidade Federal de São Paulo (UNIFESP), e privadas
como a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
(PUC/SP)e a Universidade Mackensie.

No entanto, existem áreas desta grande região
que ainda estão bastante desassistidas /?m matéria
de oportunidades de educação superior. E surpreen
dente, mas ao lado da cidade de São Paulo, a maior
da América Latina, existem vários municípios que não
possuem nenhuma instituição de ensino superior e
seus jovens tem de se deslocar e enfrentar uma gran
de competição por alguma vaga nas instituições da
região metropolitana.

Na região oeste da cidade de São Paulo, por
exemplo, as cidades de Barueri e suas vizinhas Cara
picuiba, Jandira, Santana do Parnaíba e Itapevi não
têm nenhuma instituição de ensino superior. Somente
Cotia e Osasco, não tão próximas, abrigam institui
ções particulares de ensino.

É importante destacar que a concentração po
pu�aciona� desta sub-região é significativa, como
atestam os dados censitários dos últimos anos. Esti
mativas do IBGE indicam que, em 1966 a população

das 7 cidades citadas já ultrapassava um milhão de
habitantes. O adensamento populacional do período
recente, na região, vem produzindo incremento signi
ficativo, principalmente de população jovem deman
datária de educação.

Neste sentido e por estas razões, Senhor Minis
tro, vimos solicitar a Vossa Excelência sejam desen
volvidas ações no sentido de prover a região oeste da
região Metropolitana de São Paulo com uma institui
ção de educação superior pública. A cidade de Barue
ri pode hospedar a instituição e constituir-se em pólo
irradiador que beneficiará as vizinhas Carapicuiba,
Jandira, Santana do Parnaíba e Itapevi, entre outras.

Conhecedores de ampla experiência de Vossa
Excelência como Reitor da Universidade Estadual de
Campinas - UNICAMp, uma das grandes universida
des brasileiras, e como educador comprometido com
o desenvolvimento científico-tecnológico e social do
País, confiamos em conquistar a adesão de Vossa
Excelência à causa da implantação de urna institui
ção federal de educação superior na região oeste da
região Metropolitana de São Paulo.

Sala das Sessões, de de 2001. - Deputado
Rubens Furlan.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Rubens Furlan)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo, relativa à criação de insti
tuição de educação superior em Barueri,
na região Metropolitana de São Paulo.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento
Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a

V. Exa . seja encaminhada ao Poder Executivo, especi
ficamente ao ilustre Ministro da Educação, Professor
Paulo Renato Souza, a Indicação em anexo, sugerin
do a criação de uma Instituição Federal de Ensino Su
perior na cidade de Barueri, situada na região Metro
politana de São Paulo.

Sala das Sessões, 7 de novembro de 2001. 
Deputado Rubens Furlan.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados
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b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de provid:n

cia, a realização de ato administra~ivo ou d~ ~~st~o,

ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniCiativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas éasas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

1- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

Publique-se. Encaminhe-se.

Em 21-11-01. - Aécio Neves, Presi
dente.

INDICAÇÃO N° 2.478, DE 2001
(Do Senhor Arolde de Oliveira)

Sugere a criação, por transforma
ção, pelo Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, no âmbito dos ór
gãos e entidades da Administração PÚ
blica Federal Autárquica e Fundacional,
da Carreira de Auditor Federal e sua in
clusão no Grupo Gestão.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do
Planejamento, Orçamento e Gestão;

A Medida Provisória n° 2.229-43, de 6 de se
tembro de 2001, publicada no Diário Oficial da
União de 10 de setembro de 2001, que dispõe sobre
a criação, reestruturação e organização de carrei
ras, cargos e funções comissionadas técnicas no
âmbito da Administração Pública Federal Direta, Au
tárquica e Fundacional, e dá outras providências,
deixou de incluir a categoria funcional dos Auditores
integrantes das Unidades de Auditoria Interna das
Autarquias e Fundações Públicas Federais, cujas
atribuições são idênticas às desenvolvidas pelos
Analistas de Finanças e Controle, integrantes da
carreira de Finanças e Controle pertencente ao Gru
po Gestão.

Com a finalidade de promover o princípio consti
tucional da isonomia e eqüidade, que pressupõe que
para cargos de igual responsabilidade e atribuições
deve-se adotar a mesma remuneração e o devido po
sicionamento na estrutura de carreiras de seus recur
sos humanos, sugerimos a seguinte modificação no
texto da referida Medida Provisória:

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se
guinte Medida Provisória, com força de lei.

Art. 1° Esta medida provisória dispõe sobre a
criação das Carreiras de Procurador Federal, Auditor
Federal e de Fiscal Federal Agropecuário, reestrutura
e organiza as seguintes carreiras e cargos:
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I - Analista de Finanças e Controle e Técnico de
Finanças e Controle;

II - Analista de Planejamento e Orçamento e
Técnico de Planejamento e Orçamento;

111 - Analista de Comércio Exterior;

IV - Especialista e Políticas Públicas e Gestão
Governamental;

V - Técnico de Planejamento e Pesquisa e de
mais cargos de nível superior e de nível intermediá
rio do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas
-IPEA;

VI - Técnico de Planejamento P-1 501 do Gru
po P-1 500;

VII - Analista, Procurador e Técnico do Banco
Central do Brasil;

VIII- Inspetor e Analista da Comissão de Valo-
res Mobiliários - CVM; .

IX - Analista Técnico da Superintendência de
Seguros Privados - SUSEP;

X - Carreira de Pesquisa em Ciência e Tecno
lagia;

XI- Carreira de Desenvolvimento Tecnológico;

XII - Carreira de Gestão, Planejamento e
Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia; e

XIII - Técnicos-Administrativos das Instituições
Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Edu
cação.

Art. 2° As carreiras e os cargos a que se refe
rem o art. 1° são agrupados em classes ou categori
as e padrões, na forma dos Anexos I, II e 111.

Art. 3° O ingresso nos cargos de que trata esta
Medida Provisória far-se-á no padrão inicial da clas
se ou categoria inicial do respectivo cargo, mediante
concurso público de provas ou de provas e títulos,
exigindo-se curso superior ou médio, ou equivalente,
concluído, conforme o nível do cargo, observados os
requisitos fixados na legislação pertinente.

Parágrafo único. O concurso referido no caput
poderá ser realizado por áreas de especialização, or
ganizado em uma ou mais fases, incluindo, se for o
caso, curso de formação, conforme dispuser o edital
de abertura do certame, observada a legislação perti
nente.

DA CARREIRA DE AUDITOR FEDERAL

Art .. Fica criada a Carreira de Auditor Federal,
no âmbito da Administração Pública Federal, nas res-

pectivas autarquias e fundações, composta de cargos
de igual denominação ou assemelhados, regidos pela
Lei n° 8.112, de 1990, com a estrutura de cargo cons-
tante do Anexo (*)

(*) A estrutura de cargos da Carreira de Auditor
Federal, ora criada, deve ter a mesma estrutura de
cargos das carreiras e cargos do Grupo Gestão, es
pecificamente do cargo de Analista de Finanças e
Controle.

Art. . O ingresso nos cargos de que trata o
Art........ .far-se-á mediante concurso público, exigin
do-se diploma de Bacharel em Ciências Contábeis,
observados os requisitos fixados na legislação perti
nente.

Parágrafo único. Os concursos serão discipli
nados pela Secretaria de Recursos Humanos do Mi
nistério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Art.. São atribuições dos titulares do cargo de
Auditor Federal, as constantes do Item 13 do Capí
tulo X da Instrução Normativa nO 1, da Secretaria
Federal de Controle Interno, de 6 de abril de 2001 .

Parágrafo 1° Os membros da Carreira de Audi
tor Federal são lotados e distribuídos pelo Secretá
rio Federal de Controle Interno.

Parágrafo 2° A lotação de Auditor Federal nas
autarquias e fundações é proposta pelos titulares
destas.

Art.. Os integrantes da Carreira de Auditor Fe
deral têm os direitos e deveres que lhes prevê a Lei
n° 8.112, de 1990.

Art.. É transformado em cargo de Auditor Fe
deral, o cargo efetivo de Auditor, de autarquias e
fundações públicas federais.

Art .. São enquadrados na Carreira de Auditor
Federal os titulares do cargo de que trata o Art. ,
cuja investidura no respectivo cargo haja observado
as pertinentes normas constitucionais e ordinárias
anteriores a 5 de outubro de 1988, e, se posterior a
essa data, tenha decorrido de aprovação em con
curso público.

Parágrafo 1° O enquadramento deve observar a
correlação estabelecida no Anexo (**)

(**) O enquadramento relativo à Carreira de
Auditor Federal, ora criada, deve observar a mesma
correlação de cargos das carreiras e cargos do Gru
po Gestão, especificamente o cargo de Analista de
Finanças e Controle.
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Parágrafo 2° À Secretaria Federal de Controle
Interno incumbe verificar, caso a caso, a regularida
de da aplicação deste artigo, quanto aos enquadra
mentos efetivados.

Art.. Fica instituída a Gratificação de Desem
penho de Atividade de Auditoria - GDAA, devida
aos integrantes da Carreira de Auditor Federal, no
percentual de até cinqüenta por cento, incidente so
bre o vencimento básico do servidor, quando em
exercício nas unidades de auditoria interna dos ór
gãos e das entidades da Administração Pública Fe
deral, Autárquica e Fundacional.

Parágrafo 1° A GDAA será atribuída em função
do efetivo desempenho do servidor, bem assim de
metas de desempenho institucional fixadas, na for
ma estabelecida em ato do Poder Executivo.

Parágrafo único. O beneficiário da GDAA,
quando em exercício nas unidades de auditoria in
terna dos órgãos e das entidades da Administração
Pública Federal, Autárquica e Fundacional, se inves
tido em cargo em comissão de níveis DAS 4, ou
equivalente, perceberá a referida Gratificação em
valor calculado com base em setenta e cinco por
cento do limite máximo de pontos fixados para a
avaliação de desempenho.

Art .. O titular de cargo efetivo das carreiras re
feridas no art. , que não se encontre nas situações
previstas nos arts.... e.... , somente fará jus à GDAA
nos termos deste artigo:

I - quando cedido para a Presidência ou
Vice-Presidência da República, perceberá a respec
tiva gratificação calculada com base nas mesmas
regras válidas como se estivesse em exercício nos
órgãos ou nas entidades cedentes; e

11 - quando cedido para outros órgãos ou enti
dades do Governo Federal, se investido em cargo
em Comissão DAS 4, ou equivalente, perceberá a
respectiva gratificação em valor calculado com base
em setenta e cinco por cento do limite máximo de
pontos fixados para a avaliação de desempenho.

Art.. Os valores do vencimento dos cargos de
Auditor Federal são os constantes do Anexo VII.

Art.. Não será devida a vantagem da Gratifica
ção de Atividade Executiva - GAE de que trata a Lei
Delegada n° 13, de 27 de agosto de 1992 aos ocu
pantes dos cargos de que trata o art..... , inclusive
àqueles colocados em quadros suplementares.

JUSTIFICAnVA PARA A MODIFICAÇÃO DA
MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.229-43/2001 COM A

CRIAÇÃO DA CARREIRA DE AUDITOR FEDERAL

Existem nas Entidades da Administração Públi
ca Federal Indireta as Unidades de Controle, deno
minadas de Auditoria Interna. Estas Unidades são
integradas por servidores de nível superior, ocupan
tes do cargo de Auditor os quais desempenham atri
buições de fundamental importância nas ações de
controle e fiscalização contábil, orçamentária, patri
monial, financeira e operacional desses Órgãos.

O total de servidores ocupantes do cargo de
Auditor é de 278, sendo 72 ativos, 163 aposentados
e 43 pensionistas, distribuídos nos diversos órgãos
da Administração Pública Federal Direta e Indireta,
segundo dados obtídos junto ao Ministério do Plane
jamento, Orçamento e Gestão.

A atuação dos Auditores vem sendo de rele
vância no que se refere ao acompanhamento da
execução do orçamento dos respectivos órgãos aos
quais estão vinculados, pois têm maior conhecimen
to das funções e objetivos de suas Entidades e es
tão em contato diário com os responsáveis pelos
atos de gestão, atuando em caráter preventivo e de
orientação, sendo capazes de identificar eventuais
atos em desacordo com as normas pertinentes a
tempo de contê-los, sem custos adicionais.

Vale destacar, ainda, que a maior parcela dos
recursos financeiros consignados no orçamento da
União é gerida no âmbito das Autarquias e Funda
ções Públicas Federais, a qual está confiada a es
ses profissionais visando sua regular aplicação.

Da análise efetuada no Quadro Comparativo
de atribuições, depreende-se claramente que as
atribuições desenvolvidas pelos ocupantes do cargo
de Auditor são semelhantes àquelas desenvolvidas
pelos ocupantes do cargo de Analista de Finanças e
Controle integrante do Grupo Gestão.

Esta semelhança se concretizou com a edição
do Decreto n° 3.591, de 6 de setembro de 2000, que
dispõe sobre o Sistema de Controle Interno no Poder
Executivo Federal, onde em seu Capítulo V subordina
essas Unidades de Auditoria Interna à orientação
normativa e supervisão técnica do Sistema Central de
Controle Interno do Poder Executivo Federal. Adema
is, em 1° de abril de 2001 a Secretaria Federal de
Controle, Órgão Central do Sistema de Controle Inter
no do Poder Executivo Federal, editou a Instrução
Normativa nO 1, publicada no Diário Oficial da União
de 12 de abril/2001 , que define diretrizes, princípios,
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conceitos e aprova normas técnica para a atuação do
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Fe
deral a qual, em seu Capítulo X regulamenta a atua
ção das Unidades de Auditoria Interna e define suas
atividades específicas as quais "devem guardar simili
tude àquelas exercidas pelos órgãos/entidades inte
grantes do Sistema de Controle Interno do Poder Exe
cutivo Federal, contudo, por estarem inseridas na es
trutura organizacional da entidade e por caracteri
zar-se pela alta especialização deverão incluir ações
específicas e tempestivas". (Grifamos.)

Dentre as atividades específicas definidas pela
referida instrução normativa, destacam-se a de "exa
minar e emitir parecer prévio sobre a prestação de
contas anuais da entidade e tomadas de contas espe
ciais"; "verificar o desempenho da gestão da entida
de, visando a comprovar a legalidade e a legitimidade
dos atos e examinar os resultados quanto à economi
cidade à eficiência e eficácia da gestão orçamentária,
financeira, patrimonial, de pessoal e demais sistemas
administrativos operacionais':' "testar a consistência
dos atos de aposentadoria, pensão e admissão de
pessoal" (Grifamos.). Tais atribuições consolidam,
efetivamente, todos os procedimentos adotados tanto
por Analistas de Finanças e Controle como por Audi
tores em relação ao orçamento do órgão.

Registramos, por oportuno, a preocupação de
instâncias superiores com a eficácia do funcionamen
to do sistema de controle, demonstrada na Palestra
proferida pelo Senhor Ministro Bento José Bugarim,
do Tribunal de Contas da União, no plenário do XXI
Congresso Brasileiro de Auditoria Interna 
CONBRAI, promovido pelo Instituto dos Aud~ores

Internos do Brasil -AUDIBRA, em novembro de 1997,
em Cuiabá/MT, onde enfatizou" ... Ademais, é de im
portância capital que se promova a valorização profis
sional dos servidores que labutam nessa área, pro
porcionando-lhes treinamento de alto nível e remune
ração compatível com as exigências e complexidades
da função". (Grifamos.)

Em face do exposto, e considerando que esta
categoria de servidores atende perfeitamente ao pro
pósito do Presidente da República de criar mecanis
mos que permitam melhor avaliar os controles inter
nos implantados pela Administração Pública visando
o controle e maior transparência dos gastos públicos,
sugerimos a criação da carreira de Auditor Federal no
âmbito da Administração Pública Federal Autárquica
e Fundacional, transformando os atuais cargos efeti
vos de Auditor existentes nas Autarquias e Funda
ções Públicas Federais em cargos de igual denomi
nação e equiparando-os ao cargo de Analista de Fi-

nanças e Controle pertencente à carreira de Finanças
e Controle do Grupo Gestão

A criação da referida carreira justifica-se por ser a
atuação da categoria de Auditor imprescindível nas
ações de controle e fiscalização contábil, orçamentá
ria, patrimonial, financeira e operacional nas Autarqui
as e Fundações Públicas, enaltecida pela edição do
Decreto n° 3.591/2000 e da IN/SFC/01/2001, estabele
cendo-se, dessa forma, o princípio constitucional da
isonomia em todos os seus aspectos, especialmente
remuneratório, cujas divergências são exorb~antes.

Sala das sessões, 7 de novembro de 2001. 
Aroldo de Oliveira, Deputado Federal - PFURJ.

REQUERIMENTO
(Do Senhor Arolde de Oliveira)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo relativa à criação, no âmbi
to dos órgãos e entidades da Administra
ção Pública Federal Autárquica e Funda
cional, da Carreira de Auditor Federal e
sua inclusão no Grupo Gestão.

Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 113 Inciso I e Parágrafo 1°,

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re
queiro a Vossa Excelência, seja encaminhada ao Po
der Executivo a Indicação em anexo, sugerindo a cria
ção, no âmbito dos órgãos e entidades da Administra
ção Pública Federal Autárquica e Fundacional, da
carreira de Auditor Federal e sua inclusão no Grupo
Gestão.

Sala das sessões, 7 de novembro de 2001. 
Arolde de Oliveira, Deputado Federal - PFURJ

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASil 1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo
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SEÇÃO VIII

Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 111
Das Leis

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Pre
sidente da República poderá adotar medidas provisó
rias, com força de lei, devendo submetê-Ias de imedi
ato ao Congresso Nacional.

.. Caput com redação dada pela Emenda Cons
titucional n° 32, de 11-9-2001.

§ 1° É vedada a edição de medidas provisórias
sobre matéria:

* Parágrafo 1° incluído pela Emenda Constituci
onal nO 32, de 11-9-2001.

I - relativa a:
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos,

partidos políticos e direito eleitoral;
b) direito penal, processual penal e processual

civil;
c) organização do Poder Judiciário e do Ministé

rio Público, a carreira e a garantia de seus membros;
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias,

orçamento e créditos adicionais e suplementares,
ressalvado o previsto no art. 167, § 3°;

11 - que vise a detenção ou seqüestro de bens, de
poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro;

111- reservada a lei complementar;
IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado

pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou
veto do Presidente da República.

§ 2° Medida provisória que implique instituição
ou majoração de impostos, exceto os previstos nos
arts. 153, I, 11, IV, V, e 154, 11, só produzirá efeitos no
exercício financeiro seguinte se houver sido converti
da em lei até o último dia daquele em que foi editada.

.. Parágrafo 2° incluído pela Emenda Constituci
onal n° 32, de 11-9-2001.

§ 3° As medidas provisórias, ressalvado o dis
posto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a edi
ção,;;e não forem convertidas em lei no prazo de ses
senta dias, prorrogável, nos termos do § 7°, uma vez
por igual período, devendo o Congresso Nacional dis
ciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas
delas decorrentes.

* Parágrafo 3° incluído pela Emenda Constituci
onal nO 32, de 11-9-2001.

§ 4° O prazo a que se refere o § 3° contar-se-á da
publicação da medida provisória, suspendendo-se du
rante os períodos de recesso do Congresso Nacional.

* Parágrafo 4° incluído pela Emenda Constituci
onal n° 32, de 11-9-2001.

§ 5° A deliberação de cada uma das Casas do
Congresso Nacional sobre o mérito das medidas pro
visórias dependerá de juízo prévio sobre o atendi
mento de seus pressupostos constitucionais.

* Parágrafo 5° incluído pela Emenda Constituci
onal n° 32, de 11-9-2001.

§ 6° Se a medida provisória não for apreciada
em até quarenta e cinco dias contados de sua publi
cação, entrará em regime de urgência, subseqüente
mente, em cada uma das Casas do Congresso Nacio
nal, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação,
todas as demais deliberações legislativas da Casa
em que estiver tramitando.

* Parágrafo 6° incluído pela Emenda Constituci
onal n° 32, de 11-9-2001 .

§ 7° Prorrogar-se-á uma única vez por igual pe
ríodo a vigência de medida provisória que, no prazo
de sessenta dias, contado de sua publicação, não ti
ver a sua votação encerrada nas duas Casas do Con
gresso Nacional.

* Parágrafo 7° incluído pela Emenda Constituci
onal n° 32, de 11-9-2001.

§ 8° As medidas provisórias terão sua votação
iniciada na Câmara dos Deputados.

.. Parágrafo 8° incluído pela Emenda Constituci
onal n° 32, de 11-9-2001.

§ 9° Caberá à comissão mista de Deputados e
Senadores examinar as medidas provisórias e sobre
elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em
sessão separada, pelo plenário de cada uma das Ca
sas do Congresso Nacional.

.. Parágrafo 9° incluído pela Emenda Constituci
onal n° 32, de 11-9-2001 .

§ 10. É vedada a reedição, na mesma sessão le
gislativa, de medida provisória que tenha sido rejeita
da ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de
prazo.

* Parágrafo 10 incluído pela Emenda Constituci
onal n° 32, de 11-9-2001.

§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se
refere o § 3° até sessenta dias após a rejeição ou per
da de eficácia de medida provisória, as relações jurí
dicas constituídas e decorrentes de atos praticados
durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas.

* Parágrafo 11 incluído pela Emenda Constituci
onal nO 32 de 11-9-2001.



XI - Carreira de Desenvolvimento Tecnológico;
XII - Carreira de Gestão, Planejamento e

Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia; e
XIII - Técnico-Administrativos das Instituições

Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Edu
cação. (Este dispositivo perderá vigência a partir de
1-1-2002. Lei n° 10.302, de 31-10-2001)

Art. 2° As carreiras e os cargos a que se referem
o art. 1° são agrupados em classes ou categorias e
padrões, na forma dos Anexos I, II e 111.

Art. 3° O ingresso nos cargos de que trata esta
Medida Provisória far-se-á no padrão inicial da classe
ou categoria inicial do respectivo cargo, mediante
concurso público de provas ou de provas e títulos, exi
gindo-se curso superior ou médio, ou equivalente,
concluído, conforme o nível do cargo, observados os
requisitos fixados na legislação pertinente.

Parágrafo único. O concurso referido no caput
poderá ser realizado por áreas de especialização, or
ganizado em uma ou mais fases, incluindo, se for o
caso, curso de formação, conforme dispuser o edital
de abertura do certame, observada a legislação perti
nente.

Art. 4° O desenvolvimento do servidor nas carre
iras e nos cargos de que tratam os arts. 1° e 55 desta
medida provisória ocorrerá mediante progressão fun
cionai e promoção.

§ 1° Para fins desta medida provisória, progres
são é a passagem do servidor para o padrão de venci
mento imediatamente superior dentro de uma mesma
classe ou categoria, e promoção, a passagem do ser
vidor do último padrão de urna classe ou categoria
para o primeiro padrão da classe ou categoria imedia
tamente superior.

§ 2° A progressão funcional e a promoção ob
servarão os requisitos fixados em regulamento.

§ 3° O servidor em estágio probatório será obje
to de avaliação específica, ao final da qual, se confir
mado no cargo, obterá a progressão para o padrão
imediatamente superior da classe ou categoria inicial,
vedando-se-Ihe, durante esse período, a progressão
funcional.

Art. 5° É de quarenta horas semanais a jornada
de trabalho dos integrantes dos cargos e carreiras a
que se refere esta medida provisória, ressalvados os
casos amparados por legislação específica.

Dispõe sobre a criação, reestrutura
ção e organização de carreiras, cargos e
funções comissionadas técnicas no âm
bito da Administração Pública Federal Di
reta, Autárquica e Fundacional, e dá ou
tras providências.

MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.229-43,
DE 6 DE SETEMBRO DE 2001

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

Art. 1° Esta Medida Provisória dispõe sobre a
criação das Carreiras de Procurador Federal e de Fis
cal Federal Agropecuário, reestrutura e organiza as
seguintes carreiras e cargos:

I - Analista de Finanças e Controle e Técnico de
Finanças e Controle;

11 - Analista de Planejamento e Orçamento e
Técnico de Planejamento e Orçamento;

111 - Analista de Comércio Exterior;
IV - Especialista em Políticas Públicas e Gestão

Governamental;
V - Técnico de Planejamento e Pesquisa e de

mais cargos de nível superior e de nível intermediário
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada -IPEA;

VI - Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo
P-1500;

VII - Analista, Procurador e Técnico do Banco
Central do Brasil;

VIII- Inspetor e Analista da Comissão de Valo
res Mobiliários - CVM;
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§ 12. Aprovado projeto de lei de conversão alte- IX - Analista Técnico da Superintendência de
rando o texto original da medida provisória, esta man- Seguros Privados - SUSEP;
ter-se-á integralmente em vigor até que seja sancio- X - Carreira de Pesquisa em Ciência e Tecnolo-
nado ou vetado o projeto. " (NR) gia;

* Parágrafo 12 incluído pela Emenda Constituci-
onal n° 32, de 11-9-2001.

Art. 63. Não será admitido aumento da despesa
prevista:

1- nos projetos de iniciativa exclusiva do Presi
dente da República ressalvado o disposto no art. 166,
parágrafos 3° e 4°;

11 - nos projetos sobre organização dos serviços
administrativos da Câmara dos Deputados, do Sena
do Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério PÚ
blico.
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CARREIRAS E CARGOS DO GRUPO GESTÃO

Art. 6° Os cargos efetivos de que tratam os inci
sos I a VI do art. 1° da Lei n° 9.625, de 7 de abril de
1998, e o inciso 11 do art. 1° da Lei n° 9.620, de 2 de
abril de 1998, reestruturados na forma do Anexo I,
têm a sua correlação de cargos estabelecida no Ane
xo XVII.

Parágrafo único. Os cargos vagos de Técnico de
Planejamento e Orçamento existentes em 30 de ju
nho de 2000, e os que vagarem a partir desta data, fi
cam automaticamente extintos.

Art. 7° Incumbe aos ocupantes dos cargos de
que trata o art. 6° o exercício das atribuições previstas
em leis e regulamentos específicos, em especial o
disposto nos arts. 21 a 24 da Lei n° 9.625, de 1998, e
no inciso li do art. 1° da Lei n° 9.620, de 1998.

Art. 8° Ficam extintas a Gratificação de Desem
penho e Produtividade - GDP, de que trata o art. 1° da
Lei nO 9.625, de 1998, e a Gratificação de Planeja
mento, Orçamento e de Finanças e Controle, de que
trata o art. 7° da Lei n° 8.538, de 21 de dezembro de
1992, e instituída a Gratificação de Desempenho de
Atividade do Ciclo de Gestão - GCG, devida aos inte
grantes dos cargos referidos no art. 6° desta medida
provisória, no percentual de até cinqüenta por cento,
incidente sobre o vencimento básico do servidor, con
forme valores estabelecidos nos Anexos VII e VIII.

§ 1° A GCG será atribuída em função do efetivo
desempenho do servidor, bem assim de metas de de
sempenho institucional fixadas, na forma estabeleci
da em ato do Poder Executivo.

§ 2° Até vinte pontos percentuais da GCG serão
atribuídos em função do alcance das metas institucio
nais.

Art. 9° A Gratificação de Desempenho e Eficiên
cia - GDE, de que trata o art. 10 da Lei n° 9.620, de
1998, não será devida aos ocupantes do cargo de
Analista de Comércio Exterior, a partir de 30 de junho
de 2000.

Art. 10. Os critérios de que tratam os arts. 1°, ]O

e 8° da Lei n° 9.625, de 1998, e os arts. 16 e 17 da Lei
n° 9.620, de 1998, aplicam-se à GCG.

Parágrafo único. Os ocupantes dos cargos efeti
vos da Carreira de Finanças e Controle, em exercício
na Secretaria do Patrimônio da União, em 31 de de
zembro de 1998, fazem jus à GCG.

CARREIRAS E CARGOS DA CVM E DA SUSEP

Art. 11. Os cargos efetivos de Inspetor e Analista
da Comissão de Valores Mobiliários - CVM e de Ana
lista Técnico da Superintendência de Seguros Priva-

dos - SUSEp, de que tratam o Voto do Conselho Mo
netário Nacional - CMN n° 401, de 28 de janeiro de
1987, e a Resolução do Conselho Nacional de Segu
ros Privados - CNSP n° 7, de 3 de outubro de 1988,
reestruturados na forma do Anexo I, têm sua correla
ção de cargos estabelecida no Anexo XVII.

Parágrafo único. Ficam criados trinta cargos de
Analista Técnico no Quadro Geral de Pessoal da
SUSEP.

Art. 12. Incumbe aos ocupantes dos cargos de
que trata o art. 11 o exercício das atribuições previs
tas em leis e regulamentos específicos, em especial o
disposto no art. 1° da Lei n° 9.015, de 30 de março de
1995.

Art. 13. Ficam instituídas a Gratificação de De
sempenho de Atividade de Auditoria de Valores Mobi
liários - GDCVM, devida aos ocupantes dos cargos
de Inspetor e Analista da CVM, e a Gratificação de
Desempenho de Atividade de Auditoria de Seguros
Privados - GDSUSEP, devida aos ocupantes dos car
gos de Analista Técnico da SUSEP, no percentual de
até cinqüenta por cento, incidente sobre o vencimento
básico do servidor, conforme valores estabelecidos
no Anexo VII.

§ 1° A GDCVM e a GDSUSEP serão atribuídas
em função do efetivo desempenho do servidor, bem
assim de metas de desempenho institucional fixadas,
na forma estabelecida em ato do Poder Executivo.

§ 2° Até vinte pontos percentuais das gratifica
ções de que trata o caput deste artigo serão atribuí
dos em função do alcance das metas institucionais.

Art. 14. Os ocupantes dos cargos de Inspetor e
Analista da CVM e de Analista Técnico da SUSEP
não fazem jus à percepção da Retribuição Variável da
Comissão de Valores Mobiliários e da Retribuição Va
riável da Superintendência de Seguros Privados, res
pectivamente, de que trata a Lei n° 9.015, de 1995.

Art. 15. A GDCVM e a GDSUSEP serão integral
mente pagas, respectivamente, com os recursos arre
cadados na forma das Leis n° 7.940 e n° 7.944, am
bas de 20 de dezembro de 1989, que instituíram a
Taxa de Fiscalização do Mercado de Valores Mobiliá
rios e a Taxa de Fiscalização do Mercado de Seguros.

Art. 16. Os servidores ocupantes dos cargos a que
se refere o art. 14desta medida provisória, quando cedi
dos, não perceberão a GDCVM e a GDSUSEP.

CARREIRAS DA ÁREA DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

Art. 17. Os cargos efetivos da Carreira de Pes
quisa em Ciência e Tecnologia, da Carreira de Desen
volvimento Tecnológico e da Carreira de Gestão, Pla-
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nejamento e Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia,
de que trata a Lei n° 8.691 , de 28 de julho de 1993, re
estruturados na forma do Anexo 11, têm sua correla
ção estabelecida no Anexo V.

Parágrafo único. Os vencimentos dos servidores
de que trata este artigo corresponderão àqueles fixa
dos no Anexo IX, para os respectivos níveis, classes e
padrões.

Art. 18. Ficam extintas a Gratificação de Ativida
des em Ciência e Tecnologia - GCT, de que trata o art.
22 da Lei n° 8.691, de 1993, e a Gratificação de De
sempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia 
GDCT, de que tratam a Lei n° 9.638, de 20 de maio de
1998, e a Lei n° 9.647, de 26 de maio de 1998.

Art. 19. Fica instituída a Gratificação de Desem
penho de Atividade de Ciência e Tecnologia 
GDACT, devida aos ocupantes dos cargos efetivos in
tegrantes das carreiras de que trata o art. 17 desta
medida provisória.

Parágrafo único. Fazem jus à gratificação de que
trata o caput os empregados de nível superior menci
onados no art. 27 da Lei n° 8.691, de 28 de julho de
1993.

Art. 20. O valor da GDACT será de até trinta e
cinco por cento para os cargos de nível superior, de
até quinze por cento para os cargos de nível interme
diário e de até cinco por cento para os cargos de nível
auxiliar, incidentes sobre o vencimento básico do ser
vidor.

§ 1° Os ocupantes dos cargos de que trata o art.
17 somente farão jus à GDACT se em exercício de ati
vidades inerentes às atribuições das respectivas car
reiras nos órgãos e nas entidades a que se refere o §
1° do art. 1° da Lei n° 8.691, de 1993, e nas Organiza
ções Sociais conforme disposto na Lei n° 9.637, de 15
de maio de 1998.

§ 2° A GDACT será atribuída em função do efeti
vo desempenho do servidor e do alcance das metas
de desempenho institucional fixadas em ato do diri
gente máximo do órgão ou da entidade.

§ 3° Os critérios e procedimentos de atribuição
da GDACT serão estabelecidos em ato dos titulares
dos Ministérios aos quais estejam vinculados os ór
gãos e as entidades de que trata o § 1° deste artigo.

Art. 21. A parcela da GDACT atribuída em fun
ção das metas institucionais será calculada obser
vando-se os seguintes limites:

1- até quatorze pontos percentuais, para os car
gos de nível superior;

II - até seis pontos percentuais, para os cargos
de nível intermediário; e

111- até dois pontos percentuais para os cargos
de nível auxiliar.

Art. 22. O titular de cargo efetivo das carreiras e
dos cargos referidos no art. 17, quando investido em
cargo em comissão de Natureza Especial, DAS 6 e
DAS 5, ou equivalentes, fará jus ao valor máximo da
GDACT.

Art. 23. O titular de cargo efetivo das carreiras e
dos cargos referidos no art. 17 que não se encontre
em exercido nos órgãos e nas entidades a que se re
fere o § 1° do art. 1° da Lei n° 8.691 , de 1993, excepci
onalmente fará jus à GDACT nas seguintes situações:

I - quando cedido para a Presidência ou
Vice-Presidência da República, perceberá a GDACT
calculada com base nas regras aplicáveis aos órgãos
e às entidades cedentes; e

11 - quando cedido para órgãos ou entidades do
Governo Federal, distintos dos indicados no § 1° do
art. 1° da Lei n° 8.691, de 1993, e no inciso I, da se
guinte forma:

a) o servidor investido em cargo em comissão
de Natureza Especial, DAS 6, DAS 5, ou equivalen
tes, perceberá a GDACT em valor calculado com
base no disposto no art. 22; e

b) o servidor investido em cargo em comissão
DAS 4, ou equivalente, perceberá a GDACT no valor
de setenta e cinco por cento do valor máximo da
GDACT.

Art. 24. b caput do art. 21 da Lei n° 8.691, de
1993, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 21. Os servidores de que trata esta lei, por
tadores de títulos de Doutor, Mestre e certificado de
aperfeiçoamento ou de especialização farão jus a um
adicional de titulação, no percentual de setenta por
cento, trinta e cinco por cento e dezoito por cento, res
pectivamente, incidente sobre o vencimento básico."
(NR)

CARREIRA DE FISCAL FEDERAL
AGROPECUÁRIO

Art. 25. Fica criada a Carreira de Fiscal Federal
Agropecuário, composta de cargos de igual denomi
nação, no Quadro Geral de Pessoal do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, regidos pela
Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Art. 26. A Carreira de Fiscal Federal Agropecuá
rio, estruturada na forma do Anexo I, tem a sua corre
lação estabelecida no Anexo IV.

Art. 27. Os ocupantes do cargo de Fiscal Fede
ral Agropecuário têm por atribuições assegurar, em
todo o território nacional:
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I - a sanidade das populações vegetais, seus
produtos e subprodutos;

11- a saúde dos rebanhos animais, seus produ
tos e subprodutos;

111 - a idoneidade dos insumos e dos serviços
utilizados na agropecuária;

IV - a identidade e a segurança bigiênico-sani
tária e tecnológica dos produtos agropecuários finais
destinados aos consumidores;

V - a promoção, o fomento, a produção e as po
líticas agropecuárias; e

VI - os acordos, os tratados e as convenções in
ternacionais dos quais o Brasil seja signatário.

Parágrafo único. O Poder Executivo, observado
o disposto neste artigo, disciplinará as atribuições dos
cargos de Fiscal Federal Agropecuário em conformi
dade com as especificidades e as peculiaridades de
senvolvidas por área de especialização funcional.

Art. 28. São transformados em cargos de Fiscal
Federal Agropecuário, os atuais cargos efetivos da
Carreira de Fiscal de Defesa Agropecuária e de Médi
co Veterinário - NS 910, cujos ocupantes estejam em
efetivo exercício nas atividades de controle, inspeção,
fiscalização e defesa agropecuária, do Quadro de
Pessoal do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, na forma do Anexo IV.

§ 1° Serão enquadrados na Carreira de Fiscal
Federal Agropecuário os atuais ocupantes dos car
gos mencionados no caput deste artigo, desde que
sua investidura haja observado as pertinentes nor
mas constitucionais e ordinárias anteriores a 5 de ou
tubro de 1988, e, se posterior a esta data, tenha de
corrido de aprovação em concurso público.

§ 2° Os atuais ocupantes do cargo de Médico
Veterinário - NS 91°que optarem por permanecer na
situação atual deverão fazê-lo, de forma irretratável,
até 31 de julho de 2000, ficando, neste caso, em qua
dro em extinção.

§ 3° Ficam criados quinhentos cargos de Fiscal
Federal Agropecuário na Carreira de Fiscal Federal
Agropecuário, no Quadro Geral de Pessoal do Minis
tério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Art. 29. Aos ocupantes do cargo de Fiscal Fede
ral Agropecuário, não se aplica a jornada de trabalho
a que se refere o § 2° e o caput do art. 1° da Lei n°
9.436, de 5 de fevereiro de 1997, não mais se admitin
do a percepção de dois vencimentos básicos.

Art. 30. Fica instituída a Gratificação de Desem
penho de Atividade de Fiscalização Agropecuária 
GDAFA, devida aos ocupantes dos cargos da Carrei
ra de Fiscal Federal Agropecuário, quando em exercí-

cio de atividades inerentes às atribuições da respecti
va carreira no Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, no percentual de até cinqüenta por
cento incidente sobre o vencimento básico do servi
dor.

Parágrafo único. A GDAFA será atribuída em
função do efetivo desempenho do servidor, bem
como do desempenho institucional do órgão, na for
ma estabelecida em ato do Poder Executivo.

Art. 31 . Os valores dos vencimentos dos cargos
que compõem a Carreira de Fiscal Federal Agrope
cuário são os constantes do Anexo X.

Art. 32. O titular de cargo efetivo da carreira de
que trata o art. 25 desta medida provisória, quando in
vestido em cargo de Natureza Especial ou DAS 6 e
DAS 5, ou equivalentes, em órgãos ou entidades do
Governo Federal, fará jus à respectiva gratificação
calculada com base no limite máximo.

Art. 33. O integrante da Carreira de Fiscal Fede
ral Agropecuário, que não se encontre na situação
prevista no art. 30 desta medida provisória, somente
fará jus à GDAFA:

I - quando cedido para a Presidência ou
Vice-Presidência da República, perceberá a respecti
va gratificação calculada como se estivesse em exer
cício nos órgãos ou nas entidades cedentes; ou

11 - quando cedido para outros Órgãos ou enti
dades do Governo Federal, se investido em cargo em
comissão DAS 4, ou equivalente, perceberá a respec
tiva gratificação em valor correspondente a trinta por
cento do vencimento básico.

Art. 34. Não são devidas aos ocupantes da Car
reira de Fiscal Federal Agropecuário a Gratificação a
que se refere o art. ]O da Lei n° 8.460, de 17 de setem
bro de 1992, a Gratificação de Desempenho de Ativi
dade de Defesa Agropecuária, a que se referem as
Leis nOs 9.620, de 2 de abril de 1998, e 9.641, de 25
de maio de 1998, e a Gratificação de Desempenho da
Atividade de Fiscalização, a que se refere a Lei nO
9.775, de 21 de dezembro de 1998.

CARREIRAS E CARGOS DA ÁREA JURíDICA

Art. 35. Fica criada a Carreira de Procurador Fe
deral no âmbito da Administração Pública Federal,
nas respectivas autarquias e fundações, composta de
cargos de igual denominação, regidos pela Lei n°
8.112, de 1990, com a estrutura de cargo constante
do Anexo 111.

Art. 36. O ingresso nos cargos de que trata o art.
35 far-se-á mediante concurso público, exigindo-se
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diploma de Bacharel em Direito, observados os requi
sitos fixados na legislação pertinente.

Parágrafo único. Os concursos serão disciplina
dos pelo Advogado-Geral da União, presente, nas
bancas examinadoras respectivas, a Ordem dos
Advogados do Brasil.

Art. 37. São atribuições dos titulares do cargo de
Procurador Federal:

I - a representação judicial e extrajudicial da
União, quanto às suas atividades descentralizadas a
cargo de autarquias e fundações públicas, bem como
a representação judicial e extrajudicial dessas entida
des;

11 - as atividades de consultoria e assessora
mento jurídicos à União, em suas referidas atividades
descentralizadas, assim como às autarquias e às fun
dações federais;

111 - a apuração da liquidez e certeza dos crédi
tos, de qualquer natureza, inerentes às suas ativida
des, inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de co
brança amigável ou judicial; e

IV - a atividade de assistir a autoridade asses
sorada no controle interno da legalidade dos atos a
serem por ela praticados ou já efetivados.

§ 10 Os membros da Carreira de Procurador Fe
deral são lotados e distribuídos pelo Advogado-Geral
da União.

§ 20 A lotação de Procurador Federal nas autar
quias e fundações públicas é proposta pelos titulares
destas.

Art. 38. Os integrantes da Carreira de Procura
dor Federal têm os direitos e deveres que lhes prevê a
Lei nO 8.112, de 1990, e sujeitam-se às proibições e
aos impedimentos estabelecidos nesta medida provi
sória.

§ 10 Ao Procurador Federal é proibido:
I - exercer a advocacia fora das atribuições do

respectivo cargo;
11- contrariar súmula, parecer normativo ou ori

entação técnica, adotados pelo Advogado-Geral da
União;

111 - manifestar-se, por qualquer meio de divul
gação, sobre assunto conexo às suas atribuições, sal
vo ordem, ou autorização expressa, do Advoga
do-Gerai da União;

IV - exercer suas atribuições em processo, judi
cial ou administrativo, em que seja parte ou interessa
do, ou haja atuado como advogado de qualquer das
partes, ou no qual seja interessado parente consan
güíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o se
gundo grau, bem como cônjuge ou companheiro, bem

assim nas hipóteses da legislação, inclusive proces
sual; e

V - participar de comissão ou banca de concur
so e intervir no seu julgamento, quando concorrer pa
rente consangüíneo ou afim, em linha reta ou colate
ral, até o segundo grau, bem como cônjuge ou com
panheiro.

§ 20 Devem, os Procuradores Federais, dar-se
por impedidos nas hipóteses em que tenham proferi
do manifestação favorável à pretensão deduzida em
juízo pela parte adversa e naquelas da legislação pro
cessual, cumprindo-lhes comunicar, de pronto, o seu
impedimento ao respectivo superior hierárquico, vi
sando à designação de substituto.

Art. 39. São transformados em cargos de Procu
rador Federal, os seguintes cargos efetivos, de autar
quias e fundações federais:

I - Procurador Autárquico;
11 - Procurador;
111- Advogado;
IV - Assistente Jurídico; e
V - Procurador e Advogado da Superintendên

cia de Seguros Privados e da Comissão de Valores
Mobiliários.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se
aplica ao Procurador do Banco Central do Brasil.

Art. 40. São enquadrados na Carreira de Procu
rador Federal os titulares dos cargos de que trata o
art. 39, cuja investidura nos respectivos cargos haja
observado as pertinentes normas constitucionais e
ordinárias anteriores a 5 de outubro de 1988, e, se
posterior a essa data, tenha decorrido de aprovação
em concurso público.

§ 10 O enquadramento deve observar a correla
ção estabelecida no Anexo VI.

§ 20 À Advocacia-Geral da União incumbe verifi
car, caso a caso, a regularidade da aplicação deste
artigo, quanto aos enquadramentos efetivados.

Art. 41 . Fica instituída a Gratificação de Desem
penho de Atividade, Jurídica - GDAJ, devida aos inte
grantes das Carreiras de Advogado da União e de
Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União, de
Defensor Público da União e de Procurador Federal,
no percentual de até trinta por cento, incidente sobre
o vencimento básico do servidor, quando em exercí
cio nas unidades jurídicas dos órgãos e das entida
des da Administração Pública Federal direta, autár
quica e fundacional.

§ 10 A GDAJ será atribuída em função do efetivo
desempenho do servidor e dos resultados alcança
dos pelos órgãos jurídicos dos órgãos e das entida-
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des, na forma estabelecida em ato do Advogado-Ge
rai da União e, no caso do Defensor Público da União,
em ato do Defensor-Geral da União.

§ 2° A Gratificação Temporária de que trata o art.
17 da Lei n° 9.028, de 12 de abril de 1995, atribuída
exclusivamente a outros servidores, mantidos os fato
res estabelecidos no Anexo 111 da referida lei, será
paga nos seguintes valores:

1- GT-I, R$471 ,87 (quatrocentos e setenta e um
reais e oitenta e sete centavos);

11- GT-II, R$340,79 (trezentos e quarenta reais
e setenta e nove centavos);

111 - GT-III, R$209,72 (duzentos e nove reais e
setenta e dois centavos); e

IV - GT-IV, R$157,29 (cento e cinqüenta e sete
reais e vinte e nove centavos).

Art. 42. O titular de cargo efetivo das carreiras de
que trata o art. 41, quando investido em cargo de Na
tureza Especial ou em comissão dos níveis DAS 6 e
DAS 5, ou equivalentes, em órgãos ou entidades do
Governo Federal, fará jus à GDAJ calculada com
base no limite máximo.

Parágrafo único. O beneficiário da GDAJ, quan
do em exercício nas unidades jurídicas dos órgãos e
das entidades da Administração Pública Federal dire
ta, autárquica e fundacional, se investido em cargo
em comissão do nível DAS 4, perceberá a referida
Gratificação em valor não inferior a vinte por cento do
respectivo vencimento básico.

Art. 43. O titular de cargo efetivo das carreiras
referidas no art. 41, que não se encontre nas situa
ções previstas nos arts. 41 e 42, somente fará jus à
GDAJ, nos termos deste artigo:

I - quando cedido para a Presidência ou
Vice-Presidência da República, perceberá a respecti
va gratificação calculada com base nas mesmas re
gras válidas como se estivesse em exercício nos ór
gãos ou nas entidades cedentes; e

11- quando cedido para outros órgãos ou entida
des do Governo Federal, se investido em cargo em
comissão DAS 4, ou equivalente, perceberá a respec
tiva gratificação em valor correspondente a vinte por
cento do vencimento básico.

Art. 44. Os valores do vencimento dos cargos de
Procurador Federal e dos cargos das Carreiras de
Advogado da União e de Assistente Jurídico da Advo
cacia-Gerai da União e de Defensor Público da União
são os constantes do Anexo XI.

Parágrafo único. Aplica-se aos cargos das Car
reiras de Advogado da União e de Assistente Jurídico

da Advocacia-Geral da União e de Defensor Público
da União a correlação estabelecida no Anexo XlV.

Art. 45. Não serão devidas as seguintes vanta
gens aos ocupantes dos cargos de que trata o art. 44,
inclusive àqueles colocados em quadros suplementa
res:

I - Representação Mensal de que tratam o De
creto-Lei n° 2.333, de 11 de junho de 1987, e Decre
to-Lei n° 2.371, de 18 de novembro de 1987;

11 - Gratificação de que trata o art. ]O da Lei n°
8.460, de 1992;

111- Gratificação de Fiscalização e Arrecadação
- GEFA de que trata a Lei n° 8.538, de 21 de dezem
bro de 1992;

IV - Retribuição Variável da Comissão de Valo
res Mobiliários - RVCVM de que trata a Lei n° 9.015,
de 1995;

V - Retribuição Variável da Superintendência
de Seguros Privados - RVSUSEP de que trata a Lei
n° 9.015, de 1995;

VI- Gratificação Temporária - GT de que tratam
as Leis n° 9.028, de 1995, e 9.651, de 1998;

VII- Gratificação Provisória - GP de que trata a
Lei nO 9.651, de 1998;

VIII - Gratificação de Desempenho de Função
Essencial à justiça - GFJ de que trata a Lei n° 9.651,
de 1998;

IX - Representação Mensal de que trata a Lei n°
9.366, de 16 de dezembro de 1996; e

X - Gratificação de Atividade - GAE de que trata
a Lei Delegada nO 13, de 27 de agosto de 1992.

Art. 46. Os cargos efetivos da Administração Fe
deral direta, autárquica e fundacional, privativos de
Bacharel em Direito, que não foram transpostos pela
Lei n° 9.028, de 1995, nem por esta medida provisó
ria, para as Carreiras de Assistente Jurídico e de Pro
curador Federal, comporão quadros suplementares
em extinção.

§ 1° O quadro suplementar relativo aos servido
res da Administração Federal direta de que trata o ca
put inclui-se na Advocacia-Geral da União.

§ 2° O disposto neste artigo não se aplica aos in
tegrantes da Carreira Policial Federal, aos cargos de
Procurador do Banco Central do Brasil, Procurador da
Procuradoria Especial da Marinha, Juiz-Presidente e
Juiz do Tribunal Marítimo.

Art. 47. Os cargos de Advogado da União e de
Assistente Jurídico da Advocacia-Geral da União se
rão distribuídos pelas três categorias das respectivas
carreiras, mediante ato do Advogado-Geral da União.
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Art. 48. Aplicam-se aos Procuradores da Procu
radoria Especial da Marinha, de que trata a Lei n°
7.642, de 18 de dezembro de 1987, e aos ocupantes
de cargos integrantes dos quadros suplementares de
que trata o art. 46 a tabela de vencimento constante
do Anexo XI, observada a correlação do Anexo VI e a
gratificação de que trata o art. 41, observado o disci
plinamento estabelecido por esta medida provisória.

Parágrafo único. Os ocupantes dos cargos de
Juiz-Presidente e Juiz do Tribunal Marítimo farão jus,
a titulo de vencimentos, ao valor correspondente ao
padrão 111 da categoria especial da tabela constante
do Anexo XI e à gratificação de que trata o art. 41,
conforme disposto nesta medida provisória.

Art. 49. O exercício, por Procurador da Repúbli
ca, do direito de opção irretratável por Carreira da
Advocacia-Geral da União, facultado pelo § 2° do art.
29 do Ato das Disposições Constitucionais Transitóri
as, poderá ser manifestado ao Advogado-Geral da
União, no prazo de quinze dias estabelecido no art. 61
da Lei Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de
1993, contado da publicação da lei de conversão des
ta medida provisória, e comunicado ao Procura
dor-Gerai da República.

§ 1° Ficam assegurados ao optante o ingresso
em cargo compatível da Carreira da Advocacia-Geral
da União e a percepção dos vencimentos e vanta
gens do cargo antes ocupado, salvo opção pela retri
buição do novo cargo, respeitados o tempo de efetivo
serviço e o direito a promoções, assim como as ga
rantias e prerrogativas próprias a membros do Minis
tério Público Federal, no que não conflitar com a natu
reza da Advocacia-Geral da União.

§ 2° A opção de que trata este artigo implica a
automática criação de cargo na carreira escolhida
pelo optante, o qual integrará Quadro Especial, e será
extinto quando vagar.

Art. 50. O Advogado-Geral da União editará os
atos necessários ao cumprimento do disposto nesta
medida provisória, relativamente aos cargos de Advo
gado da União e de Assistente Jurídico da Advoca
cia-Gerai da União e àqueles dos integrantes de seus
órgãos vinculados.

CARREIRAS E CARGOS DO
BANCO CENTRAL DO BRASIL

Art. 51. A Lei n° 9.650, de 27 de maio de 1998,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 3° São atribuições dos titulares do cargo de
Analista do Banco Central do Brasil:

I - formulação, implementação, acom
panhamento e avaliação de planos, progra
mas e projetos relativos a:

a) gestão das reservas internacionais;
b) dívida pública interna e externa fe

deral, estadual e municipal;

c) política monetária, cambial e credití-
cia;

d) emissão de moeda e papel-moeda;
e) saneamento do meio circulante; e
f) gestão de instituições financeiras

sob regimes especiais;
11 - gestão do sistema de metas para a

inflação;
111 - regulamentação e fiscalização do

Sistema Finaceiro, compreendendo, entre
outros pontos:

a) o funcionamento do Sistema Finan
ceiro;

b) o acesso ao Sistema Financeiro;
c) a supervisão direta de instituições fi

nanceiras;
d) o monitoramento indireto de institui

ções finaceiras, conglomerados, macrosseg
mentos e mercados; e

e) a prevenção e o combate a ilícitos
cambiais e financeiros;

IV - estudos e pesquisas relacionados
a:

a) pol íticas econômicas adotadas;
b) acompanhamento do balanço de

pagamentos;
c) desempenho das instituições finan

ceiras autorizadas a funcionar no País; e
d) regulamentação de matérias de in

teresse do Banco Central do Brasil;
V - atuação em todas as atividades

vinculadas às competências legais do Ban
co Central do Brasil;

VI - orientação aos agentes do Siste
ma Financeiro e ao público em geral sobre
matérias de competência da Autarquia, me
diante solução de assuntos objeto de con
sultas;

VII - representação da Autarquia junto
a órgãos governamentais e instituições in
ternacionais; e

VIII - atividades de natureza organiza
cional e outras a elas relacionadas." (NR)
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"Art. 4° São atribuições dos titulares do
cargo de Procurador do Banco Central do
Brasil:

I - a representação judicial e extrajudi
cial do Banco Central do Brasil;

11 - as atividades de consultoria e as
sessoramento jurídicos ao Banco Central do
Brasil;

111 - a apuração da liquidez e certeza
dos créditos, de qualquer natureza, ineren
tes às suas atividades, inscrevendo-os em
dívida ativa, para fins de cobrança amigável
ou judicial; e

IV - assistir aos administradores do
Banco Central do Brasil no controle interno
da legalidade dos atos a serem por eles pra
ticados ou já efetivados." (NR)

"Art. 7° .
§ 1° Progressão funcional é a passa

gem do servidor para o padrão de venci
mento imediatamente superior dentro de
uma mesma classe, observado o interstício
de setecentos e trinta dias, redutível, medi
ante processo de avaliação de desempenho
em até cento e oitenta e dois dias.

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

"Art. 11. É criada a Gratificação de Ativi
dade do Banco Central do Brasil- GABC, ob
servados os seguintes critérios e percentuais:

I - cargos de Analista do Banco Cen
trai do Brasil e de Procurador do Banco
Central do Brasil, incluídos nas classes D, C
e B: setenta e cinco por cento, incidentes
sobre o vencimento básico do padrão onde
estiver posicionado o servidor;

11 - cargos de Analista do Banco Cen
trai do Brasil e de Procurador do Banco
Central do Brasil, incluídos nos padrões I, 11
e 111 da classe A: sessenta e cinco por cento,
incidentes sobre o vencimento básico do pa
drão onde estiver posicionado o servidor;

111 - cargos de Analista do Banco Cen
trai do Brasil e de Procurador do Banco
Central do Brasil, incluídos no padrão IV da
classe A: cinqüenta e cinco por cento, inci
dentes sobre o vencimento básico do pa
drão onde estiver posicionado o servidor; e

IV - cargo de Técnico do Banco Cen
trai do Brasil: noventa por cento, incidentes

sobre o vencimento básico do padrão onde
estiver posicionado o servidor.

Parágrafo único. Os percentuais a que
se refere o caput deste artigo poderão ser
acrescidos de até dez pontos percentuais,
nas condições a serem fixadas pela Direto
ria do BACEN, enquanto estiver o servidor
em exercício de atividades:

I - externas de fiscalização do Sistema
Financeiro Nacional, inclusive de câmbio;

11 - que importem risco de quebra de
caixa; e

111 - que requeiram profissionalização
especifica." (NR)

"Art. 15 .
§ 1° A contribuição mensal do servidor

ativo, inativo ou do pensionista será de um
por cento a três por cento de sua remunera
ção, provento ou pensão, e a contribuição re
lativa aos dependentes não presumidos será
de um por cento a cinco por cento da remu
neração ou provento do servidor contribuinte.

...................................................."(NR).
"Art. 17-A. Além das proibições previs

tas no art. 17, ao Procurador do Banco Cen
trai do Brasil também é proibido:

I - exercer a advocacia fora das atribu
ições do respectivo cargo;

11 - contrariar súmula, parecer normati
vo ou orientação técnica, adotadas pelo
Procurador-Geral do Banco Central do Bra
sil ou pelo Advogado-Geral da União;

111 - manifestar-se, por qualquer meio
de divulgação, sobre assuntos conexos às
suas atribuições, salvo ordem, ou autoriza
ção expressa da Diretoria do Banco Central
do Brasil;

IV - exercer suas atribuições em pro
cesso, judicial ou administrativo, em que
seja parte ou interessado, ou haja atuado
como advogado de qualquer das partes, ou
no qual seja interessado parente consangüí
neo ou afim, em linha reta ou colateral, até o
segundo grau, bem como cônjuge ou com
panheiro, bem assim nas hipóteses da legis
lação, inclusive processual; e

V - participar de comissão ou banca de
concurso e intervir no seu julgamento, quan
do concorrer parente consangüíneo ou afim,
em linha reta ou colateral, até o segundo
grau, bem como cônjuge ou companheiro.
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Parágrafo único. Devem os Procurado
res do Banco Central do Brasil dar-se por
impedidos nas hipóteses em que tenham
proferido manifestação favorável à preten
são deduzida em juízo pela parte adversa e
naquelas da legislação processual, cumprin
do-lhes comunicar, de pronto, o seu impedi
mento ao respectivo superior hierárquico, vi
sando à designação de substituto." (NR)

Art. 52. O Anexo II à Lei n° 9.650, de 1998,
passa a vigorar na forma do Anexo XII a esta medi
da provisória.

Art. 53. Os ocupantes dos cargos de Analista do
Banco Central do Brasil da Carreira de Especialista
do Banco Central do Brasil e de Procurador do Banco
Central do Brasil da Carreira Jurídica do Banco Cen
trai do Brasil são enquadrados, a partir de 1° de agos
to de 2000, na forma do Anexo XV a esta medida pro
visória.

Art. 54. O ingresso nos cargos de Analista do
Banco Central do Brasil da Carreira de Especialista
do Banco Central do Brasil, e de Procurador do Banco
Central do Brasil da Carreira Jurídica do Banco Cen
trai do Brasil dos aprovados em concurso, cujo edital
tenha sido publicado até 29 de junho de 2000,
dar-se-á, excepcionalmente, na classe D padrão 111.

PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DAS
INSTITUiÇÕES FEDERAIS DE ENSINO

Art. 55. Os cargos efetivos das instituições fe
derais de ensino, vinculadas ao Ministério da Educa
ção, de que trata a Lei n° 7.596, de 10 de abril de
1987, ressalvados os de professor de 3° grau, de
professor de 1° e 2° graus e os integrantes da área
jurídica abrangidos por esta medida provisória são
reestruturados na forma da alínea a do Anexo I e
têm a sua correlação de cargos estabelecida no
Anexo IV. (Este dispositivo perderá vigência a partir
de 1°-1-2002. Lei n° 10.302, de 31-10-2001)

Art. 56. Fica instituída a Gratificação de Desem
penho de Atividade Técnico-Administrativa Educacio
nal- GDAE, devida aos ocupantes dos cargos Técni
co-Administrativos das instituições federais de ensi
no, vinculadas ao Ministério da Educação, referidos
no art. 55, conforme percentuais discriminados a se
guir, incidentes sobre o vencimento básico do servi
dor: (Este dispositivo perderá vigência a partir de
1°-1-2002. Lei n° 10.302, de 31-10-2001)

I - cento e quarenta por cento, correspondente à
parte fixa da Gratificação; e (Este dispositivo perderá

vigência a partir de 1°-1-2002. Lei n° 10.302, de
31-10-2001 )

11- sessenta por cento, a título de parcela variá
vel. (Este dispositivo perderá vigência a partir de
1°-1-2002. Lei n° 10.302, de 31-10-2001)

§ 1° A GDAE será atribuída em função do efetivo
desempenho do servidor, bem como do desempenho
institucional da instituição federal de ensino, na for
ma estabelecida em ato do Poder Executivo. (Este

dispositivo perderá vigência a partir de 1°-1-2002.
Lei n° 10.302, de 31-10-2001)

§ 2° As avaliações de desempenho individual
deverão ser feitas em escala de zero a cem pontos,
sendo que o desvio padrão deverá ser maior ou igual
a cinco e a média aritmética das avaliações individu

ais deverá ser menor ou igual a noventa pontos, con
siderando o conjunto das avaliações de cada institui
ção federal de ensino. (Este dispositivo perderá vi
gência a partir de 1°-1-2002. Lei n° 10.302, de
31-10-2001 )

Art. 57. Os valores dos vencimentos dos cargos
referidos no art. 55 desta medida provisória são os
constantes do Anexo XVIII. (Este dispositivo perderá
vigência a partir de 1°-1-2002. Lei n° 10.302, de
31-10-2001 )

FUNÇÕES COMISSIONADAS TÉCNICAS

Art. 58. Ficam criadas no Ministério do Planeja
mento, Orçamento, e Gestão, para uso no âmbito do
Poder Executivo Federal, oito mil setecentas e três
Funções Comissionadas Técnicas - FCT, cujos ní
veis e valores são os constantes do Anexo XIII.

§ 1° As Funções Comissionadas Técnicas desti
nam-se exclusivamente a ocupantes de cargos efeti
vos, constantes do Anexo V da Lei n° 9.367, de 16 de
dezembro de 1996, que não tenham sido estrutura
dos em carreiras ou abrangidos pelo art. 1° desta me
dida provisória.

§ 2° O servidor, investido nas Funções Comissi
onadas a que se refere o caput deste artigo, poderá
optar por uma das remunerações a seguir discrimina
das, obedecidos aos limites fixados pela Lei nO 8.852,
de 4 de fevereiro de 1994:

I - a remuneração do valor unitário total da Fun
ção Comissionada Técnica, acrescida dos anuênios;

11 - a diferença entre a remuneração total da
Função Comissionada Técnica e a remuneração do
cargo efetivo; ou
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111 - a remuneração do cargo efetivo, acrescida
do valor de opção, conforme estabelecido no Anexo
XIII.

§ 3° Para fins de cálculo da parcela variável a
que se refere o § 2°, será considerada como remune
ração a definida no inciso 111 do art. 1° da Lei n° 8.852,
de 4 de fevereiro de 1994.

§ 4° As Funções Comissionadas Técnicas não
são cumulativas com os cargos em comissão de Na
tureza Especial e do Grupo-Direção e Assessora
mento Superiores, de que trata a Lei n° 9.030, de 13
de abril de 1995, com as Funções Gratificadas, cria
das pelo art. 26 da Lei n° 8.216, de 13 de agosto de
1991, com as Gratificações de Representação da
Presidência da República e dos órgãos que a inte
gram com os cargos de Direção e Funções Gratifi
cadas de que trata o art. 1° da Lei n° 9.640, de 25
de maio de 1998, e com os Cargos Comissionados
de Direção, de Gerência Executiva, de Assessoria,
de Assistência e Técnicos a que se refere a Lei n°
9.986, de 18 de julho de 2000.

§ 5° A Função Comissionada Técnica a que se
refere este artigo, caracterizada pela complexidade e
responsabilidade, somente poderá ser ocupada por
servidor com qualificação, capacidade e experiência,
na forma definida em ato do Poder Executivo.

§ 6° O preenchimento das Funções Comissio
nadas Técnicas referidas no caput deste artigo deve
rá ser feito de forma gradual, observando-se a dispo
nibilidade orçamentária em cada exercício, e somente
poderá ocorrer após a avaliação de cada posto de tra
balho existente no órgão ou na entidade, de acordo
com critérios a serem estabelecidos em regulamento.

§ 7° As Funções Comissionadas Técnicas não
se incorporam aos proventos da aposentadoria e às
pensões.

DISPOSiÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 59 Para fins de incorporação aos proventos
da aposentadoria ou às pensões, as Gratificações de
que tratam os arts. 8°, 13, 19,30, 41 e 56 desta medi
da provisória:

I - somente serão devidas, se percebidas há
pelo menos cinco anos; e

11 - serão calculadas pela média aritmética dos
últimos sessenta meses anteriores à aposentadoria
ou instituição da pensão.

§ 1° A aplicação do disposto nesta medida provi
sória a aposentados e pensionistas não poderá impli
car redução de proventos e pensões.

§ 2° Constatada a redução de proventos ou pen
são decorrente da aplicação do disposto nesta medi
da provisória, a diferença será paga a título de vanta
gem pessoal nominalmente identificada.

§ 3° As vantagens pessoais de aposentados e
pensionistas, decorrentes da aplicação desta Medida
Provisória, à remuneração dos servidores técnico-ad
ministrativos das instituições federais de ensino, vin
culadas ao Ministério da Educação, deverão ser revis
tas, em decorrência do disposto no parágrafo único
do art. 60. (Este dispositivo perderá vigência a partir
de 1°-1-2002. Lei n° 10.302, de 31-10-2001)

§ 4° As vantagens pessoais de que tratam os §§
2° e 3° deste artigo serão calculadas quando da apli
cação do disposto nesta medida provisória e estarão
sujeitas exclusivamente à atualização decorrente de
revisão geral da remuneração dos servidores públi
cos federais.

Art. 60. Aplicam-se as disposições desta medida
provisória às aposentadorias e pensões, exceto as
gratificações a que se refere os arts. 8°, 13, 19,30 e
41 , relativamente ás aposentadorias e pensões con
cedidas até 30 de junho de 2000.

Parágrafo único. A gratificação a que se refere o
art. 56 desta medida provisória aplica-se aos aposen
tados e pensionistas já existentes e aos que vierem a
existir, antes de decorridos cinco anos da sua percep
ção, no percentual de cento e quarenta por cento, in
cidente sobre o vencimento básico do servidor ou ins
tituidor de pensão.(Este dispositivo perderá vigência
a partir de 1°-1-2002. Lei n° 10.302, de 31-10-2001)

Art. 61. Enquanto não forem regulamentadas e
até que sejam processados os resultados da avalia
ção de desempenho, as Gratificações referidas no art.
59 desta medida provisória corresponderão aos se
guintes percentuais incidentes sobre o vencimento
básico de cada servidor:

1- Gratificação de Desempenho de Atividade do
Ciclo de Gestão, vinte e cinco por cento;

11 - Gratificação de Desempenho de Atividade
de Auditoria de Valores Mobiliários, vinte e cinco por
cento;

111 - Gratificação de Desempenho de Atividade
de Auditoria de Seguros Privados, vinte e cinco por
cento;

IV - Gratificação de Desempenho de Atividade
de Ciência e Tecnologia, doze vírgula vinte e cinco
por cento, cinco vírgula cinco por cento e dois vírgula
cinco por cento, para os cargos de níveis superior, in
termediário e auxiliar, respectivamente;

V - Gratificação de Desempenho de Atividade
de Fiscalização Agropecuária, vinte e cinco por cento;
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VI - Gratificação de Desempenho de Atividade
Jurídica, doze por cento; e

VII - Gratificação de Desempenho de Atividade
Técnico-Administrativa Educacional, cento e sessen
ta por cento.(Este dispositivo perderá vigência a partir
de 1°-1-2002. Lei n° 10.302, de 31-10-2001)

§ 1° O resultado da primeira avaliação gera efei
tos financeiros a partir do início do período de avalia
ção, devendo ser compensadas eventuais diferenças
pagas a maior ou menor.

§ 2° disposto neste artigo aplica-se aos ocupan
tes de cargos ou funções comissionadas que fazem
jus às gratificações de que tratam os incisos I a VII.

Art. 62. Os valores dos vencimentos básicos
constantes dos Anexos VII, VIII, IX, X, XI, XII e XVIII
não poderão servir de base de cálculo para quaisquer
outras gratificações ou vantagens de quaisquer ou
tros servidores.

Art. 63. Na hipótese de redução de remuneração
decorrente da aplicação do disposto nesta medida
provisória, a diferença será paga a título de vantagem
pessoal nominalmente identificada, a ser absorvida
por ocasião do desenvolvimento no cargo ou na car
reira.

Parágrafo único. Em se tratando de nomeados
para os cargos integrantes das Carreiras da Advoca
cia-Gerai da União, em decorrência de concursos pú
blicos iniciados até 30 de junho de 2000, a diferença
será calculada tendo em vista a remuneração inicial
de maior valor indicado em edital, assim também se
calculando para os demais integrantes das respecti
vas categorias iniciais das mencionadas Carreiras.

Art. 64. Os servidores alcançados por esta me
dida provisória não fazem jus à percepção da Gratifi
cação de Atividade - GAE de que trata a Lei Delega
da n° 13, de 1992.

Art. 65. Até que seja aprovado o regulamento de
que trata o § 2° do art. 4° desta medida provisória,
aplicam-se, para fins de progressão funcional e pro
moção, as normas vigentes na data de sua publica
ção.

§ 1° Na contagem do interstício necessário à
promoção e à progressão será aproveitado o tempo
computado até a data em que tiver sido feito o enqua
dramento decorrente da aplicação do disposto nesta
medida provisória.

§ 2° Para fins do disposto neste artigo, não será
considerado como progressão funcional ou promo
ção o enquadramento decorrente da aplicação desta
medida provisória.

Art. 66. Nos casos de transposição ou novo en
quadramento, as diferenças remuneratórias, decor
rentes de alterações no vencimento básico, serão
consideradas para todos os efeitos como parte inte
grante do novo vencimento básico.

Art. 67. Será de cento e vinte dias, contados a
partir de 30 de junho de 2000, o prazo para encami
nhamento pelo Ministério do Planejamento, Orça
mento e Gestão à Casa Civil da Presidência da Repú
blica das propostas de regulamentação das Gratifica
ções de que trata o art. 59.

Art. 68. A remuneração dos Cargos em Comis
são de Natureza Especial- NES e do Grupo Direção
e Assessoramento Superiores - DAS 1,2,3,4,5 e 6,
e dos Cargos de Direção das Instituições Federais de
Ensino, passa a ser constituída de uma única parcela
nos valores constantes do Anexo XVI desta medida
provisória.

§ 1° O servidor ocupante de cargo efetivo ou
emprego permanente na Administração Pública Fe
deral direta ou indireta, investido nos cargos a que se
refere o caput deste artigo, poderá optar por uma das
remunerações a seguir discriminadas, obedecidos os
limites fixados pela Lei n° 8.852, de 4 de fevereiro de
1994:

I - a remuneração do Cargo em Comissão ou de
Direção, acrescida dos anuênios;

11 - a diferença entre a remuneração do Cargo
em Comissão ou de Direção e a remuneração do car
go efetivo ou emprego; ou

111 - a remuneração do cargo efetivo ou empre
go, acrescida dos seguintes percentuais da remune
ração do respectivo Cargo em Comissão ou de Dire
ção:

a) sessenta por cento da remuneração dos car
gos DAS níveis 1, 2 e 3;

b) vinte e cinco por cento dos cargos NES e
DAS níveis 4, 5 e 6; e

c) quarenta por cento dos CO níveis 1,2,3 e 4.
§ 2° O docente da carreira de Magistério, inte

grante do Plano Único de Classificação e Retribuição
de Cargos e Empregos, a que se refere a Lei nO 7.596,
de 10 de abril de 1987, submetido ao Regime de De
dicação Exclusiva, poderá ocupar Cargo de Direção 
CO ou Função Gratificada - FG, nas Instituições Fe
derais de Ensino, sendo-lhe facultado optar nos ter
mos da alínea c, inciso 111, § 1°, deste artigo.

§ 3° O docente a que se refere o § 2° cedido para
órgãos e entidades da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional, para o exercício de
Cargo em Comissão de Natureza Especial ou de Di-



Fcvcrciro dc 2UU2 DIÁRIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS Quarta-fcira 27 03373

reção e Assessoramento Superiores, de níveis DAS
6, DAS 5 ou DAS 4, ou equivalentes, quando optante
pela remuneração do cargo efetivo, perceberá o ven
cimento acrescido da vantagem relativa ao Regime
de Dedicação Exclusiva.

§ 4° O acréscimo previsto no § 3° poderá ser
percebido, no caso de docente cedido para o Ministé
rio da Educação, para o exercício de Cargo em Co
missão de nível DAS 3.

Art. 69. Caso venha a ser extinta autarquia ou
fundação em cujo Quadro de Lotação de Pessoal se
incluam Procuradores Federais, estes serão redistri
buídos para outras entidades.

~

§ 1° O disposto no caput deste artigo aplica-se,
também, às extinções ocorridas no período compre
endido entre a criação da Carreira de Procurador Fe
deral e o início de vigência desta medida provisória.

§ 2° Na hipótese de extinção de autarquia ou
fundação ocorrida anteriormente à criação da Carrei
ra de Procurador Federal, será facultado, aos que
ocupavam na entidade extinta qualquer um dos car
gos elencados no art. 39 desta medida provisória, o
enquadramento na Carreira de Procurador Federal,
mediante opção do interessado, manifestada até 31
de janeiro de 2001 , desde que atendidas todas as exi
gências necessárias ao enquadramento.

Art. 70. Aplica-se o disposto nos §§ 1° e 2° do
art. 69 aos casos semelhantes de redistribuição, inde
pendentemente de haver sido ou não extinta a entida
de de origem.

Art. 71. Os arts. 1° e 2° do Decreto-Lei n° 2.194,
de 26 de dezembro de 1984, alcançam em seus efei
tos os servidores do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem - DNER, ativos e inativos, e os
pensionistas que já estejam percebendo a vantagem
deles decorrente.

§ 1° O disposto no caput não se aplica aos inte
grantes da Carreira de Procurador Federal.

§ 2° O disposto no art. 64 desta medida provisó
ria não se aplica aos servidores do DNER.

Art. 72. O art. 22 da Lei n° 9.986, de 2000, passa
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 22. Ficam as Agências autoriza
das a custear as despesas com remoção e
estada para os profissionais que, em virtude
de nomeação para Cargos Comissionados
de Direção, de Gerência Executiva e de
Assessoria dos níveis CD I e 11, CGE I, 11, 111
e IV, CA I e 11, e para os Cargos Comissio
nados Técnicos, nos níveis CCT V e IV, vie
rem a ter exercício em cidade diferente da

de seu domicílio, conforme disposto em re
gulamento de cada Agência, observados os
limites de valores estabelecidos para a
Administração Pública Federal direta." (NR)

Art. 73. O Quadro IV da Lei n° 10.171, de 5 de ja
neiro de 2001, fica acrescido das autorizações cons
tantes no Anexo XIX desta medida provisória.

Art. 74. O art. 4° da Lei n° 8.745, de 9 de dezem
bro de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4° .

§ 7° Os contratos dos professores
substitutos prorrogados com base no inciso
111 deste artigo poderão ser novamente pror
rogados, pelo prazo de até doze meses,
desde que o prazo final do contrato não ul
trapasse 31 de dezembro de 2002, e tenha
sido aberto processo seletivo simplificado,
com ampla divulgação, sem a inscrição ou
aprovação de candidatos." (NR)

Art. 75. Os membros da Advocacia-Geral da
União, como os integrantes da Carreira de Procurador
Federal e de órgãos jurídicos vinculados à Instituição
em geral, respondem, na apuração de falta funcional
praticada no exercício de suas atribuições específi
cas, institucionais e legais, exclusivamente perante a
Advocacia-Geral da União, e sob as normas, inclusive
disciplinares, da Lei Orgânica da Instituição e dos
atos legislativos que, no particular, a complementem.

§ 1° A apuração das faltas funcionais objeto do
caput, no que concerne aos membros da Instituição,
incumbe à Corregedoria-Geral da Advocacia da
União, observada, a cada caso, a atribuição privativa
mente deferida ao Advogado-Geral da União pelo in
ciso XV do art. 4° da Lei Complementar n° 73, de
1993.

§ 2° A apuração de falta funcional imputada a
Procurador Federal, ou a integrante de órgão jurídico
vinculado à Instituição em geral, incumbe ao Procura
dor-Gerai, ou Chefe do Departamento Jurídico res
pectivo, o qual, logo que ultimados os trabalhos, deve
submetê-los ao conhecimento do Advogado-Geral da
União.

§ 3° O Advogado-Geral da União disporá, em
ato próprio e nos termos do § 3° do art. 45 da Lei
Complementar n° 73, de 1993, sobre a aplicação des
te artigo.

Art. 76. Ficam convalidados os atos praticados
com base na Medida Provisória n° 2.150-42, de 24 de
agosto de 2001, naquilo em que não seja conflitante
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ou divergente com o disposto nesta medida provisó
ria.

Art. 77. Esta medida provisória entra em vigor na
data de sua publicação.

Art. 78. Ficam revogados os arts. 4°, 9°, 10 e 11
do Decreto-Lei n° 2.266, de 12 de março de 1985: a
Lei n° 7.702, de 21 de dezembro de 1988; o art. 7° da
Lei n° 8.538, de 21 de dezembro de 1992; o art. 22 da
Lei n° 8.691, de 28 de julho de 1993; a Lei n° 9.638, de
20 de maio de 1998; a Lei n° 9.647, de 26 de maio de

1998; O art. 11 da Lei n° 9.620, de 2 de abril de 1998;
os arts. 1° e 10 da Lei n° 9.641, de 25 de maio de
1998; o § 1° do art. 11, o § 2° do art. 12 e o Anexo 111 da
Lei n° 9.650, de 27 de maio de 1998; os arts. 1° e 13
da Lei n° 9.651, de 27 de maio de 1998; o Decreto n°
2.665, de 10 de julho de 1998, e a Medida Provisória
n° 2.150-42, de 24 de agosto de 2001.

Brasília, 6 de setembro de 2001; 180° da Inde
pendência e 113° da República.

FERNANDO IIENRJQUE CARDOSO

ATTlaury Guilherme Bier

Eliseu Padi/ha

Marcus Vinicius Protini de Moraes

Paulo Renato de Souza

José Serra

Sérgio Silva do Anzara/

Martus Tavares

Roberto Brant

Rona/doMota Sardenberg

(JUnzar Ferreira Mendes

ANEXO I
a) ESTRUTURA DE CARGOS DA CARREIRA DE FISCAL FEDERAL
AGROPECUÁRIO E DOS CARGOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS
DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO VINCULADAS AO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SlTUAÇAO NOVA
CARGO PADRAO CLASSE

111
11 ESPECIAL
I

VI

V
Fiscal Federal Agropecuário IV
[J-écnicos-Administrativos das InstítuiçOes Federais 111 C
ide Ensino

11!vinculadas ao Ministério da Educaçao
I

VI
V

IV
B

111

11

I
V

IV
111 A

11 I I
I I I..__...~ ...
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b) ESTRUTURA DE CARGOSOÃS CARREIRAS E CARGOS DO GRUPO GESTÃO E DE NíVEL
SUPERIOR DA CVM E SUSEP

SlTUAÇAO NOVA
CARGO PADRÃO CLASSE

~Iista de Finanças e Controle, Analista de IV
r>lanejamento e Orçamento, Especialista em PoIíücas 11I
Públicas e Gestão Governamental, Téa1ico \RI 11 ESPECIAl
Planejamento P-1501 do Grupo P-1500, Témico
Planejamento e Pesquisa e demais cargos de nível I

~perior do Instituto de Pesquisa Econômica VII
Aplicada - IPEA VI
Analista de Comércio Exterior V
Inspetor e Analista da CVM

IV CAnàlista Técnico da SUSEP
Técnico de Rnanças e Controle, Técnico de 11I
Planejamento e Orçamento e cargos de nfvet 11

iário do Instituto de Pesquisa Econômica
If'tplicada - IPEA

VII

VI

V

IV B

11I
11
I

VI

V
rv A

11I
11
I

ANEXO II

O

OGIAa) ESTRUTURA DE CARGOS DA CARREIRA DE PESQUISA EM CIÊNCIA E TECNOL
NIVEL CARGO PADRÃO CLASSE

'"11 TITULAR
I

11I
11 ASSOCIADO

NS Pesquisador
I

11I
/I ADJUNTO
I

11I
11 ASSISTENTE DE PESQUISA
I

b) ESTRUTURA DE CARGOS DA CARREIRA DE DESENVOLVIMENTO TECNOlOGIC
I NIVEL CARGO PADRÃo CLASSE I
I NS IIecnologista I 11I I SENIOR I
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11
I

11I
11 PLENO 3
I

11I
11 PLENO 2
I

11I
11 PLENO 1
I

'"" JÚNIOR
I

11I
11 TÉCNICO 3
I

VI

V
IV

TÉCNICO 2
11I

NI Téalico 11
I

VI

V
IV

TÉCNICO 1
11I
11
I

VI

V
IV

AUXILIAR TÉCNICO 2
11I
11

NA IAuxiliar Técnico
I

VI
V
IV

AUXILIAR TÉCNICO 1
11I
11
I

c) ESTRUTURA DE CARGOS DA CARREIRA DE GESTÃO. PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA
EM CI~NCIAE TECNOLOGIA

NIVEL CARGO PADRÃO CLASSE

NS lAnalista em Ciência e Tecnologia 11I
11 St:NIOR
I

11I
1/ PLENO 3

I
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111
11 PLENO 2
I

111
11 PLENO 1
I

111

11 JúNIOR
I

11\
11 ASSISTENTE 3
I

VI

V
IV

ASSISTENTE 2
111

NI Assistente em Ciência e 11
Tecnologia

I
VI
V
IV

ASSISTENTE 1
111
11
I

VI
V
IV

AUXILIAR 2
111
11

NA ~marem Ciência e Tecnologia
I

VI
V
IV

AUXILIAR 1
111
11
I

ANEXO 111
ESTRUTURA DE CARGOS

CARGO PADRAO CATEGORIA
Procurador Federal 111

11 ESPECIAL
I
V
IV
111 PRIMEIRA

"I
VII SEGUNDA
VI
V
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I I
IV

I I
'"11
I

ANEXO IV
TABELA DE CORRELACAO

SITUAÇÃO ATUAL SlTUAÇAO NOVA
Cargo lei•• Pedra !Pedrl Clase Cargo

e o o

'" 11I

A 11 " ESPECIAL
I I

VI VI
V V

B
ri IV

C

'" 11I
Fiscal de Defesa 11 11

Çiscal
Agropecuária I I

Federal

MédiCo Veterinário
Agropecuário

Irécnicos-Administrativos
VI VI Técnicos-Admínlslrativos

Idas Instituições Federais V V idas Instituições Federais

~ Ensino vinculadas ao IV IV ~ Ensino vinculadas ao

Ministério da Educaçao
C

11I IJI
B ~inistério da Educação

11 "I I
V V
IV IV

D IJI 11I A

" "I I

ANEXO V
a) TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS DA CARREIRA DE PESQUISA EM CI~NCIA
TECNOLOGIA

Situação Atual SituacAo Nova
CLASSE PAOAAO PAORAO CLASSE

'" 11I
TITULAR " " TITULAR

I I
11I 11I

ASSOCIADO " 11 ASSOCIADO

I I
111 11I

ADJUNTO 11 11 ADJUNTO
I I

11I 11I
ASSISTENTE DE PESQUISA 11 11 ASSISTENTE DE PESQUISA

\ ,
b) TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS DA CARREIRA DE DESENVOLVIMENTO
TECNOlÓGICO

Situa lo Atual
CLASSE
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111 111
St':NIOR 11 1\ SÊNIOR

I I

111 ltI
PLENO a " 11 PLENO a

J I

'" '"PLENO 2 " " PLENO 2
I I

111 IJI
PLENO 1 11 11 PLENO 1

I I

111 111
JÚNIOR II 11 JÚNIOR

I I
111 11\

TÉCNICO 3 \I \I TÉCNICO a
J I

VI VI
V V

TÉCNICO 2
IV IV

TÉCNICO 2

'" 111

" "I I
VI VI
V V

TÉCNICO 1
IV IV

TÉCNICO 1
111 111

" "J I
VI VI
V V

AUXILIAR TÉCNICO 2
IV IV

AUXILIAR TÉCNICO 2
111 111
11 "I I

VI VI
V V

AUXILIAR TÉCNICO 1
IV IV

AUXILIAR TÉCNICO 1
111 111

" 11
I I

c) TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS DA CARREIRA DE GESTÃO.
PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA EM Clt=NCIA E TECNOLOGIA

Sltuaçlo Atual Situaçlo Nova
CLASSE PADRAO PADRAO CLASSE

'" \11
St':NIOR 11 11 SÊNIOR, J
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111 111
PLENO 3 11 11 PLENO 3

I I
111 '"PLENO 2 " " PLENO 2
I I

'" 111
PLENO 1 " 11 PLENO 1

I I
111 111

JÚNIOR 11 11 JÚNIOR
I I

111 111
ASSISTENTE 3 " 11 ASSISTENTE 3

I I
VI VI
V V

ASSISTENTE 2
N IV

ASSISTENTE 2
111 1II
11 "I I

VI VI
V V

ASSISTENTE 1
IV IV

ASSISTENTE 1
lIt 111
1\ "I I

VI VI

V V

AUXILIAR 2
IV IV

AUXILIAR 2
/11 1II

" "I I
VI VI
V V

AUXILIAR 1
IV IV

AUXILIAR 1
111 11/
/I "I I

ANEXO VI

da SuperintendênCIa de
"' __.. r'\_:. ~_ ..... .... _

TABELA DE CORRELACÃO DE CARGOS
SITUAÇAO ATUAL SITUACI o NOVA

Cargos ~ategoria Padrlo Padrllo Cateaorla Cargo
.Procurador Autárquico 111 111 Procurador Federal
IProcurador A 1\ \I ESPECIAL
.fA.dvogado I I
!Assistente Jurídico de

B VI V PRIMEIRA
~utarquias e
Fundações Públicas V IV
Federais IV 1/1
Procurador e Advogado 111 11. .
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11 I
I

VI
V

VII
IV

C
111
11
I

V
SEGUNDA

IV VI
O 111

11
I V

IV
111
11
I

ANEXO VII
TABELA DE VENCIMENTO

Quarta-feira 27 03381

"

CARGO CLASSE PADRAO VALOR IEM R $)
IV 4.490,21

ESPECIAl
111 4.359,01
11 4.232 05
I 4.108,78

VII 3.950,75
VI 3.835,68

~Iista de Finanças e Controle, Analista
V 3.723,96

~ Planejamento e Orçamento, C IV 3.615,50

Analista de Comércio Exterior, 111 3.510,19
Especialista em Políticas Públicas e 11 3.40795
Gestão Governamental, I 3.30869
Técnico de Planejamento P-1501 U\,j VII 3.181,44
Grupo P-1500,

VI 3.112,95Técnico de Planejamento e Pesquisa,
demais cargos de nível superior do V 3.045,94

nstituto de Pesquisa Econômica Aplicada B IV 2.980,37
-IPEA 111 2.916,22
nspetor e Analista da C\IM 11 2.853,44

!Analista Técnico da SUSEP
I 2.792,02

VI 2.684,63
V 2.603,91

A
IV 2.515,65
111 2.440,21
11 2.36684
I 2.295,67

ANEXO VIII
TABELA DE VENCIMENTO

CARGO CLASSE PADRAO VALOR IEM R $)
Técnico de Finanças e IV 1.467,80
Controle, Técnico de til 1.441,85
Planejamento e Orçamento e ESPECIAL

11 1.417,75
cargos de nrval intermediário do
nstituto de PeSQuisa
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I 1.395,42
VII 1.362,72
VI 1.338,62
V 1.316,25

C N 1.295,52
11I 1.276,37
11 1.258,75
I 1.241,37

VII 1.211,09
VI 1.189,68
V 1.168,64

B IV 1.147,98
11I 1.127,68
11 1.107,74
I 1.088,15

VI 1.056,46
V 1.032,71

A
IV 1.008,50
111 98583
11 963,67
I 942,00

ANEXO IX
TABELA DE VENCIMENTO

NIVEL CARGO PADRAO CLASSE VALOREMR$
11I 2.387,96
11

TITULAR
2.291,71

S~NIOR
I 2.199,34

11I
ASSOCIADO

2.070,94
11 PLENO 3

1.987,46
I 1907,36

Pesquisador 11I 1.796,00
NS Tecnologista 1\

ADJUNTO 1.723,61
Analista em Ciência PLENO 2
Tecnologia I 1.654,14

11I ASSISTENTE DE 1.557,57

/I PESQUISA 1.494,79

I PLENO 1 1.434 54
11I 1.350,79

/I JÚNIOR 1.296,34
I 1.244,09

NI rrécnico 111 1.196,52
~sistente em Ciência \I

ASSISTENTE 3 1151,01
TÉCNICO 3

~ Tecnologia I 1.107,15
VI 1.064,84

V 1.024,03

N ASSISTENTE 2 984,63

11I TÉCNICO 2 946,62

11 909,85
I 874,33

VI ASSISTENTE 1 840,11

V TÉCNICO 1 806,97
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IV n4,96
111 743,98
11 714,05
I 685,01

VI 530,32
V 516,88
rv AUXILIAR 2 503,79
111 AUXILIAR TÉCNICO 2 491,02

~liar Técnico " 478,58
I 466,45

NA lAuxiliar em Ciência e
VI 446,36trecnologia
V 435,05
IV AUXILIAR 1 424.03
111 AUXILIAR TÉCNICO 1 413,28
11 402,81
I 392,60

ANEXO X
TABELA DE VENCIMENTO

CARGO CLASSE PADRAo VALOR (EM R$)

IIJ 3.400,55

ESPECIAL " 3.288,34
I 3.179,82

VI 3.017,65

V 2.918,07

C
IV 2.821,77

'" 2.728,65

" 2.638,61
I 2.551,53

Fiscal Federal Agropecuáno
VI 2.421,40

V 2.341,50

IV 2.264,23
B

111 2.189,51

11 2.117,26

I 2.047,39

V 1.942.97

IV 1.878,85

A 111 1.816,85

11 1.756,89
I 1.698,92

ANEXO XI
TABELA DE VENCIMENTO

111 5.446,34

PRIMEIRA I-~V~--1~_4.:.;..88~3;.:.,1:.;5;""'--I
IV 4.749.68

VALOR (EM
REAIS

ESPECIAL 1-.....;1:;..1_4-_...;5;;;,.3:;,;09::.:.:.,1:,:6;,....--1
I 5.176,14

CATEGORIA PADCARGO

ocurador Federal
vogado da União

'stente Jurídico da Advocaci
ai da União

efensor Público da União
radar da ProaJra

Especial da Marinha
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11I 4.619,86
11 4.493,59
I 4370,n

VII 4.123.37
VI 3.927,02
V 3.740,02

SEGUNDA N 3.561.92
11I 3.39231
11 3.230.77
I 3.076.92

ANEXO XII
TABELA DE VENCIMENTO

CARGO CLASSE PADRAO VALOR (EM R$)
(40h semanais)

IV 3.903,30

A
lU 3.614,10
11 3.361,24
I 3.144,29

N 2957.24

B
111 2.796,44
11 2.65B,85

Analista do Banco Central I 2.541,92
IV 2.443,57

C
111 2.362,08
11 2.296,06
I 2.244,44

111 2.206 36
O " 2.150,00

I 2.007,78
IV 1.165,01

A '" 1.130,69
11 1.087,01
I 1.045,20

IV 1.004,95

B
11I 96626
11 920,09

Técnico do Banco Central I 876.10
IV 834,29

C
11I 794,35
ti 749,11, 706,68

111 666,43

O 11 628,68
I 592,80

CARGO CLASSE PADRAO VALOR (EM REAIS)
C40h semanais)

Procurador do Banco Central IV 3903,30

A
111 3.61410

" 3.361,24
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I 3.144,29
IV 2.957.24

B
111 2.796.44
11 2.658,85
I 2.541,92

IV 2.443,57

C
111 2.362,08
11 2.296,06
I 2.244,44

111 2.206,38
D 11 2.150,00

I 2.105,27

ré
ANEXO XIII

oFUNC4 ES COMISSIONADAS CNICAS
FUNÇAo ~UANmATlVODE VALOR UNlTARIO VALOR DA OPÇAO

COMISSIONADA FUNCOES (EM REAIS) (EM REAIS)
FCT 1 131 3.800,00 1.140,00
FCT2 191 3.187,20 956,16
FCT3 252 2.673.22 855.43
FCT4 313 2.242,13 762,32
FCT5 374 1.880,55 695.80
FCT6 435 1.577,29 630.91
FCT7 496 1322,93 582,09
FeTa 557 1.109,59 543,70
FCT9 618 930,65 511,86
FCT10 679 780,57 483,95
FCT11 740 654,69 458,28
FCT12 801 549,12 439,29
FCT 13 862 460,56 414,51
FCT14 923 386,29 386,29
FCT15 1.331 324,00 324,00
TOTAL 8.703

ANEXO XIV
TABELA DE CORRELAÇÃO DE CARGOS

SITUAÇAO ATUAL SITUAÇAO NOVA
Ca'gos Classe Padrlo categoria

ESPECIAL 111
11 ESPECIAL
I

PRIMEIRA V

IV
Advogado da União '" PRIMEIRA ~dvogado da União
Assistente Jurídico da 11 ~ente Jurídico da
IAdvocacia-Geral da I ~dvocacia-Geral da
União 'nião
Defensor Público da SEGUNDA VII Defensor Públiro da
União VI União

V
IV SEGUNDA
111
11
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I I
ANEX~O~XV-------_---J

TABELA DE CORRELACÃO
SITUAÇÃO ATUAL SITUAÇÃO NOVA

Cargo Classe Padrão PadrAo Classe Cargo
IV
li!

IV
A

11 /11 A
I /I

IV f

B
111 IV

Analista do Banco 11 111
Analista do Banco'

Central do Brasil I B Central do Brasil
IV

11

Procurador do Banco 111 I Procurador do Banco
!central do Brasil C

11 IV ""entrai do Brasil

I 111
111 11

C

D 11 I

I 111

11 D
I

ANEXO XVI
TABELA DE REMUNERAÇÁO

a) GRUPO DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES - DAS
CARGO VALOR UNITARIO (EM REAIS)

DAS 101.69 102.6 6.000.00
DAS 101.5 e 102.5 5.200,00
DAS 101.4 e 102.4 3.800,00
DAS 101.3 e 102.3 1390,19
DAS 101.2 e 102.2 1240,45
DAS 101.1 e 102.1 1.120,14
b CARGOS DE NATUREZA ESPECIAL· NES

DENOMINAÇÃO
VALOR UNITARJO

(EM REAIS)
ISecretário Especial de Desenvolvimento 8.000,00
Urbano
~ ecretário de Estado de Assistência Social 7.200,00

ecretário de Estado dos Direitos Humanos 7.200,00
omandante da Marinha 7200,00

:;omandante do Exército 7.200.00
..omandante da Aeronáutica 7200.00

,

ecretário-Geral de Contencioso 6.200.00
.Secretério-Geral de Consultoria 6200.00

Subdefensor Público Geral da União 6.000,00
Demais cargos de natureza especial da 6.400,00
!estrutura da Presidência da República e dos jMinistérios
c CARGOS DE DIRECAO DAS INSTITUICÃO FEDERAIS DE ENSINO - CO

CARGO I VALOR UNITARJO (EM REAIS)
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1.;;,;~~:..;.~ Ii-------:~~.~::-::~.~E::-------
ANEXO XVII

TABELA DE CORRELAÇAO
SITUAÇAO ATUAL SITUAÇÃO NOVA

Cargo Classe lPadrã Padrão Classe Cargo
o

~Iista de Finanças e IESPECIA 111 IV ESPECIA ~alista de Finanças e
Controle, Analista de L 11 111 L ~ontrole, Analista de
Planejamento e

I 11 Planejamento e
Orçamento, prçamento,
Especialista em C VI I IFspecialista em
Políticas Públicas E V VII C Políticas Públicas e
Gestão Governamental, IV VI Pestão Governamental,
trécnico de 111 V lTécnlco de
Planejamento P-1501

11 IV
Planejamento P-1501

Ido Grupo P-1500, ~o Grupo P-1500,
trécnico de I 111 lTécnico de
Planejamento e B VI " Planejamento e
Pesquisa e demais V I Pesquisa e demais
~gos de nível superior

IV VII B
rgos de nível superior

~ Instituto de Pesquisa ~o Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada - 111 VI ~conõmiC8 Aplicada -
IPEA " V PEA
!Técnico de Finanças e I IV rrécnico de Finanças e
!Controle, Técnico de

A V 111
lControle, Técnico de

IPlanejamento e IPlanejamento e
Iorçamento e cargos de IV 11 prçamento e cargos de
~ível intermediário do lfI r ~ível intennediário do
nstituto de Pesquisa 11 VI A nstituto de Pesquisa
~conômica Aplicada -

I V IEconÕfnIC8 Aplicada -
PEA PEA
~Iista de Comércio IV lAnalista de Comércio
~erior 111 !Exterior
nspetor e Analista da 11 Inspetor e Analista da
~VM I iCVM
lAnalista TécnICO da !Analista Técnico da
IsUSEP lSuSEP

ANEXO XVIII
TABELA DE VENCIMENTO

a) Cargos de Nível Superior
CARGO CLASSE PADRAO VALOR (EM R $)

111 644,89
ESPECIAL 11 603,40

r 56387
VI 555,50
V 539,44

C
IV 523,92

Irécnicos-Adrnlnastrativos das 111 508,85
nsütuiçOes federais de ensino 11 494,21
vinculadas ao Ministério da

I 480,01Educação
B VI 466,21

V 452,82
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N 439,82
111 427,19
\I 41494
I 403,05
V 391,52
IV 380,29

A 111 318,89
11 309,75
I 300,87

b) Cargos de Nível Médio
CARGO CLASSE PADRAO VALOR (EM R $)

111 387,68
ESPECIAL 11 371,53

I 356,01
VI 341,16
V 326.95

C
IV 313,36

Técnicos-Administrativos das '" 300,34
'ostituiçôes federais de ensino 11 287,84
vinculadas ao Ministério da

I 275,92Educação
VI 26447
V 253,55

8
IV 243,08
111 233,04
11 223,44
I 214,25

V 205,47
IV 20101

A 111 198,40
11 196,40

I 194,40

c) Cargos de Nível Auxiliar
CARGO CLASSE PADRAO VALOR (EM R $)

111 218,07

ESPECIAL " 207,70

I 203,81
VI 200,60
V 199,50

C
IV 198,40

,Técnicos-Administrativos das 111 197,30
instituições federais de ensino 11 196,20
~inculadaSao Ministéno da

I 195,10
~ducação

VI 194,00

V 192,90

B
IV 191,80

111 190,70

11 189,50

I 188,50

A V 167,40

'- ...t... 1 :~ 1---~~~~":"3;"':"E~---
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ANEXO XIX

DEMONSTRATIVO DE QUE TRATA O ART. 62 DA
LEI N° 9.995, DE 2000, PARA ATENDIMENTO AO

DISPOSTO NO ART. 169,
§ 1°, INCISO 11, DACONSTITUIÇÃO

"4 - Poder Executivo.

111 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas
tecimento:

b) criação de 500 cargos de Fiscal Federal
Agropecuárto

IV - Ministério de Ciência e Tecnologia:

c) provimento, mediante concurso, no Quadro
de Pessoal do Instituto Naaonal de Pesquisa da Ama
zônia:

i) de até 7 cargos de Pesquisador da Carreira de
Pesquisa em Ciência e Tecnologia;

ii) de até 5 cargos de Tecnologista da Carreira
de Desenvolvimento Tecnológico;

iii) de até 3 cargos de Técnico da Carreira de
Desenvolvimento Tecnológico;

D) provimento, mediante concurso, no Quadro
de Pessoal do Instituto Nacional de Pesquisa

Espacial:
i) de até 11 cargos de Pesquisador da Carreira

de Pesquisa em Ciência e Tecnologia;
ii) de até 12 cargos de Tecnologista da Carreira

de Desenvolvimento Tecnológico;
iii) de até 3 cargos de Técnico da Carreira de

Desenvolvimento Tecnológico;
e)provimento, mediante concurso, no Quadro de

Pessoal da Comissão Nacional de Energia
Nuclear:
i) de até 20 cargos de Pesquisador da Carreira

de Pesquisa em Ciência e Tecnologia;
ii) de até 18 cargos de Tecnologista da Carreira

de Desenvolvimento Tecnológico;
iii) de até 5 cargos de Técnico da Carreira de

Desenvolvimento Tecnológico;
V - Ministério da Fazenda

h) criação de 30 cargos de Analista Técnico no
Quadro de Pessoal da Supenntendênaa de Seguros
Privados e provimento, mediante concurso püblico,
de até 31 cargos de Analista Técnico;

i) provimento, mediante concurso público, de
115 cargos de Analista do Banco Central do Brasil; e

m) provimento, mediante concurso público, de
30 cargos de Procurador do Banco Central do Brasil;

VI - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior:

b) provimento, mediante concurso público, de
até 7 cargos de Pesquisador da Carreira de Pesquisa
em Ciência e Tecnologia do Quadro de Pessoal do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qu
alidade Industrial- INMETRO;

c) provimento, mediante concurso público, de
até 26 cargos de Tecnologista da Carreira de Desen
volvimento Tecnológico do Quadro de Pessoal do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qu
alidade Industrial -INMETRO;

VII - Ministério da Justiça:

d) concessão da Gratificação de Operações
Especiais - GOE para os Policiais Rodoviários Fede
rais.

IX - Ministério da Previdência e Assistência So-
cial:

b) criação de 5.000 empregos públicos no Qua
dro de Pessoal do Instituto Nacional do Seguro Soci
al;

XVI - Ministério da Defesa:

b) implantação da Lei de Remuneração dos Mili
tares;

c) provimento, mediante concurso público, de
até 8 cargos de Pesquisador Adjunto da Carreira de
Ciência e Tecnologia no Comando da Aeronáutica;

d) provimento, mediante concurso público, de
até 18 cargos de Assistente de Pesquisa da Carreira
de Ciência e Tecnologia no Comando da Aeronáutica;

e) provimento, mediante concurso público, de
até 3 cargos de Tecnologista Sênior da Carreira de
Ciência e Tecnologia no Comando da Aeronáutica;

f) provimento, mediante concurso público, de
até 5 cargos de Tecnologista Pleno 2 da Carreira de
Ciência e Tecnologia no Comando da Aeronáutica;

g) provimento, mediante concurso público, de
até 10 cargos de Tecnologista Pleno 1 da Carreira de
Ciência e Tecnologia no Comando da Aeronáutica;
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h) provimento, mediante concurso público, de
até 136 cargos de Tecnologista Júnior da Carreira de
Ciência e Tecnologia no Comando da Aeronáutica;

i) provimento, mediante concurso público, de
até 48 cargos de Analista em Ciência e Tecnologia da
Carreira de Ciência e Tecnologia no Comando da Ae
ronáutica;

j) provimento, mediante concurso público, de
até 5 cargos de Técnico 3 da Carreira de Ciência e
Tecnologia no Comando da Aeronáutica;

k) provimento, mediante concurso público, de
até 15 cargos de Técnico 2 da Carreira de Ciência e
Tecnologia no Comando da Aeronáutica;

I) provimento, mediante concurso público, de
até 108 cargos de Técnico 1 da Carreira de Ciência e
Tecnologia no Comando da Aeronáutica;

m) provimento, mediante concurso público, de
até 6 cargos de Professor de Ensino de 3° Grau para
o Instituto Militar de Engenharia do Comando do
Exército;

n) provimento, mediante concurso público, de
até 39 cargos de Professor de Ensino de 1° e 2° Graus
no Comando da Marinha; e

o) provimento, mediante concurso público, de
até 1.013 empregos diversos para o Hospital das For
ças Armadas.

XVII - Ministério da Educação:
a) reestruturação de cargos e carreiras integran

tes do PUCRCE, lei n° 7.596, de 1987; e
b) provimento, mediante concurso público, de

até 2000 cargos efetivos de Professor de Ensino de 3°
Grau."

lEI N° 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990

Dispõe sobre o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos Civis da União, das
Autarquias e das Fundações públicas fe
derais.

TíTULO I
Capítulo único - Das Disposições Preliminares

Art. 1° Esta lei institui o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos Civis da União, das autarquias,
inclusive as em regime especial, e das fundações pú
blicas federais.

Art. 2° Para os efeitos desta lei, servidor é a pes
soa legalmente investida em cargo público.

Art. 3° Cargo público é o conjunto de atribuições
e responsabilidades previstas na estrutura organiza
cional que devem ser cometidas a um servidor.

Parágrafo único. Os cargos públicos, acessíveis
a todos os brasileiros, são criados por lei, com deno
minação própria e vencimento pago pelos cofres pú
blicos, para provimento em caráter efetivo ou em co
missão.

lEI DELEGADA N° 13,
DE 27 DE AGOSTO DE 1992

Institui Gratificações de Atividade
para os Servidores Civis do Poder Execu
tivo, revê vantagens e dá outras provi
dências.

O Presidente da República,
Faço saber que no uso da delegação constante

da Resolução CN n° 1, de 30 de julho de 1992 decreto
a seguinte lei:

Art. 1° Ficam instituídas gratificações de ativida
de de pessoal civil, devidas mensalmente aos servi
dores do Poder Executivo, regidos pela lei n° 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, em valor calculado sobre
o vencimento básico, nos termos desta lei Delegada.

Art. 2° Os servidores das carreiras de Diplomata
e os Juízes do Tribunal Marítimo receberão Gratifica
ção de Atividade no percentual, não cumulativo, de
160%, sendo:

1- 80% a partir de 1° de agosto de 1992;
II - 100% a partir de 1° de outubro de 1992;
111 - 120% a partir de 1° de novembro de 1992;
IV -140% a partir de 1° de fevereiro de 1993;
V - 160% a partir de 1° de abril de 1993.

DECRETO N° 3.591,
DE 6 DE SETEMBRO DE 2000

Dispõe sobre o Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo Federal e dá
outras providências.

Art. 1° O Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo Federal visa à avaliação da ação governa
mental e da gestão dos administradores públicos fede
rais, com as finalidades, atividades, organização, es
trutura e competências estabelecidas neste decreto.

CAPíTULO I
Das Finalidades

Art. 2° O Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo Federal tem as seguintes finalidades:
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I - avaliar o cumprimento das metas previstas
no Plano Plurianual, a execução dos programas de
governo e dos orçamentos da União;

11- comprovar a legalidade e avaliar os resulta
dos, quanto à eficácia e à eficiência da gestão orça
mentária, financeira e patrimonial nos órgãos e nas
entidades da Administração Pública Federal, bem
como da aplicação de recursos públicos por entida
des de direito privado;

111- exercer o controle das operações de crédito,
avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da
União;

IV - apoiar o controle externo no exercício de
sua missão institucional.

CAPíTULO 11
Das Atividades

Art. 3° O Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo Federal compreende o conjunto das ativi
dades relacionadas à avaliação do cumprimento das
metas previstas no Plano Plurianual, da execução dos
programas de governo e dos orçamentos da União e
à avaliação da gestão dos administradores públicos
federais, bem como o controle das operações de cré
dito, avais, garantias, direitos e haveres da União.

§ 1° A avaliação do cumprimento das metas do
Plano Plurianual visa a comprovar a conformidade da
sua execução.

CAPíTULO V
Das Disposições Específicas

Art. 14. As entidades da Administração Pública
Federal indireta, bem assim os serviços sociais autô
nomos, deverão organizar a respectiva unidade de
auditoria interna, com o suporte necessário de recur
sos humanos e materiais, com o objetivo de fortalecer
a gestão e racionalizar as ações de controle.

Parágrafo único. No caso em que a demanda
não justificar a estruturação de uma unidade de audi
toria interna, deverá constar do ato de regulamenta
ção da entidade o desempenho dessa atividade por
auditor interno.

Art. 15. A unidade de auditoria interna das enti
dades da Administração Pública Federal indireta e
dos serviços sociais autônomos sujeita-se à orienta
ção normativa e supervisão técnica do Sistema de
Controle Interno do Poder Executivo Federal, pres
tando apoio aos órgãos e às unidades que o inte
gram.

§ 1° A unidade de auditoria interna apresentará
ao órgão ou à unidade de controle interno a que esti
ver jurisdicionado, para efeito de integração das
ações de controle, seu plano de trabalho do exercício
seguinte.

§ 2° A auditoria interna vincula-se ao conselho
de administração ou a órgão de atribuições equiva
lentes.

§ 3° Quando a entidade da Administração Públi
ca Federal indireta não contar com conselho de admi
nistração ou órgão equivalente, a unidade de audito
ria interna será subordinada diretamente ao dirigente
máximo da entidade, vedada a delegação a outra au
toridade.

§ 4° A nomeação ou exoneração do titular de
unidade de auditoria interna será submetida, pelo diri
gente máximo da entidade, à aprovação do conselho
de administração ou órgão equivalente, quando for o
caso, e informada ao órgão ou unidade de controle in
terno que jurisdiciona a entidade.

§ 5° A auditoria interna examinará e emitirá pa
recer sobre a prestação de contas anual da entidade
e tomadas de contas especiais.

§ 6° A prestação de contas anual da entidade,
com o correspondente parecer, será encaminhada ao
respectivo órgão do Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo Federal, no prazo por este estabele
cido.

Art. 16. A contratação de empresas privadas de
auditoria pelos Órgãos ou pelas entidades da Admi
nistração Pública Federal somente será adm~ida

quando comprovada, junto ao ministro supervisor e à
Secretaria Federal de Controle Interno, a impossibili
dade de execução dos trabalhos de auditoria direta
mente pelos órgãos central ou setoriais do Sistema
de Controle Interno do Poder Executivo Federal.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se
aplica às contratações para as auditorias previstas no
§ 3° do art. 177 da lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976.

CAPíTULO VI
Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 17. A sistematização do controle interno, na
forma estabelecida neste decreto, não elimina ou pre
judica os controles próprios aos sistemas e subsiste
mas criados no âmbito da Administração Pública Fe
deral, nem o controle administrativo inerente a cada
chefia, que deve ser exercido em todos os níveis.
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SeCRETARIA r-:;DE~Al DE
CONTROLE INT2;lr>'/O

~STRVÇ'.'O NORMATIVA N' 1. DE; ó DE: ABRIL DE ;;001

DCrUle dlfcuizt::\. princípios. con~it(l'!l c
Jorova normas réc:'licas 9J.r3. a ;]IU:.lc:io do
S'is/ema tI~ CunlTDl~ Últemo do Poder E.,c
ccrivo Federal.

o SECRETÁRIO FEDERAL DE CONTROLE [NTEP_'lO.
r.o uso d~ SUi.I$ ôW'tbuiçÕcs e tendo ~m VlsLl. o 4.iiSPOSlO no arugo :.1,
J.:l Lo, 11.' 10.130. de Ó de fevereiro de :00 I, i10 ar'.Jgo 11 do DllCrcto
n.' 3.i8~, de 5 de oilnJ de 2001 e no D=o 11.' 3.591. àe 6 de
scu:muro 21XJO: e

CoosjLlcr.u1do a., inovaçõ~S incroduzitUs na eslnUura 0"'0

niz:lCionai c opemeiornU do órgão cc:nh dI) 3.;~t~ma de C;)I1a-t'.e
btl:."'110 do Poder ~);a;ulivo FroeraJ. com vistas <l :.a1c:qu4t SUa m1!l~â.)

insnwcionai às fin;'I;'-1de:i disposw na Constituu;:io Federa.!:
Considerara..;:} J nc:a:ss.idoadc de al:mJ.iz;ar os íl=lpcctOS (\:{n

ceitwus e pr.llico!t da ação de conuole no SClor publico feder.u. :10
que: diz. rcspcüo ia atuação do Sistemi1 de CJl'utole [ntemo do Poo.:r
E:,.ccultvu Federal. ante ílS crc~cntes iQOVU,Ijóc;:s introduLidw .A) ..:e
nmQ nacional especificamente a rciomt:. do aparelho do E:.;· .,.1 ~ os
sc~ impactos rcJevilIIres: e

. Con5iderutllio• .umia. il rteccssic.ilWc :ic arualizar noí1T\a1Jvos
técnil:os que llonc&am as açõcs de eonttOi~ ~ .:::Jrg6 do& 6rg.ios 1[1

le;rnnros tio Sislema de Conrrolc Imerno do c.J... e"eemivo Fedet':li:
=Ivc:

Art. 1°, Dc::finir diretr1les. princípios. GO:lccilOs c: aprovar JS

rt0nr.as Itcrtico.s rc:iauvilS .& qçáQ de conlrD,e aplicá.vcis ao Ser.lco
PUblioo Federal. " fun de disciplinar c l'adroniz:lr a al~ <lO Sir
'ema de Controle Inu:mll do Poder S.=úva FI«!cnLI.

Art. Z-.Aprovar o ManuaJ do Si-stemn de ConO"Ole [mer.'lo do
Pc"er E1.eeulivo Federal. consubslJUIC::lJo ao diSJ;OslO 110 artIgo I·,
(:on!"tlmido e.to An~o a costa Instnlç:Io ~omuuivP. bem como G~ ato3
complcmemares su.pervcnienres.

.............................................. 1 ••••

CAPlTUl.O){ - UNIDADES DE .\L'D!TORIA INTERNA D.'\5 Ec'
T;::;.-\DE5 DA ADML....'I5TI,.;ÇÃO LNDIRc"'7A
5~ I - Detiniç!W c: Fundonam':nw

I.A i1udüona inú:mD ronsuhJI-Sl: em Lm1 conjlJlIto Jc: :;'-(1

r::.:lirru:moli. lec..iCó1lTlt:f!t~ norrnalil3do"i. "i:.Je fuudona oor :11~r'.l (1(,;.

;\l:om~nha.f;.1cn\o inôire\o ÚC pn.x:t:h(;". ól __ alhtc..:o di: re~utLJJ0~ ~

::,ru;H'!ijç~o de ~õc.'1i ..::("-m:11,'íl.'i {Xlf'J ,)S '1""5\:0",, ,gCf~!'k;IU.i:"O da ~nl;oJ ..C:~
:. 'luaJ es[.j "..incu1Bdu. Os u4l.b:J:ho'!l .Je aUuüoM illl.:"ma ...il(l ~,,,;~,

~ulUio:l por unidad.: de aud!wria imcmll, ou por audilor tnlC!'T.(,o.
t:...Jcclkúnr:lue (jç:'I~aJu ~ara. 11 funç:'oJ. e tem como 6;.:.r.:tcns(t~.J

pnncip;u ~SCSSor:amenru à alIa adnuntstr3l;20 da el'ltld4Ue.. bU$CaD~l,)

..,-;~:a( yll10r a ~e~nio.

~.?õlra fins ú~.,ti1 "Ionna.. ~Ol1!l!L!t:ruMsc auc: unid:1de de JI,;M
:.ii:\\:-1a interna é :lquei.:l per,cr.l:l:mc à t.~'l"'li\U"~ ~an11.:lcio\1~ ~..:
c;aiJadc:s d&l \.umin1~u::'L';10 P!·~Í)Jic.::~ t:cuc::.., lndirera ou ;IOS encC':
r::.rJ~.at.':lls J.: l."oop~CõlÇil,) com o Poilkr Púb!ic:J que re:u.iz.am ~:'"
\ lçUS soci:ai5 JuwQomos.

. 3.M "I\I.l".ae- do ;\dmiJIi'1""ç:io l"Jhlico Feder::! 1.."",·,,,-
to.c~ .lSsilll ')s serv.ços wciais Ju(ônom~. Qe'.'tr_~ orgnniz;:.r ~u·:·;

re'f:'CCtiVa5 unldildcs d~ JU~i.~ori3, ~nrer:lJ... :.l..'i ~r:'~ Ieda como .--.
~~l<!:::Ç~!Ii basico...s. fonlllece: :o. : ::·U1J c t"~oml1iz-::t.r as ,açôes d(: o:C'''
'f'.)It:. bem CCnlO ~1.3r :.'!.(1O:~', .<íX ór:::u!ll$ ôo 3-i.:ilcrna, c.1c C~IOm;ic

blcrno dO" Poocr E:\cl..'Ua,,·o Ft:<i~:ll. -
~,O iorta:~imcmo da gcstólo CUnSi'ioIO em agreglU" valor ao

~:'~l\~!u:i~mo íhl ação go\'~amen\.31. '.;Qi1'C'lOlJu1U.;) para \) cu'l'\,,:n·
1r:·~!"'It· das rnt:t:,.i. pte\tl~tn.s. :10 pt:mo PJuri::u:u.:U.. a ":.1:c-:aç.óo ri.'"" ~........
_.!.t':"r.'l'a1 r.= ~O\'t:t'!'lo c OS orç:::.m:nlO8 d3 Uai&l nl> âmbilO da. c _ao~.

~ ';C[l' ~vllÇ:';() ,ja le~1IJjJade -e J. llV;:U;::::;::no J~ reswt:ldos. ~l.:.• ::J li

~L)~\..:TU.:".:':WI!. e.~':~·-cü ~ ~flcie'f'.ch I~ ';~'5t:::'.).

': • ."1. r:ctl1naJJülcão d;~ r.cú:::\ de oonrrolc:: obicu \'3. cHmul;'if
~a"·ld;J.~~ ac -:.u.l:tona enl UUi>li~1d.1..iJe. :lW ón!:iosJmiulilÚCS que j[]

~~:'~:m l) ~i:;wmi1 11-: ConlToi~ Inlerno Jo Pw:x;.er 2::.L."CUtlVO F~CJ:"'r::I.
1.,",;Tl1 rom':l '!;~r....- ~o-.-u au·,tdJ..dc.., di: .wrtjroria [lU": C're_~··c.:nam 'JCUõ'..:...:i

'(T .nCh) de p.r.u.:.: de: aç~~ ani..:aJaüa::i. E:...:-:a tae. ·'lali4.01ção \"~l

lmJ:Dr :.. üidh.;a;~ dos ~IJr.IroS nurr.ano!J c m:l1Ct1:.L _ dispornVeJ5.
(\}J ;ou;o ,;Q '-)tSK:t~"\ de Cmuolc tn:crno do ~,~er E.~~

CtU'V~ :;t."(.'I.!mí ·;CI1:!=t:.le' 10 (orr.t:cnr,.,:r.IO penó.iico de inionn::iC(-;s
:: ,)I. rc;jUt:.1aollo do·~ ~.õ)ai:l0' rc:-u iZ2.dO:l. t~~~l Como ao :!Ic~

~;;•.~.:n.[u ,~ :.o,i:.::iüJ.\XlcS de: rr::nlUho~ ,--:~,~u:ç~.

" .• ,,:; ~n';u.Jdol da .\G.lT:lt:l.L'Ur..1Cki) ,r1:b~k.~ fe.ler.al fllw;,,:u..

.'~: ':.:J::n", .:~, '"C'!' 'OS 'SO.'L~' ..i11to.u:-.n:.u-..... ik·i('.r-:.o Cfl~u.ar 3. ~

·.M~l UJ]1w.;u; iudiwna iD~m;1 com o :.-lJr.oC,· ~ ueces.urio a
:r~Oi ,1Wlt-,'ii."l :. 1Da....:n~i~_ C..iSO :iC '(t:nl:aue qu.:: o '·()IUme ic
!I!'rú á.:l ~nc.dauc :1':'0 ;u.)ufic:l .J, ...:swturnl.:;·:· 'J..: uma '::l:~

.-' ;'!.:::c::maJ. .k: :.luilitmJ ';]1\."01:L. .> ;";0 ..w frf~ ...Tetll.:ctJ.: tJa enM

.1.,; ,:'-:-:·;ra prever qU(; _'..s ·unçÕl:.:i t.:..:: ..wWLOfi. -;::::1a ~l:J r.M:-

;-":~•. :' .!f'~ po.,:' ~uL1Jw(' ·lnl;:~O.

.).(,~:;:r.:w .l YIIlC·1:;).I.:...... 3 unü':21J';: dt! .wtJ.itoria interna .:lu
..•:,:::or ÍJJrerr,,> .~.,a':i C$t:o;' ;;u~.i.n~~o ';"O ,;".:IOSt;L....ir. o1dm:.r.'-:Õ'

..•1 ÚU J. u:~·~'" ,11: :ur.::'l~:CC~!: cqun;ulI:nrc:. ,:::-.s.., a c.r.t1~ U&~

...:':- lA"11 CC:-~'.l:l) ,.se 3Unu...i~. ,M..\C.io nü i':.;-.;io a~uivahm·..:. li. ~u•
•;'lo. .":'':r:''••a., a',) ;'UIU:'WC ~lci"f'.o '.UtK.U.l.l.l:.:.tC-,i":-... .JL.':I:la\Ctlt.: .OU

,:;' ..~':"f'l1C .•'l:.xt.::m lU t:tu,..1.lc.t.. ved.lJ.'l ·.~:::rW' iJ \tlncu:.a..,:;.., .1 I:UI;;.:
;. .··:-1~::'~':.. fusa " Uõl.:ubc:áJ '_('f!l :.ür DOt(:tl'rO l'fO~on[j.f >\ ~J.uC:JI.':

L': .:u(lJw:i. lt1Lcrr:a um tIO:il{:~on·a.m..:nró ..UdClcnt.:mcn~ elev~o u.e
modo il ~rmlllr-jhc dc:\ilH.'umbir-,~ de ~uas rcsroosah::- _.~es com
Jbr.&ngê-m.:lã c nJ;,.unr InGcp~ndl!ncla.

~.A uniuaLie L1~ :.ttlullon~ '",ema SU'':Jlo1-Se à on~nLílCão nor·
ITl..Hllról e ~u;)Crvlsào u:cnll':u Jo :ii:"ll:ma de CDilL"Ole Interno do POOer
~.'ec:.lu\ o Ft:d..:rJ.t. p~st.:ln~~) llPOlO ao", órgios c as llmQ40eS que J)

InlCllnun. =::,.,a vmc.:ul;JC;,iu ICLmea '\I1s..1. ra.ra.ntlr a cieuvldwJc nos
~S\l;~Oo~ ~o~ \'fir,),D<ut~~n:U~ ..UUHona.. ...

10...-\ nomc:u;:io ou t!'(ont:rnç.:io do tUUIt1r de unidaa:: de ôlU·
í11tOOil InI~ma sera. .'\uvrr.':!lda. jJClO dln~eme m..;xuno da emllwc.íc. i
J.~m\lac3o do conselho lia: :lunnni!'uaç:1o QU ôrçao eq\ll\·aJ~nlc. :lUan·
do for l1 L·<:.:JO. c ICIforrnnda ao or'!ào ou uOJ~ae de COnU1Jle imemo
que .Iunsdic:ona a ..:nUIJ:.l,h:. -

I LAs auvidülÍ..l:s da., unidades de audaorii3 interna clevcm
guaraar simliitudc àqudJ.'i eXerCll1.llo pclo~ ÓMõiosiunioades intear.m.
les .J" Sist.ma de C<>mrole imemo do Pod~r EACCUUVO F~<Íer.ú.
contuao. por alar IOsenda na ~UlHUra organiz.ac:onnJ da cRtid:u.ie ~

por co:.r:JCfct1atr-se pela alia c::;pct.:l3J.iuç:iio, deverão indull" a.ç:ôe."i C!
~clfic:l:S t rempes.u\'3S_

I:.~e fnrmil :1 ~ílfõU1l1r J. h:::g:u\dõlde e a \egiürnida.\ie 00'1 il.\O"s.
~ o ~c~ce úos rcsuiwdos quamu a economlclàaOc. à eficiência c: a
did.l;Í:l dJ. ~C'~táo. J5pe'-=1O!I. .abomados ?t!.to Síst...~a. de Conuolc ~n~

lemo do Podc::r E.,ec~..Hl"O F~ccrnl 4uando d01 tr.IDD.lhos de avaJiaç:io
da ~esc:io. :1. ummwe de :lUdllona im,::rnõ! lle\"erZ. pa~WIr SUas a!.lvlOaries
JIl~HJild;:\lntnle n<::S~S CT1ttmn. Oc!i.~iI forTl'm. a. unidade ue audi.LOna.
jnlcma p<Xl.:ni CQnU1DI,Ur. propondo AÇões cotrelivas para r.teiboria tIa
gcs.Uu.

13..\s il1tvid.u1es e:oipccii;cJ.s são as se-=UiAleS:
J.Jacompannar o cumprimento d:1.s rnec.ás do Planu Pharianual.

no limbl!O da emld.:uJc. ~i~llI1:.io cornortJvar a con[onnid~ de Wa
cxecuci:o: '

. ~\ossesso<ôt.,. geslOm> da Ct'.tLda<Je no ac"m1>UIlbaI\l= da
C\çcucà.o dos progmmas de governo. 'V1~a.l.rio comprovar o RÍlfei de
excc~ dlIs metaS. o a.IcWlCe dos ob.ietivos e • ao<:quoção ~o ge·
rCR(aa!llc:nlO:

::)verjfiQr O); t:lxecucào do orçamcnro da emidade:. vü,ando
com~~ ..·ar :I coniofs:'uànde da e.'te-:::uçOO com os limites e dcs~
e~tabClC'ld.1s na lcg~~iuç:lo pc:ranc:r..I~:

d)veniiClll' o d.semeenno da geslÁO da enudaà<. visando a
',,:morolr'iIJ' a !e:.ahcLuJc: c J. 1'::[!ltirmdt.de do," aIOS e ~.".::unmar ;)5

'"ujwJQ.!i QUlUIIÕ a .~onomlcld:W". à erlcjc,:l. ~ficlênGla da geslÁO
lJ(çam<:~UlCUl. fi.nanceiro.. pammoruaL de pessout es demw., si~
i1d.micuStt3I.t\·os opcr~lona1S:

e. 'Ilm.etlt:lf os d\i'i~e~u:s óa en.~:::'.~Qe G-uarLt-o aos 'Pri:n.c\"?\c'S e
às norro;).) de .:omfoa&:: Interno. incb:. :- sobre a ronna de pn.."Stai"
conw.:

f~xanunar:: emulr p.;aecc:r ~:':':(O sobre a~;lo de con
tas .ma;u da enuJ,a(o;: ~ ~omati.ls Jc conc.;u esPCClai.!l.

;;")t>usar COflUlCóeS. para O e:tercíclO do comroie SOCloU sobre
as ilC&-::. de: sua C:fi[:J;_J~. :,;u~lf1do couoc:r. bem como a ad~Cl.IJÇjJ tbs
rnC(arllSmos d~ eontroj~ :.i0l:1:U ~m func:onar.:enro no imo.Ul de sua
org:ani.L1çj,o:

h·)Iu:ompnnnor J imp:<menlilcjo das r:::comendactk~ <los ór
;;;laSJunid.lde~ do Si.~lem:l tJ~ C..m:role inte:no do P~r E,'(CCUU\iJ
Fo"o..u " do rcu:

úcomumcaJ'. tem9CSW'iamenu:. !()'O ~\\a. dt. ~~'j)OO1l.abU\~o.c

sulidária. os l3.tD.'~ lrregcl..J'Cs, '-1ce causJ1'tUn pr~rü(:~ ao ~rJrl(l. ;j
S;;:c:,C"'..:.nJ F~o;:r::.~ J.: Cvntrolc l!1rcmo, ;.:pos a.ar ":U:.lt;IB 3 u:.reç.io da
enudao.: e ~~,:.}r~J.JaS wd.::L~ as. meu\das .;.:orreu\'us. do ponro de v15lól
adnuruj~tI'\"l.l. ;i-J.ru ressarcir â en~lcia.:.L::

J)el::::X>r.:;r o Pi.mo AI'.:.J.ll d.: Atl\"liJ,;;lUO;::S ce t\udiconól Imt:r.oJ
- ?AA..1,l do cx::r~l':io sel:UJlll~. bem ':Cfro o R.elatónn Anual de
AU"l~dc da Auaitona !at::rn:. R..Jr.AAL a .~~r~:n encarrunh.ilács ao
ú:-g.:.o O~ .à ürtiilllue ":'I? 'C"':nl~ 1O[~rno 1 ql.a: :sriv::=r jun::odicionndo.
pí1fa ~ltl~O ÜC imC~f""':'C"'D . :'i.... ac.ce~ ..:e com;"- .~. mw, ~n-..Qo"> e!:Jt:l 4

hC'lec:.~'.j5 nesl.a lnscruc:::.o ~Ür.nati· ..a de Cvntrol~..i.10 ,,;;.. .I.J V ilem
j inL:t.Ml!i ! : .t:

\~ll.'(nil,;;;.r a i:...... ~:-..ã ...iGr.t:1.l ( a. t\dedl·.:.n·Lua,\c':, ..\.l0!. c: ~n.

rorma.:Ó(.'~ .me :-orncl,)[do .t, t:or=;I::i dO ?reslti..:~tl: 'Ja .-~.. .; .• ;::;tt:a no
3aliJ.I1r;o Gl-:-..r; Ja U:1l;i(l,dGt:. t.:

] ih.~ti.4I' a (.,')n~lslén;;lõ.l JO'i alO,) de .Jc:.,)Sl:nlaGOr:~. pL:JUào_
~Llm's.ião L!.:: tx:SSOJl,

1..1..-\ inoc:c..:nuc.lCl.1 1':;~:1iC::1 \la J~ua;jo dos Sri'\'ltior~s. nób
uni..::.lucs- Jo.: ;JlH..Il()r~i.: ln·..:ana ~·~i.l :-cr 3:>.':·~Ç·I:·"·C ~la 'j~a I'ln-
(uJJç':a jlr~ta ,J(J CUl,;-:;!ôo J.: :llh:in:s;r::';~lJ O"J - !er:te ma..l,.(jno
d:l l:iIlU.:::·je ;: l:tm,.,c;c ·:;.-Ia su~c:YI'í;iü ~\r pilrt-:' .,i..:ma Lli: (\'r-
lrC)JC ' do Pnccr _-:· ..·"::JlL\O Ft:::e:-~Il. Sob c' ..;~ ... h;J, I:;: ~1Jta
J:.J.ni: ,"\ Ja cr.:JC~..l.:. l) ...K:~::m~~r.no ja ~:. ....:..: li.: luauprlJ
1!IlC::"'· .\a.i:.:J.Jo tJ..: :":,:,~nJ() t.."urn a 'Cl'-'!1ln';m:ia ~ '~:n~U""'IJ1:O~~":
:-,u;,}s t' \a5 de ~nr:'':'';'':'l) \1..: ~L·:\nn,. Sub (l. ?C'",m .\C \\~.\J. '.10
~i.,r.:r::J, .;.,: CtJmroH: Ll~":f':".() .,~ i)oo~r E.\ecuu\o(J rl.'tÍl:r..u, jiJ.b .l.UM

~ i.iJ.ucs. ~r:;,l' 'iLil1Cr"·hlon.•Ul~l,~ _':)10 {) O(1·ell\lu tlC :.l,,·~ui:.:1· ~ J:lC:l.Ihl'!>

'" .;:~uc.m .:.;..;. iC"QU1SÜO'i ,t:L:rill..,l:O ~~.I;J:x::~-caio~ r.~,.(..:l .iUrr.1:l..

............... , .
••••••• 1· 1 ••••••••••••••••••••



RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

TíTULO IV
Das Proposições

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

Fevereiro de 2002 DIÁRIO DA CAMARA OOS DEPUTADOS Quarta-feira 27 03393

REGIMENTO INTERNO DA este os trâmites regimentais das proposições congê-
CÂMARA DOS DEPUTADOS neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio á. consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

CAPíTULO 111
Das Indicações

.. Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providen

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva:

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário da Câmara dos Deputa
dos.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá

INDICAÇÃO N° 2.479, DE 2001
(Do Sr. Clementino Coelho)

Sugere a renegociação dos créditos
brasileiros junto a governos estrangei
ros, a exemplo do que ocorreu recente
mente em relação ao Governo da Polô
nia.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
Em recente consulta ao Banco Central do Brasil

fomos informados de que, à parte dos créditos brasi
leiros junto ao Governo da Polônia, objeto de recente
proposta de renegociação, o Pais possui cerca de
US$3 bilhões a receber de vários outros países.

Os devedores são, praticamente em sua totali
dade, países em desenvolvimento o que se, por um
lado, na atual conjuntura internacional, eleva sobre
maneira o grau de risco dos créditos, por outro reco
menda a adoção de medidas que possam assegurar
o seu recebimento.

Além disso, é de conhecimento geral que exis
tem fortes pressões por parte de inúmeras organiza
ções internacionais em prol de um amplo perdão das
dívidas dos países mais pobres, o que, certamente,
pode tornar não recebíveis esses créditos brasileiros.

Independentemente do mérito que possa haver
nessas propostas e de sua importância para o bem
estar daquelas populações mais necessitadas, prag
maticamente é forçoso admitir que o Brasil não pode
abrir mão de eventuais receitas cambiais que possam
vir a contribuir para o frágil equilíbrio de nossas con
tas externas. O momento que ora atravessamos é
muito delicado e, até que as recentes medidas de in
centivo às exportações frutifiquem, continuaremos al-
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tamente dependentes da obtenção de recursos autô
nomos desvinculados das operações comerciais.

Por esse motivo, acreditamos que, antes de ser
compelido, por pressões crescentes das mais diver
sas naturezas, a concordar com o cancelamento de
seus créditos externos, o Governo brasileiro deve to
mar a iniciativa de renegociá-Ios em condições realis
tas e factíveis que permitam ao País auferir ganhos
razoáveis.

Uma forma de fazê-lo seria por meio da cessão
desses créditos a organismos financeiros internacio
nais (Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional,
etc.), que poderiam, por sua vez, se assim o desejas
sem, renegociá-Ios com os devedores, perdoando-os
no todo ou em parte ou estabelecendo condições
mais favoráveis para a sua quitação. Com isso, esses
organismos estariam cumprindo seu papel de fomen
to e atendendo às expectativas que se formaram na
comunidade internacional quanto à redução das dívi
das dos países pobres.

Como contrapartida pela cessão dos créditos, o
Brasil receberia desses mesmos organismos em
préstimos nas seguintes condições:

1 - montante idêntico ao dos créditos cedidos;
2 - condições de prazo e taxas de juros equiva

lentes às aplicáveis para os países devedores, cujos
débitos tenham sido transferidos;

3 - o Brasil se comprometeria a utilizar os recur
sos obtidos dessa forma em investimentos em áreas
pobres, com IDH semelhante ao dos países devedo
res beneficiados pela operação.

Nos empréstimos que obtém junto a instituições
financeiras internacionais o Brasil paga juros muito
mais elevados que os países pobres, e a amortização
de nossos compromissos sempre ocorre em prazos
sensivelmente mais curtos. Com isso, a diferença do
fluxo de caixa entre as condições que nos são ofereci
das e aquelas adotadas para os países pobres, para
um empréstimo da ordem de US$ 3 bilhões, repre
senta um ganho financeiro para o País que, segura
mente, mais que compensa a cessão dos créditos ora
proposta.

Entendemos que essa seria uma operação mui
to complexa, cuja montagem envolveria uma gama
enorme de agentes oficiais e privados, no País e no
exterior. Entretanto, acreditamos que o Ministério da
Fazenda, por meio da Secretaria do Tesouro Nacio
nal, e o Banco Central, uma vez obtida a pertinente
autorização do Senado Federal, estariam plenamen
te capacitados para cuidar das negociações formais e

dos detalhes técnicos e legais necessários para o seu
êxito.

É nesse sentido que tomamos a liberdade de
sugerir a V. sa o envio de mensagem ao Senado Fe
deral solicitando autorização para que o Poder Execu
tivo renegocie, na forma definida, os mencionados
créditos externos.

Podim, colocamo-nos ao inteiro dispor de V.Sa e
de sua equipe para, se necessário, detalhar a presen
te proposta e contribuir para que seja formulada de
forma a atender aos melhores interesses da Nação.

Sala das Sessões, de de 2001. - Deputado Cle
mentino Coelho.

MINUTA

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°, de 2001

Autoriza a República Federativa do
Brasil a realizar operações que permitam
a cessão dos créditos externos, em dóla
res, constantes da lista anexa, para insti
tuições financeiras oficiais internaciona
is, desde que obtidos dessas institui·
ções, como contrapartida, empréstimos
externos em condições favorecidas.

O Senado Federal resolve:
Art. 1° É a União autorizada a realizar opera

ções que permitam a cessão, para organismos finan
ceiros oficiais internacionais, dos créditos externos
discriminados na lista anexa a esta Resolução, no
montante atual de US$ - ( -bilhões
de dólares dos Estados Unidos da América).

Art. 2° As operações a que se refere o caput
deste artigo poderão ser realizadas desde que obser
vadas as seguintes condições:

1 - cada crédito cedido deverá ter como contra
partida empréstimo ao Brasil, em montante equiva
lente, concedido pelo organismo cessionário;

2 - o empréstimo será concedido com condi
ções de prazo e encargos idênticos aos aplicáveis a
empréstimos ao país cujo débito foi transferido pelo
Brasil; e

3 - os recursos oriundos destes empréstimos
deverão ser aplicados pelo Governo Federal, obriga
toriamente, em investimentos e projetos que favore
çam regiões do País cujo índice de Desenvolvimento
Humano -IDH seja equivalente ou inferior ao dos paí
ses que tiveram seus débitos transferidos.

Parágrafo único. No caso de cessão, em conjun
to, de créditos relativos a mais de um país, os emprés
timos concedidos ao Brasil deverão tomar como parâ
metro as condições mais vantajosas entre aquelas
prevalecentes para os países envolvidos.
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Art. 3° É a União autorizada a contratar institui
ções financeiras para a execução das operações de
que trata esta Resolução.

Parágrafo único. As instituições financeiras que
vierem a ser contratadas serão remuneradas toman
do-se por base os níveis praticados no mercado inter
nacional.

Art. 4° O Banco Central do Brasil, na qualidade
de agente do Tesouro Nacional, será o responsável
pela execução das operações de que trata esta Reso
lução.

Art. 5° O Banco Central do Brasil deverá prestar
contas ao Senado Federal, mediante o envio de rela
tório circunstanciado sobre as operações realizadas.

Parágrafo único. O relatório de prestação de
contas deverá ser enviado em até vinte dias úteis con
tados a partir da data da cessão do crédito, de forma
abrangente e analítica, e conter cópia da documenta
ção pertinente.

Art. 6° O prazo para o exercício da presente au
torização é de quinhentos e quarenta dias, a contar
da sua publicação.

Art. 7° Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

~iN;STEll!O o,c. ~fAl:NOA
COMino DE AVALIAÇÃO DE CREDITOS AO EXTERIOR· COMACE

CRÉDITOS EXTERNOS BRASILEIROS: pOSIÇÃo EM 31/0512001
Divida Pública

(Valores em USS mil,1

PAIS TESOURO BACEN IRB TOTAL DIVVENClDA
Ancola 983055 963055 5
AnlJaua Barbuca 6249 5249 6249
AroenlllJa 24029 3712 27.741 O
BoIivia 3829 13.190 6539 23558 2D 489
CabO Verde 2966 2966 700
Chile 100 1375 1475 O
Conco·Brazzavile i 393558 7.928 401486 104602
Costa do Maóim 12007 12067 978
Cuba 12253 12263 6332
EI SalVador 75 76 761
EQlJador 156083 158.083 O
GaD.la 43997 43,997 8588
GUiana 665 865 O
GUIllé-8Jssau 26494 26494 8,676
Guiné-Canakrv 14454 14454 55
\raaue 95705 95705 95.705
Maurifãnla 71562: 71562 6524
MocambiQue 454 366 I 6724 461090 103901
Nicaráoua 43.761 18.4741 2174 64.409 62,235
INlgéria 22.674 926 23600 22006paraouar 1090 1090 49
PoIõniIl 3414,242 3414242 O
Peru 71548 71548 O
Re~ nem Canoo 542 542 O
Reo,Oomilllcana 14.328 14328 O
SenflOal 900 1561 24S1 2461
SuaAG 4356 43581 O
Sunname 61612 5343 869551 29657
l,anzàrNa 322977 322m 4472
UrUauai 35 228 228 D
Zàmbia 117663 117863 3200
ITOTAL 2978961 3445900 42.502 6467389 466956

REQUERIMENTO
(Do Sr. Clementino Coelho)

Requer o envio de indicação ao Se
nhor Ministro da Fazenda, relativa à pro
posta de renegociação dos créditos bra
sileiros junto a governos estrangeiros, a
exemplo do que ocorreu recentemente
em relação ao Governo da Polônia.

Senhor Ministro,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa seja encaminhada ao Poder Executivo a Indica
ção em anexo, sugerindo que o Poder Executivo sub
meta ao Senado Federal proposição no sentido de
que seja realizada, a exemplo do que ocorreu recen
temente em relação ao Governo da Polônia, opera
ção de renegociação dos demais créditos externos
brasileiros.

Sala das Sessões, de de 2001. - Deputado Cle
mentino Coelho.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

.. Artigo alterado pela Resolução nO 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.
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§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas ás Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâm~es regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão ace~as proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.

Em 21-11-01. - Aécio Neves, Presi
dente

INDICAÇÃO W 2.480, DE 2001
(Do Sr. Clementino Coelho)

Sugere a renegociação dos créditos
brasileiros junto a governos estrangeiros,
a exemplo do que ocorreu recentemente
em relação ao Governo da Polônia.

Excelentíssimo Senhor Ministro:
Em recente consulta ao Banco Central do Brasil

fomos informados de que, à parte dos créditos brasi-

leiros junto ao Governo da Polônia, objeto de recente
proposta de renegociação, o País possui cerca de
US$3 bilhões a receber de vários outros países.

Os devedores são, praticamente em sua totali
dade, países em desenvolvimento o que se, por um
lado, na atual conjuntura internacional, eleva sobre
maneira o grau de risco dos créditos, por outro reco
menda a adoção de medidas que possam assegurar
o seu recebimento.

Além disso, é de conhecimento geral que exis
tem fortes pressões por parte de inúmeras organiza
ções internacionais em prol de um amplo perdão das
dívidas dos países mais pobres, o que, certamente,
pode tornar não recebíveis esses créditos brasileiros.

Independentemente do mérito que possa haver
nessas propostas e de sua importância para o bem
estar daquelas populações mais necessitadas, prag
maticamente é forçoso admitir que o Brasil não pode
abrir mão de eventuais receitas cambiais que possam
vir a contribuir para o frágil equilíbrio de nossas con
tas externas, o momento que ora atravessamos é mu
ito delicado e, até que as recentes medidas de incen
tivo às exportações frutifiquem, continuaremos alta
mente dependentes da obtenção de recursos autôno
mos desvinculados das operações comerciais.

Por esse motivo, acreditamos que, antes de ser
compelido, por pressões crescentes das mais diver
sas naturezas, a concordar com o cancelamento de
seus créditos externos, o Governo brasileiro deve to
mar a iniciativa de renegociá-Ios em condições realis
tas e factíveis que permitam ao País auferir ganhos
razoáveis.

Uma forma de fazê-lo seria através da cessão
desses créditos a organismos financeiros internacio
nais (Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional,
etc.), que poderiam, por sua vez, se assim o desejas
sem, renegociá-Ios com os devedores, perdoando-os
no todo ou em parte ou estabelecendo condições
mais favoráveis para a sua quitação. Com isso, esses
organismos estariam cumprindo seu papel de fomen
to e atendendo às expectativas que se formaram na
comunidade internacional quanto à redução das dívi
das dos países pobres.

Como contrapartida pela cessão dos créditos, o
Brasil receberia desses mesmos organismos em
préstimos nas seguintes condições:

1 - montante idêntico ao dos créditos cedidos;
2 - condições de prazo e taxas de juros equiva

lentes às aplicáveis para os países devedores, cujos
débitos tenham sido transferidos;

3 - o Brasil se comprometeria a utilizar os recur
sos obtidos dessa forma em investimentos em áreas
pobres, com 10H semelhante ao dos países devedo
res beneficiados pela operação.
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Nos empréstimos que obtém junto a instituições
financeiras internacionais o Brasil paga juros muito
mais elevados que os países pobres, e a amortização
de nossos compromissos sempre ocorre em prazos
sensivelmente mais curtos. Com isso, a diferença do
fluxo de caixa entre as condições que nos são ofereci
das e aquelas adotadas para os países pobres, para
um empréstimo da ordem de US$3 bilhões, represen
ta um ganho financeiro para o País que, seguramen
te, mais que compensa a cessão dos créditos ora pro
posta.

Entendemos que essa sena uma operação mui
to complexa, cuja montagem envolveria uma gama
enorme de agentes oficiais e privados, no País e no
exterior. Entretanto, acreditamos que o Ministério da
Fazenda, por meio da Secretaria do Tesouro Nacio
nal, e o Banco Central, uma vez obtida a pertinente
autorização do Senado Federal, estariam plenamen
te capacitados para cuidar das negociações formais e
dos detalhes técnicos e legais necessários para o seu
êxito.

É nesse sentido que tomamos a liberdade de
sugerir a V Sa o envio de Mensagem ao Senado Fe
deral solicitando autorização para que o Poder Execu
tivo renegocie, na forma definida, os mencionados
créditos externos.

Por fim, colocamo-nos ao inteiro dispor de V.
sa e de sua equipe para, se necessário, detalhar a
presente proposta e contribuir para que seja formu
lada de forma a atender aos melhores interesses da
Nação.

Sala das Sessões, de de 2001. - Deputado Cle
mentino Coelho.

MINUTA

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° , de 2001

Autoriza a República Federativa do
Brasil a realizar operações que permitam
a cessão dos créditos externos, em dóla
res, constantes da lista anexa, para insti
tuições financeiras oficiais internaciona
is, desde que obtidos dessas institui
ções, como contrapartida, empréstimos
externos em condições favorecidas.

O Senado Federal resolve:

Art. 1° E a União autorizada a realizar opera
ções que permitam a cessão, para organismos fi
nanceiros oficiais internacionais, dos créditos exter
nos discriminados na lista anexa a esta Resolução,

no montante atual de US$ ( bilhões de dólares dos
Estados Unidos da América).

Art. 2° As operações a que se refere o caput
deste artigo poderão ser realizadas desde que ob
servadas as seguintes condições:

1 - cada crédito cedido deverá ter como contra
partida empréstimo ao Brasil, em montante equiva
lente, concedido pelo organismo cessionário;

2 - o empréstimo será concedido com condi
ções de prazo e encargos idênticos aos aplicáveis a
empréstimos ao país cujo débito foi transferido pelo
Brasil; e

3 - os recursos oriundos destes empréstimos
deverão ser aplicados pelo Governo Federal, obriga
toriamente, em investimentos e projetos que favore
çam regiões do País cujo Indica de Desenvolvimento
Humano -IDH seja equivalente ou inferior ao dos paí
ses que tiveram seus débitos transferidos.

Parágrafo único. No caso de cessão, em con
junto, de créditos relativos a mais de um país, os
empréstimos concedidos ao Brasil deverão tomar
como parâmetro as condições mais vantajosas entre
aquelas prevalecentes para os países envolvidos.

Art. 3° É a União autorizada a contratar institui
ções financeiras para a execução das operações de
que trata esta Resolução.

Parágrafo único. As instituições financeiras que
vierem a ser contratadas serão remuneradas toman
do-se por base os níveis praticados no mercado in
ternacional.

Art. 4° O Banco Central do Brasil, na qualidade
de agente do Tesouro Nacional, será o responsável
pela execução das operações de que trata esta Re
solução.

Art. 5° O Banco Central do Brasil deverá pres
tar contas ao Senado Federal, mediante o envio de
relatório circunstanciado sobre as operações reali
zadas.

Parágrafo único. O relatório de prestação de
contas deverá ser enviado em até vinte dias úteis
contados a partir da data da cessão do crédito, de
forma abrangente e analítica, e conter cópia da do
cumentação pertinente.

Art. 6° O prazo para o exercício da presente au
torização é de quinhentos e quarenta dias, a contar
da sua publicação.

Art.]O Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.



03398 Quarla-l~ira 27 DlA.RIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS F.:v.:rclro dc 2002

~IN:STtR'O DA 'AZENDA
COMiTt DE AVALIAÇAo DE CRtDlTOS AO EXTERIOR· COMACE

CREDITOS EXTERNOS BRASILEIROS: POSIÇÃO EM 31/Q612oo1
Olvida Pública

IValore. em USS ""11

PAIS TESOURO I BACEN IRB TOTAL DlVVENCIDA
IAnoola 9838551 983055 5
AnoQua Barbuda 6249 6249 6.249
Araennna 24029 3712 27.741 O
Bolivla 3829 13.190 6539 23558 20489
Cabo Verde 2966 2.966 700
Ch~e 100 1375 1475 O
Conoo·Brazzaville 393558 7928 401.4861 104602
Costado Marfim 12.007 12007 976
Cuoa 12263 12263 6.332
EI Salvador 75 76 76
Eouador 158083 158083 O
Gabão 43997 43997 8.588
GUiana 565 665 O
GUl!1é·Bissau 26494 26494 8676
Guiné-Conakrv 14454 14454 55
lraoue 95.705 95.705 95.705
Mauri1ánia 71.552 I 71.562 6524
MacambKlue 454366 6.724 461.090 103.901
Nicaraoua 43 76~ 18.474 2.174 64 409 62.235
Nloéria 22674 926 23.600 220C6
Para<luai 1.090 1090 49
Po!6nJa 3414,242 3414242 O
PelU 71548 71.548 O
Reo. Oem. Congo 542 542 O
RepDominJcana 14.328 14.328 O
Seneoal I 900 1561 2461 2461
Sudão 1 4358 4.358 O
Sunname 81612 5343 66.955 29.657
Tanzáma 322.sn 322.977 4.472
Uruoual 35 228 228 O
lambia 117.663 117.663 3.200 .
TOTAl 2878981 3445.900 42.502 6467.389 486956

REQUERIMENTO
(Do Sr. Clementino Coelho)

Requer o envio de Indicação ao Se
nhor Ministro de Desenvolvimento, Indús
tria e Comércio Exterior, relativa à propos
ta de renegociação dos créditos brasilei
ros junto a governos estrangeiros, a
exemplo do que ocorreu recentemente em
relação ao Governo da Polônia.

Senhor Ministro:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa seja encaminhada ao Poder Executivo a Indica
ção em anexo, sugerindo que o Poder Executivo sub
meta ao Senado Federal proposição no sentido de
que seja realizada, a exemplo do que ocorreu recen
temente em relação ao Governo da Polônia, opera
ção de renegociação dos demais créditos externos
brasileiros.

Sala das Sessões, 7 de novembro de 2001.
Deputado Clementino Coelho

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATlVOS- CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

" - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso", serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

• Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da comissão;
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111- se a comissão que tiverde opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.481, DE 2001
(Do Sr. Clementino Coelho)

Sugere a renegociação dos créditos
brasileiros junto a governos estrangei
ros, a exemplo do que ocorreu recente
mente em relação ao Governo da Polô
nia.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em recente consulta ao Banco Central do Brasil

fomos informados de que, à parte dos créditos brasi
leiros junto ao Governo da Polônia, objeto de recente
proposta de renegociação, o País possui cerca de
US$3 bilhões a receber de vários outros países.

Os devedores são, praticamente em sua totali
dade, países em desenvolvimento o que se, por um
lado, na atual conjuntura internacional, eleva sobre
maneira o grau de risco dos créditos, por outro reco
menda a adoção de medidas que possam assegurar
o seu recebimento.

Além disso, é de conhecimento geral que exis
tem fortes pressões por parte de inúmeras organiza
ções internacionais em prol de um amplo perdão das
dívidas dos países mais pobres, o que, certamente,
pode tornar não recebíveis esses créditos brasileiros.

Independentemente do mérito que possa haver
nessas propostas e de sua importância para o bem
estar daquelas populações mais necessitadas, prag
maticamente é forçoso admitir que o Brasil não pode
abrir mão de eventuais receitas cambiais que possam
vir a contribuir para o frágil equilíbrio de nossas con
tas externas. O momento que ora atravessamos é
muito delicado e, até que as recentes medidas de in-

centivo às exportações frutifiquem, continuaremos al
tamente dependentes da obtenção de recursos autô
nomos desvinculados das operações comerciais.

Por esse motivo, acreditamos que, antes de ser
compelido, por pressões crescentes das mais diver
sas naturezas, a concordar com o cancelamento de
seus créditos externos, o Governo brasileiro deve to
mar a iniciativa de renegociá-los em condições realis
tas e factíveis que permitam ao País auferir ganhos
razoáveis.

Uma forma de fazê-lo seria por meio da cessão
desses créditos a organismos financeiros internacio
nais (Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional,
etc.), que poderiam, por sua vez, se assim o desejas
sem, renegociá-los com os devedores, perdoando-os
no todo ou em parte ou estabelecendo condições
mais favoráveis para a sua quitação. Com isso, esses
organismos estariam cumprindo seu papel de fomen
to e atendendo às expectativas que se formaram na
comunidade internacional quanto à redução das dívi
das dos países pobres.

Como contrapartida pela cessão dos créditos, o
Brasil receberia desses mesmos organismos em
préstimos nas seguintes condições:

1 - montante idêntico ao dos créditos cedidos;
2 - condições de prazo e taxas de juros equiva

lentes às aplicáveis para os países devedores, cujos
débitos tenham sido transferidos;

3 - o Brasil se comprometeria a utilizar os recur
sos obtidos dessa forma em investimentos em áreas
pobres, com IDH semelhante ao dos países devedo
res beneficiados pela operação.

Nos empréstimos que obtém junto a instituições
financeiras internacionais o Brasil paga juros muito
mais elevados que os países pobres, e a amortização
de nossos compromissos sempre ocorre em prazos
sensivelmente mais curtos. Com isso, a diferença do
fluxo de caixa entre as condições que nos são ofereci
das e aquelas adotadas para os países pobres, para
um empréstimo da ordem de US$3 bilhões, represen
ta um ganho financeiro para o País que, seguramen
te, mais que compensa a cessão dos créditos ora pro
posta.

Entendemos que essa seria uma operação mui
to complexa, cuja montagem envolveria uma gama
enorme de agentes oficiais e privados, no País e no
exterior. Entretanto, acreditamos que o Ministério da
Fazenda, por meio da Secretaria do Tesouro Nacio
nal, e o Banco Central, uma vez obtida a pertinente
autorização do Senado Federal, estariam plenamen
te capacitados para cuidar das negociações formais e
dos detalhes técnicos e legais necessários para o seu
êxito.
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É nesse sentido que tomamos a liberdade de
sugerir a V. sa o envio de mensagem ao Senado Fe
deral solicitando autorização para que o Poder Execu
tivo renegode, na forma definida, os mencionados
créditos externos.

Por fim, colocamo-nos ao inteiro dispor de V. sa
e de sua equipe para, se necessário, detalhar a pre
sente proposta e contribuir para que seja formulada
de forma a atender aos melhores interesses da Na
ção.

Sala das Sessões, 7 de novembro de 2001. 
Deputado Clementino Coelho.

MINUTA

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° ,DE 2001

Autoriza a República Federativa do
Brasil a realizar operações que permitam
a cessão dos créditos externos, em dóla
res, constantes da lista anexa, para insti
tuições financeiras oficiais internaciona
is, desde que obtidos dessas institui
ções, como contrapartida, empréstimos
externos em condições favorecidas.

o Senado Federal resolve:
Art. 1° É a União autorizada a realizar opera

ções que permitam a cessão, para organismos finan
ceiros oficiais internacionais, dos créditos externos
discriminados na lista anexa a esta Resolução, no
montante atual de US$ ( bilhões de dó-
lares dos Estados Unidos da América).

Art. 2° As operações a que se refere o caput
deste artigo poderão ser realizadas desde que obser
vadas as seguintes condições:

1 - cada crédito cedido deverá ter como contra
partida empréstimo ao Brasil, em montante equiva
lente, concedido pelo organismo cessionário;

2 - o empréstimo será concedido com condi
ções de prazo e encargos idênticos aos aplicáveis a
empréstimos ao país cujo débito foi transferido pelo
Brasil; e

3 - os recursos oriundos destes empréstimos
deverão ser aplicados pelo Governo Federal, obriga
toriamente, em investimentos e projetos que favore
çam regiões do País cujo índice de Desenvolvimento
Humano - IDH - seja equivalente ou inferior ao dos
países que tiveram seus débitos transferidos.

Parágrafo único. No caso de cessão, em conjun
to, de créditos relativos a mais de um país, os emprés
timos concedidos ao Brasil deverão tomar como parâ
metro as condições mais vantajosas entre aquelas
prevalecentes para os países envolvidos.

Art. 3° É a União autorizada a contratar institui
ções financeiras para a execução das operações de
que trata esta resolução.

Parágrafo único. As instituições financeiras que
vierem a ser contratadas serão remuneradas toman
do-se por base os níveis praticados no mercado inter
nacional.

Art. 4° O Banco Central do Brasil, na qualidade
de agente do Tesouro Nacional, será o responsável
pela execução das operações de que trata esta reso
lução.

Art. 5° O Banco Central do Brasil deverá prestar
contas ao Senado Federal, mediante o envio de rela
tório circunstanciado sobre as operações realizadas.

Parágrafo único. O relatório de prestação de
contas deverá ser enviado em até vinte dias úteis con
tados a partir da data da cessão do crédito, de forma
abrangente e analítica, e conter cópia da documenta
ção pertinente.

Art. 6° O prazo para o exercício da presente au
torização é de quinhentos e quarenta dias, a contar
da sua publicação.

Art. ]O Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

~oIN:5TEr.'O DA çAZENO~

COMITi: DE AVALIAÇÃO JE C"EDlTOS AO EXTERIOR· COMACE

CREDITaS EXTERNOS BRASILEIROS: POSiÇÃO EM 3110512001
Olvida Plibllca

(Valores em USf mil)

I PAIS TESOURO BACEN : IRB TOTAl OIVVENCIOA
jAnqola 983055 983.055 5
!Antiaua Barbuda 6249 6249 6249
IAraenuna 24029 3.712 27741 O
Sollvl! 3829 13190 6.539 23.558 20489
·Caoa Veroe 2966 2966 700
Chile 100 í 375 1475 O
Conao·Brazzavllle 393558 7928 401 486 104.602'
Cosia do Marfim 12067 12067 978
Cuba 12.263 12263 6332
EI Salvador 76 76 76
Eauador 158083 158083 O
Gabão 43.997 43997 8588
Guíana 665 665 O
GUlI1é-Stssau 26494 26494 8676
GUlné-Conakrv 14.454 14454 55
IraQue 95705 95.705 95705
Mauntâma 71562 71.562 6524
Moçambiaue 454.366 6724 461090 103901
Nlcaráaua 43761 18.474 2.174 64.409 62235
Nlneria 22.674 926 23.600 22006
Paraguai 1090 1090 49
Polónla 3414242 3414.242 O
Peru 71.548 71548 O
Rep Dem Gongo 542 542 O
ReoOomimcana 14328 14.328 O
Seneaal 900 1561 2.461 2461
Sudão 4358 t358 O
Sunna~e 81.612 5.343 86 955 29657
Tanzáma 322977 322.977 4472
Uruaual 35 228 228 O
Zámble 117.663 117.663 3200
TOTAL 2.978.981 3445906 42502 6467389 486.956
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RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providen

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário da Câmara dos Deputa
dos.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas as Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre
indicação concluir pelo oferecimento de projeto, se
guirá este os trâmites regimentais das proposições
congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sen
tido, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo

,

à Mesa, determinará o arquivamento da indicação,
cientificando-se o Autor para que este, se quiser,
ofereça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a)consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b)consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.484, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantação de obras de
canalização de córregos e valões no Mu
nicípio de Volta Redonda no Estado do
Rio de Janeiro."

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
pasta da saúde onde os recursos para obras de in
fra-estrutura hídrica, são retidos e a população fica a
mercê de enchentes e doenças contagiosas.

O município de Volta Redonda, é um dos mais
prejudicados devido ao grande número de enchentes,
onde os córregos, riachos e valões, transbordam pro
vocando enchentes que inundam bairros e favelas por
todo o município.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde, poderemos solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa

, antecipadamente agradeço.
Sala das Sessões, 8 de novembro de 2001. 

Deputado Carlos Nader, PFl-RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a canalização de
córregos e valões, no Município de Volta
Redonda no Estado do Rio de Janeiro."

Senhor Presidente,
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Nos termos do art. 113, inciso 1e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação de
obras de canalização de córregos e valões no Municí
pio de Volta Redonda no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991
1- sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da

Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes aos Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

II - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.485, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantação de obras de
canalização de córregos e valões no Mu
nicípio de Valença no Estado do Rio de
Janeiro."

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
pasta da saúde onde os recursos para obras de in
fra-estrutura hídrica, são retidos e a população fica à
mercê de enchentes e doenças contagiosas.

O município de Valença , é um dos mais prejudi
cados devido ao grande número de enchentes, onde
os córregos, riachos e valões, transbordam provocan
do enchentes que inundam bairros e favelas por todo
o município.
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Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde, poderemos solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa , antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2001. 
Deputado, Carlos Nader, PFl - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a canalização de
córregos e valões, no Município de Va
lença no Estado do Rio de Janeiro."

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 10, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação de
obras de canalização de córregos e valões no Municí
pio de Valença no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a

elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

11- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes 71° Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições

congêneres;
IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti

do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.487, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantação de obras de
canalização de córregos e valões no Mu
nicípio de Sapucaia no Estado do Rio de
Janeiro."

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Eu deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:
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o Estado do Rio de janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
pasta da saúde onde os recursos para obras de in
fra-estrutura hídrica, são retidos e a população fica a
mercê de enchentes e doenças contagiosas.

O Município de Sapucaia, é um dos mais preju
dicados devido ao grande número de enchentes,
onde os córregos, riachos e valões, transbordam pro
vocando enchentes que inundam bairros e favelas por
todo o município.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde, poderemos solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa

, antecipadamente agradeço.
Sala das Sessões, 8 de novembro de 2001. 

Deputado Carlos Nader, PFl - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a canalização de
córregos e valões, no Município de Sapu
caia no Estado do Rio de Janeiro."

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação de
obras de canalização de córregos e valões no Municí
pio de Sapucaia no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATI VOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

1\ - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 1\, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacíonal de 2 de outubro de 1995.

1\ - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.
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INDICAÇÃO N° 2.488, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantação de obras de
canalização de córregos e valões no Mu
nicípio de Rio das Flores no Estado do
Rio de Janeiro."

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
pasta da saúde onde os recursos para obras de in
fra-estrutura hídrica, são retidos e a população fica a
mercê de enchentes e doenças contagiosas.

O Município de Rio das Flores, é um dos mais
prejudicados devido ao grande número de enchentes,
onde os córregos, riachos e valões, transbordam pro
vocando enchentes que inundam bairros e favelas por
todo o município.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde, poderemos solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa , antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFL - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao
Ministério da Saúde, para a canalização
de córregos e valões, no Município de
Rio das Flores no Estado do Rio de Ja
neiro."

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I e § 10
, do Re

gimento Interno da Câmara dos Deputados, requei
ro a V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executi
vo a Indicação em anexo, sugerindo a implantação
de obras de canalização de córregos e valões no
Município de Rio das Flores no Estado do Rio de Ja
neiro.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 10 Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 20 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;
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111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in

dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá

este os trâmites regimentais das proposições congê

neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti

do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci

entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere

ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.490, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantação de obras de
canalização de córregos e valões no Mu
nicípio de Quatis no Estado do Rio de
Janeiro."

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Eu deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cones em seu orçamento anual, principalmente na
pasta da saúde onde os recursos para obras de in
fra-estrutura hídrica, são retidos e a população fica a
mercê de enchentes e doenças contagiosas.

O Município de Ouatis , é um dos mais prejudi
cados devido ao grande número de enchentes, onde
os córregos, riachos e valões, transbordam provocan
do enchentes que inundam bairros e favelas por todo
o município.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde, poderemos solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa , antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFl - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a canalização de
córregos e valões, no Município de Qua
tis no Estado do Rio de Janeiro."

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1o, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação de
obras de canalização de córregos e valões no Municí
pio de Ouatis no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o deputado:

* Artigo alterado pela Resolução na 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 10 Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.
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* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso li, serão observadas
as seguintes normas:

1- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.491, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantação de obras de
canalização de córregos e valões no Mu
nicípio de Porto Real no Estado do Rio
de Janeiro."

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Eu deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Ex" para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
pasta da saúde onde os recursos para obras de in-

fra-estrutura hídrica, são retidos e a população fica a
mercê de enchentes e doenças contagiosas.

O Município de Porto Real, é um dos mais pre
judicados devido ao grande número de enchentes,
onde os córregos, riachos e valões, transbordam pro
vocando enchentes que inundam bairros e favelas por
todo o município.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde, poderemos solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa , antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFl - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a canalização de
córregos e valões, no Município de Porto
Real no Estado do Rio de Janeiro:'

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Ex" que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação de
obras de canalização de córregos e valões no Municí
pio de Porto Real no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o deputado:
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* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será profe
rido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério
da Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre
indicação concluir pelo oferecimento de projeto, se
guirá este os trâmites regimentais das proposições
congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sen
tido, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo
à Mesa, determinará o arquivamento da indicação,
cientificando-se o Autor para que este, se quiser,
ofereça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.493, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantação de obras de
canalização de córregos e valões no Mu
nicípio de Pinheiral no Estado do Rio de
Janeiro:'

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo cons
tantes cortes em seu orçamento anual, principal
mente na pasta da saúde onde os recursos para
obras de infra-estrutura hídrica, são retidos e a po
pulação fica a mercê de enchentes e doenças con
tagiosas.

O Município de Pinheiral, é um dos mais pre
judicados devido ao grande número de enchentes,
onde os córregos, riachos e valões, transbordam
provocando enchentes que inundam bairros e fave
las por todo o município.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde, poderemos solucionar este
grave problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa

, antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFL - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a canalização de
córregos e valões, no Município de Pi
nheiral no Estado do Rio de Janeiro."

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação de
obras de canalização de córregos e valões no Municí
pio de Pinheiral no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.



Fevereiro de 2U02 DJAR10 DA CAMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 27 03409

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o deputado:

* Artigo alterado pela Resolução nO 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário da Câmara dos Deputa
dos.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.495, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantação de obras de
canalização de córregos e valões no Mu
nicípio de Paty do Alferes no Estado do
Rio de Janeiro:'

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Eu deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
pasta da saúde onde os recursos para obras de in
fra-estrutura hídrica, são retidos e a população fica a
mercê de enchentes e doenças contagiosas.

O Município de Paty do Alferes, é um dos mais
prejudicados devido ao grande número de enchentes,
onde os córregos, riachos e valões, transbordam pro
vocando enchentes que inundam bairros e favelas por
todo o município.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde, poderemos solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa

, antecipadamente agradeço.
Sala das Sessões, 8 de novembro de 2001. 

Deputado Carlos Nader, PFl - RJ.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a canalização de
córregos e valões, no Município de Paty
do Alferes no Estado do Rio de Janeiro."

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação de
obras de canal ização de córregos e valões no Municí
pio de Paty do Alferes no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO NO 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução nO 10, de 1991.
1- sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Cân:rara dos Depu
tados, por Ato dos Presidente das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.

Em 21-11-01. - Aécio Neves, Presi
dente.

INDICAÇÃO N° 2.496, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantação de obras de
canalização de córregos e valões no Mu
nicípio de Paraty no Estado do Rio de Ja
neiro."

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:



DlARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOSFéVt:réiru de 2002

o Estado do Rio de janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
pasta da saúde onde os recursos para obras de in
fra-estrutura hídrica, são retidos e a população fica a
mercê de enchentes e doenças contagiosas.

O Município de Paraty , é um dos mais prejudi
cados devido ao grande número de enchentes, onde
os córregos, riachos e valões, transbordam provocan
do enchentes que inundam bairros e favelas por todo
o município.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde, poderemos solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa

, antecipadamente agradeço.
Sala das Sessões, 8 de novembro de 2001. 

Deputado Carlos Nader, PFl-RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a canalização de
córregos e valões, no Município de Pa
raty no Estado do Rio de Janeiro."

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação de
obras de canalização de córregos e valões no Municí
pio de Paraty no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO W 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

Quarta-feira 27 03411

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário da Câmara dos Deputa
dos.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, porAto dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação. ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.
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Publique-se. Encaminhe-se.
Em 21-11-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.498, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantação de obras de
canalização de córregos e valões no Mu
nicípio de Paracambi no Estado do Rio
de Janeiro."

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
pasta da saúde onde os recursos para obras de in
fra-estrutura hídrica, são retidos e a população fica a
mercê de enchentes e doenças contagiosas.

O município de Paracambi, é um dos mais preju
dicados devido ao grande número de enchentes,
onde os córregos, riachos e valões, transbordam pro
vocando enchentes que inundam bairros e favelas por
todo o município.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde, poderemos solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa

, antecipadamente agradeço.
Sala das Sessões, 8 de novembro de 2001. 

Deputado Carlos Nader, PFl-RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a canalização de
córregos e valões, no Município de Para
cambi no Estado do Rio de Janeiro."

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação de
obras de canalização de córregos e valões no Municí
pio de Paracambi no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas ás Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.
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II - O parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.

Em 21-11-01. - Aécio Neves, Presi
dente.

INDICAÇÃO N° 2.499, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantação de obras de
canalização de córregos e valões no Mu
nicípio de Miguel Pereira no Estado do
Rio de Janeiro."

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Ex<' para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
pasta da saúde onde os recursos para obras de in
fra-estrutura hídrica, são retidos e a população fica a
mercê de enchentes e doenças contagiosas.

O Município de Miguel Pereira, é um dos mais
prejudicados devido ao grande número de enchentes,
onde os córregos, riachos e valões, transbordam pro
vocando enchentes que inundam bairros e favelas por
todo o município.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde, poderemos solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa

, antecipadamente agradeço.
Sala das Sessões, 8 de novembro de 2001. 

Deputado Carlos Nader, PFl - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a canalização de
córregos e valões, no Município de Miguel
Pereira no Estado do Rio de Janeiro."

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação de
obras de canalização de córregos e valões no Municí
pio de Miguel Pereira no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Attigo alterado pela Resolução nO 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.
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§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 20 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

1- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.

Em 21-11-01. - Aécio Neves, Presi
dente.

INDICAÇÃO N° 2.501, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Saúde, a im
plantação de obras de canalização de
córregos e valões, no Município de Levy
Gasparini, no Estado do Rio de Janeiro.

(Publique-se. Encaminhe-se.)
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
Pasta da saúde onde os recursos para obras de in
fra-estrutura hídrica, são retidos e a população fica à
mercê de enchentes e doenças contagiosas.

O Município de Levy Gasparian, é um dos mais
prejudicados devido ao grande número de enchentes,
onde os córregos, riachos e valões, transbordam pro
vocando enchentes que inundam bairros e favelas por
todo o município.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde, poderemos solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa , antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFL - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a canalização de
córregos e valões, no Município de Levy
Gasparian no Estado do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 10

, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa , que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação de
obras de canalização de córregos e valões no Municí
pio de Levy Gasparian no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.
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TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
1- sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 10 Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 20 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sen
tido, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo
à Mesa, determinará o arquivamento da indicação,
cientificando-se o Autor para que este, se quiser,
ofereça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a} consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b} consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.

Em 21-11-01 - Aécio Neves, Presi
dente.

INDICAÇÃO N° 2.502, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Saúde, a im
plantação de obras de canalização de
córregos e valões, no Município de itatia
ia, no Estado do Rio de Janeiro.

(Publique-e. Encaminhe-se.)
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. EJ<'l para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
Pasta da saúde onde os recursos para obras de in
fra-estrutura hídrica, são retídos e a população fica à
mercê de enchentes e doenças contagiosas.

O município de Itatiaia é um dos mais prejudica
dos devido ao grande número de enchentes, onde os
córregos, riachos e valões, transbordam provocando
enchentes que inundam bairros e favelas por todo o
município.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde, poderemos solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa

, antecipadamente agradeço.
Sala das Sessões, 8 de novembro de 2001. 

Deputado Carlos Nader, PFl - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a canalização de
córregos e valões, no Município de Itatia
ia no Estado do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente:
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Nos termos do art. 113, inciso I e § 10
, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação de
obras de canalização de córregos e valões no Municí
pio de Itatiaia no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TI VOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova O Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
1- sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 20 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da

Câmara dos Deputados e encaminhadas ás Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.

Em 21-11-01 - Aécio Neves, Presi
dente

INDICAÇÃO N° 2.504, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Saúde, a im
plantação de obras de canalização de
córregos e valões, no Município de Areal,
no Estado do Rio de Janeiro.

(Publique-se. Encaminhe-se.)
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cones em seu orçamento anual, principalmente na
pasta da saúde onde os recursos para obras de in
fra-estrutura hídrica, são retidos e a população fica a
mercê de enchentes e doenças contagiosas.
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o município de Areal, é um dos mais prejudica
dos devido ao grande número de enchentes, onde os
córregos, riachos e valões, transbordam provocando
enchentes que inundam bairros e favelas por todo o
município.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde, poderemos solucionar este grave
problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa

, antecipadamente agradeço.
Sala das Sessões, 8 de novembro de 2001. - De

putado Carlos Nader, PFl - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a canalização de
córregos e valões, no Município de Areal
no Estado do Rio de Janeiro:'

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 10 do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V.
Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a Indi
cação em anexo, sugerindo a implantação de obras de
canalização de córregos e valões no Município de Are
al no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2001. - De
putado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução nO 10, de 1991.

Quarta-feira 27 03417

I - sugere a outro Poder a adoção de provi
dência, a realização de ato administrativo ou de
gestão, ou o envio de projeto sobre a matéria de
sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais
Comissões acerca de determinado assunto, visan
do a elaboração de projeto sobre matéria de inicia
tiva da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outu
bro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observa
das as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão
lidas em súmula, mandadas à publicação no Diário
da Câmara dos Deputados e encaminhadas às
Comissões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será pro
ferido no prazo de vinte sessões, prorrogável a cri
tério da Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre
indicação concluir pelo oferecimento de projeto, se
guirá este os trâmites regimentais das proposições
congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofe
reça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 21-11-01. - Aécio Neves, Presi

dente.
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INDICAÇÃO N° 2.505, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Saúde, a im
plantação de obras de canalização de
córregos e valões, no Município de Angra
dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro. dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
pasta da saúde onde os recursos para obras de in
fra-estrutura hídrica, são retidos e a população fica a
merca de enchentes e doenças contagiosas.

o município de Angra dos Reis, é um dos mais
prejudicados devido ao grande número de enchentes,
onde os córregos, riachos e valões. transbordam pro
vocando enchentes que inundam bairros e favelas por
todo o município.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde. poderemos solucionar este gra
ve problema que assola o nosso estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFl-RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a canalização de
córregos e valões, no Município de Angra
dos Reis no Estado do Rio de Janeiro."

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a in
dicação em anexo, sugerindo a implantação de obras

de canalização de córregos e valões no Municí
pio de Angra dos Reis no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 8 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÂO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pelo Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

• Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;
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111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.

Em 21-11-02. - Aécio Neves, Presi
dente.

INDICAÇÃO N° 2.509, DE 2001
(Da Comissão de Relações Exteriores e de

Defesa Nacional)

Exorta o Governo brasileiro a inici
ar gestão diplomática junto às Nações
Unidas em prol da criação do Estado Pa
lestino.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Exmo Senhor Presidente da República:
Considerando
Que o recente atentado terrorista aos Estados

Unidos da América trouxe ao debate internacional
uma preocupação redobrada com os rumos da paz e
da cooperação mundial;

Que o combate à violência e ao terrorismo deve
se pautar por uma ação política firme e determinada
para transformar as condições políticas que permitem
sua existência, reforçando as iniciativas internaciona
is para construir-se uma política de pacificação dos
territórios em conflito;

Que o fim das práticas terroristas internacionais
depende, também, da pacificação dos conflitos no
Oriente Médio;

Que as lutas cotidianas dos palestinos por um
Estado independente tem ceifado muitas vidas, atin
gindo inclusive crianças;

Que, desde 1975, o Brasil tem sustentado nos
foros internacionais a defesa do direito à autodetermi
nação dos palestinos;

O Congresso Nacional
Exorta o Governo brasileiro a tomar uma iniciati

va diplomática firme junto às Nações Unidas tendo
em vista a criação do Estado Palestino.

Plenário Franco Montoro, de de 2001 - Deputa
do Federal Hélio Costa, Presidente.

REQUERIMENTO N° , DE 2001
(Da Comissão de Relações Exteriores e de

Defesa Nacional)

Solicita ao Presidente da Câmara
dos Deputados que inclua na ordem do
dia a votação de moção que exorta o Go
verno brasileiro a iniciar operação junto
às Nações Unidas em prol da criação do
Estado Palestino.

Senhor Presidente:
A Comissão de Relações Exteriores e de Defe

sa Nacional, nos termos regimentais, aprovou reque
rimento de autoria dos Deputados Hélio Costa e Luiz
Carlos Hauly, em que solicita a Vossa Excelência seja
encaminhado ao Exmo Sr. Presidente da República, a
moção em anexo que exorta o Governo brasileiro a
iniciar gestão diplomática junto às Nações Unidas em
prol da criação do Estado Palestino.

Plenário Franco Montoro, de de 2001. - Deputa
do Federal Hélio Costa, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução nO 10, de
1991.
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I - sugere a outro Poder a adoção de providên- COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão, DEFESA NACIONAL
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciati-
va exclusiva; Ofício n° CREDN/P-170/01

II - sugere a manifestação de uma ou mais co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário
da Câmara dos Deputados e encaminhadas às
Comissões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

11 - o parecer referente à indicação será profe
rido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério
da Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre
indicação concluir pelo oferecimento de projeto, se
guirá este os trâmites regimentais das proposições
congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sen
tido, o Presidente da Câmara, ao chegar o proces
so à Mesa, determinará o arquivamento da indica
ção, cientificando-se o Autor para que este, se qui
ser, ofereça projeto próprio à consideração da
Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qual
quer Poder, de seus órgãos e autoridades.

Brasília, 27 de setembro de 2001

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Referência: encaminha moção

Senhor Presidente,

Cordialmente, passo às mãos de Vossa Exce
lência, para as providências cabíveis no Regimento
Interno, o texto do requerimento da Comissão de
Relações Exteriores e de Defesa Nacional, bem
como da moção em anexo, aprovados na reunião re
alizada em 26 de setembro corrente, exortando o
Governo brasileiro a tomar uma iniciativa diplomáti
ca perante as Nações Unidas tendo em vista a cria
ção do Estado Palestino.

Atenciosamente, - Deputado Federal Hélio
Costa, Presidente.

SGM/P n° 1.464/01

Brasília, 29 de outubro de 2001

À Sua Excelência o Senhor
Deputado Hélio Costa
Presidente da Comissão de Relações Exteriores e
de Defesa Nacional
Nesta

Senhor Presidente,

Reportando-me ao Ofício n° CREDN/P-170/01 ,
datado de 27 de setembro do corrente ano, conten
do solicitação de inclusão na Ordem do Dia de Mo
ção aprovada por essa comissão, exortando o Go
verno brasileiro a iniciar operação junto às Nações
Unidas em prol da criação do Estado Palestina, in
formo a Vossa Excelência que recebi o referido ex
pediente como Indicação, na forma prevista pelo art.
113 do Regimento Interno.

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelên
cia protestos de elevado apreço e distinta considera
ção. - Aécio Neves, Presidente.

Publique-se. Encaminhe-se.

Em 29-10-01. - Aécio Neves, Presi
dente
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INDICAÇÃO N° 2.510, DE 2001
(Do Sr. Neuton Lima)

Sugere ao Poder Executivo a fiscali
zação pelo Denatran, para o cumprimen
to do disposto no Anexo 111 da Resolução
do Contram 71/98.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça,

O Anexo 111 da Resolução n° 71 de 23 de se
tembro de 1998 dá instruções para o preenchimento
dos dados variáveis da Carteira Nacional de Habili
tação - CNH. Entre esses dados aparece o campo
"observações" onde devem ser indicadas as restri
ções referentes ao condutor e as adaptações obri
gatórias no veículo, no caso do condutor ser porta
dor de deficiência física.

Ocorre que, muitos Detran não vêm registran
do devidamente, nesse campo "observações, a con
dição do condutor ou do veículo. Isso vem gerando
complicações seríssimas. No Estado do Rio de Ja
neiro, por exemplo, contabilizou-se em torno de 300
casos de condutores deficientes físicos que estive
ram na iminência de ter suas isenções de ICMS ca
çadas pela Secretaria de Negócios da Fazenda do
Estado de São Paulo (Posto de São Bernardo do
Campo) por não estarem com suas carteiras de ha
bilitação devida e corretamente preenchidas.

Essa falta de atenção por parte das autorida
des de trânsito não deve ser tolerada, pois pode ca
usar grandes prejuízos aos condutores, notadamen
te os deficientes, cujos veículos adaptados foram
adquiridos com isenção do ICMS.

Sabendo que compete ao órgão máximo exe
cutivo de trânsito da União, o Denatran, "cumprir e
fazer cumprir a legislação de trânsito e a execução
das normas e diretrizes estabelecidas pelo Contran,
no âmbito de suas atribuições" (art. 19, I do Código
de trânsito Brasileiro), sugerimos que este órgão
exerça fiscalização intensiva sobre os Detran no que
toca a emissão de carteiras de habilitação, para as
segurar que o campo "observação", constante da
carteira, esteja adequadamente preenchido, de for
ma a comprovar a situação especial do condutor e
do veículo.

Além de fazer cumprir o disposto na Resolução
71/68, do Contram, essa fiscalização permitirá que se
faça um juízo justo dos condutores e seus veículos.

Sala das Sessões, 13 de novembro de 2001. 
Deputado Neuton Lima

REQUERIMENTO
(Do Sr. Neuton Lima)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo, relativa ao cumprimento
do disposto no Anexo 111 da Resolução
Contran n° 71/98.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V.Exa seja encaminhada ao Poder Executivo a Indica
ção em anexo, sugerindo uma maior fiscalização Por
Parte do Denatran quanto ao cumprimento do deter
minado no Anexo 111 da Resolução do Contran n° 71
de 23 de setembro de 1998.

Sala das Sessões, 13 de novembro de 2001 . 
Deputado Neuton Lima.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

lEI N° 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997.

Institui o Código de Trânsito Brasi
leiro.

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

CAPíTULO 11
Do Sistema Nacional de Trânsito

SEÇÃO 11
Da Composição e da Competência do Sistemas

Nacional de Trânsito

Art. 19. Compete ao órgão máximo executivo de
trânsito da União:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsi
to e a execução das normas e diretrizes estabeleci
das pelo Contran, no âmbito de suas atribuições;

11 - proceder à supervisão, à coordenação, à
correição dos órgãos delegados, ao controle e à fisca
lização da execução da Política Nacional de Trânsito e
do Programa Nacional de Trânsito;

111 - articular-se com os órgãos dos Sistemas
Nacionais de Trânsito, de Transporte e de Segurança
Pública, objetivando o combate à violência no trânsi
to, promovendo, coordenando e executando o contro-
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le de ações para a preservação do ordenamento e da
segurança do trânsito;

IV - apurar, prevenir e reprimir a prática de atos
de improbidade contra a fé pública, o patrimônio, ou a
administração pública ou privada, referentes à segu
rança do trânsito;

V - supervisionar a implantação de projetos e
programas relacionados com a engenharia, educa
ção, administração, policiamento e fiscalização do
trânsito e outros, visando à uniformidade de procedi
mento;

VI - estabelecer procedimentos sobre a apren
dizagem e habilitação de condutores de veículos, a
expedição de documentos de condutores, de registro
e licenciamento de veículos;

VII- expedir a Permissão para Dirigir, a Carteira
Nacional de Habilitação, os Certificados de Registro e
o de Licenciamento Anual mediante delegação aos
órgãos executivos dos Estados e do Distrito Federal;

VIII- organizar e manter o Registro Nacional de
Carteiras de Habilitação - RENACH;

IX - organizar e manter o Registro Nacional de
Veículos Automotores - RENAVAM;

X - organizar a estatística geral de trânsito no
território nacional, definindo os dados a serem forne
cidos pelos demais órgãos e promover sua divulga
ção;

XI - estabelecer modelo padrão de coleta de in
formações sobre as ocorrências de acidentes de trân
sito e as estatísticas do trânsito;

XII- administrarfundo de âmbito nacional desti
nado à segurança e à educação de trânsito;

XIII - coordenar a administração da arrecada
ção de multas por infrações ocorridas em localidade
diferente daquela da habilitação do condutor infrator e
em unidade da Federação diferente daquela do licen
ciamento do veículo;

XIV - fornecer aos órgãos e entidades do Siste
ma Nacional de Trânsito informações sobre registros
de veículos e de condutores, mantendo o fluxo per
manente de informações com os demais órgãos do
Sistema;

XV - promover, em conjunto com os órgãos
competentes do Ministério da Educação e do Despor
to, de acordo com as diretrizes do CONTRAN, a ela
boração e a implementação de programas de educa
ção de trânsito nos estabelecimentos de ensino;

XVI - elaborar e distribuir conteúdos programá
ticos para a educação de trânsito;

XVII - promover a divulgação de trabalhos técni
cos sobre o trânsito;

XVIII - elaborar, juntamente com os demais ór
gãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, e
submeter à aprovação do Contran, a complementa
ção ou alteração da sinalização e dos dispositivos e
equipamentos de trânsito;

XIX - organizar, elaborar, complementar e alte
rar os manuais e normas de projetos de implementa
ção da sinalização, dos dispositivos e equipamentos
de trânsito aprovados pelo Contran;

XX - expedir a permissão internacional para
conduzir veículo e o certificado de passagem nas al
fândegas, mediante delegação aos órgãos executivos
dos estados e do Distrito Federal;

XXI - promover a realização periódica de reu
niões regionais e congressos nacionais de trânsito,
bem como propor a representação do Brasil em con
gressos ou reuniões internacionais;

XXII- propor acordos de cooperação com orga
nismos internacionais, com vistas ao aperfeiçoamen
to das ações inerentes à segurança e educação de
trânsito;

XXIII- elaborar projetos e programas de forma
ção, treinamento e especialização do pessoal encar
regado da execução das atividades de engenharia,
educação, policiamento ostensivo, fiscalização, ope
ração e administração de trânsito, propondo medidas
que estimulem a pesquisa científica e o ensino técni
co-profissional de interesse do trânsito, e promoven
do a sua realização;

XXIV - opinar sobre assuntos relacionados ao
trânsito interestadual e internacional;

XXV - elaborar e submeter à aprovação do Con
tran as normas e requisitos de segurança veicular
para fabricação e montagem de veículos, consoante
sua destinação;

XXVI - estabelecer procedimentos para a con
cessão do código marca-modelo dos veículos para
efeito de registro, emplacamento e licenciamento;

XXVII - instruir os recursos interpostos das de
cisões do Contran, ao ministro ou dirigente coordena
dor máximo do Sistema Nacional de Trânsito;

XXVIII- estudar os casos omissos na legislação
de trânsito e submetêlos, com proposta de solução,
ao Ministério ou órgão coordenador máximo do Siste
ma Nacional de Trânsito;

XXIX - prestar suporte técnico, jurídico, admi
nistrativo e financeiro ao Contran.

§ 10 Comprovada, por meio de sindicância, a de
ficiência técnica ou administrativa ou a prática cons
tante de atos de improbidade contra a fé pública, con
tra o patrimônio ou contra a administração pública, o
órgão executivo de trânsito da União, mediante apro
vação do Contran, assumirá diretamente ou por dele
gação, a execução total ou parcial das atividades do
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órgão executivo de trânsito estadual que tenha moti
vado a investigação, até que as irregularidades sejam
sanadas.

§ 2° O regimento interno do órgão executivo de
trânsito da União disporá sobre sua estrutura organi
zacional e seu funcionamento.

§ 3° Os órgãos e entidades executivos de trânsi
to e executivos rodoviários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios fornecerão, obriga
toriamente, mês a mês, os dados estatísticos para os
fins previstos no inciso X.

Art. 20. Compete à Policia Rodoviária Federal,
no âmbito das rodovias e estradas federais:

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

11 - realizar o patrulhamento ostensivo, execu
tando operações relacionadas com a segurança pú
b�ica' com o objetivo de preservar a ordem, incolumi
dade das pessoas, o patrimônio da União e o de ter
ceiros;

111 - aplicar e arrecadar as multas impostas por
infrações de trânsito, as medidas administrativas de
correntes e os valores provenientes de estada e re
moção de veículos, objetos, animais e escolta de veí
culos de cargas superdimensionadas ou perigosas;

IV - efetuar levantamento dos locais de aciden
tes de trânsito e dos serviços dc atendimento, socorro
e salvamento de vítimas;

V - credenciar os serviços de escolta, fiscalizar
e adotar medidas de segurança relativas aos serviços
de remoção de veículos, escolta e transporte de car
ga indivisível;

VI - assegurar a livre circulação nas rodovias fe
derais, podendo solicitar ao órgão rodoviário a ado
ção de medidas emergenciais, e zelar pelo cumpri
mento das normas legais relativas ao direito de vizi
nhança, promovendo a interdição de construções e
instalações não autorizadas;

VII - coletar dados estatísticos e elaborar estu
dos sobre acidentes de trânsito e suas causas, ado
tando ou indicando medidas operacionais preventivas
e encaminhando-os ao órgão rodoviário federal;

VIII- implementar as medidas da Política Nacio
nal de Segurança e Educação de Trânsito;

IX - promover e participar de projetos e progra
mas de educação e segurança, de acordo com as di
retrizes estabelecidas pelo Contran;

X - integrar-se a outros órgãos e entidades do
Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecada
ção e compensação de multas impostas na área de
sua competência, com vistas à unificação do licencia
mento, à simplificação e à celeridade das transferên
cias de veículos e de prontuários de condutores de
uma para outra unidade da Federação;

XI - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e
ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela
sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 66,
além de dar apoio, quando solicitado, às ações espe
cíficas dos órgãos ambientais.

RESOLUÇÃO N° 71,
DE 23 DE SETEMBRO DE 1998

Altera o § la do art. 30 e os Anexos I,
11 e 111 da Resolução na 765/93-Contran, e
dá outras providências.

O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN,
usando da competência que lhe confere o art. 12, inci
so I, c.c. os arts. 159, 148, §§ 2° e 3° da Lei n° 9.503,
de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de
Trânsito brasileiro - CTB, e

Considerando o que consta no art. 14 do Decre
to n° 2.268, de 30 de junho de 1997, e no art. 2° do De
creto n° 2.170, de 4 de março de 1997, resolve:

Art. 1° O § 1° do art. 3° da Resolução n°
765/93-Contran, passa a vigorar com a seguinte re
dação:

Art. 3°············································· .
§ 1° A expedição da Carteira Nacional de Habili

tação - CNH, observado o disposto no caput deste
artigo dar-se-á, compulsoriamente:

a) quando da troca da Permissão para Dirigir,
pela CNH permanente, ao término de um ano;

b) na revalidação dos exames;
c) quando ocorrer alteração de dados do condutor;
d) em caso de perda, dano ou extravio; e
e) quando houver a reabilitação do condutor.
Art. 2° Os Anexos I, 11 e 111 da Resolução

765/93-Contran passam a vigorar conforme os Ane
xos I, 11 e 111 desta Resolução.

Art. 3° A Permissão para Dirigir, instituída pelo
CTB, será expedida no mesmo modelo e especifica
ções da Carteira Nacional de Habilitação, diferencian
do-se apenas pela palavra "PERMISSÃO", conforme
modelo do Anexo IV.

Parágrafo único. A expedição da Permissão
para Dirigir dar-se-á somente no ato da primeira habi
litação, e nas categorias "A" e "B" ou "AB".

Art. 4° Por ocasião da emissão da Carteira Naci
onal de Habilitação ou da Permissão para Dirigir, re
novação da CNH ou a qualquer tempo, desde que so
licitado, o Órgão Executivo de Trânsito deverá fazer
constar no campo próprio do documento, uma das ex-
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pressões: "Não Doador de Órgãos e Tecidos" ou "Do- tal do condutor, conforme o artigo 3° da Resolução n°
ador de Órgãos e Tecidos". 7/98-CONTRAN.

Parágrafo único. O Formulário RENACH, de re- 7. NÚMERO DO CPF.
querimento da Carteira Nacional de Habilitação - 8. DOADOR: preencher com uma das expres-
CNH, e da Permissão para Dirigir, deverá conter um sões constantes do art. 4° desta resolução.
campo específico para registro da manifestação ex- -
pressa e inequívoca do interessado em doar ou não 9. FILlAÇAO: constar os nomes completos do
"órgãos e tecidos". pai e da mãe, nessa seqüência, respectivamente.

Art. 5° A Carteira Nacional de Habilitação _ 10. W DE REGISTRO: atribuir o número de re-
CNH, instituída pela Resolução nO 734/89-Contran, gistro do condutor de que trata o artigo 102 da Reso-
somente poderá ser expedida até o dia 23 de janeiro lução n° 734/89-CONTRAN.
de 1999, data em que todos os Órgãos Executivos de 11. DATA DA EXPEDiÇÃO: constar dia, mês e
Trânsito dos Estados, deverão estar com os seus sis- ano da expedição do documento.
temas de habilitação de condutores informatizados e 12. DATA DA 1a HABILITAÇÃO: constar dia, mês
interligados ao Sistema RENACH, para expedição da e ano da 1a habilitação do condutor.
CNH instituída pela Resolução n° 765/93-Contran. 13. OBSERVAÇÕES: indicar nesse campo as

Art. 6° Esta resolução entra em vigor na data de restrições referentes ao condutor e as adaptações
sua publicação. obrigatórias no veículo, quando se tratar de portadores

Art. 7° Fica revogada a Resolução n° de deficiência física, e inscrição da condição de trans-
828/97-CONTRAN portador de produtos perigosos, quando for o caso.

Renan Calheiros, Ministério da Justiça - Eli- 14. ASSINATURA DO PORTADOR: impressa no
seu Padilha, Ministério dos Transportes - Lindolpho documento por processo eletrônico, obtida da original
De Carvalho Dias, Min. Interino - Ministério da Ciên- aposta no formulário RENACH com tinta da cor azul
cia e Tecnologia - Cel. José Roberto Pinto Bastos - ou preta.
Representante - Ministério Do Exército - Luciano 15. ASSINATURA DO EXPEDIDOR: impressa
Oliva Patrício - Suplente no documento por processo eletrônico, obtida da ori-

Ministério Da Educação E Do Desporto ginal aposta no formulário RENACH com tintas da cor
Laudo Bernardes, Ministério Do Meio Ambien- azulou preta.

te, Dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal - .
Barjas Negri , Suplente Ministério da Saúde .

ANEXOS

ANEXO 111

INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DOS
DADOS VARIÁVEIS DA CNH

1. FOTOGRAFIA: que bem identifique o condu
tor, impressa no documento por processo eletrônico.

2. NOME: constar, sempre que possível, o nome
completo do condutor.

3. N° DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE:
constar o número do documento de identidade segui
da da sigla da entidade expedidora.

4. CATEGORIA: indicar a(s) letra(s) correspon
dente à(s) categoria(s) na(s) qual(is) o condutor for
habilitado.

5. DATA DE NASCIMENTO: constar dia, mês e
ano, obtidos do documento de identidade.

6. VALIDADE: constar dia, mês e ano que pres
creverá a validade do exame de aptidão física e men-

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991 .
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I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

,. Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, porAto dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas as Comis
sões competentes;

,. Alterado para Diário da Câmara dos Deputados,
por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Casas do
Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâm~es regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão ace~as proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.

Em 21-11-01. - Aécio Neves, Presi
dente.

INDICAÇÃO N° 2.511, DE 2001
(Do Sr. Bispo Wanderval)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério dos Transportes,
a adoção das medidas necessárias à cri
ação e implantação da Carreira de Arre
cadação e Fiscalização de Transportes

Aquaviários, no âmbito do Departamento
de Marinha Mercante do Ministério dos
Transportes, contemplando os servido
res aí colocados voltados para a arreca
dação do Fundo de Marinha Mercante.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro dos Transportes,
A Medida Provisória n° 2.150-42, de 27 de agos

to de 2001 , que não sofrerá mais reedições, por força
da Emenda Constitucional n° 33, de 2001, inexplica
velmente deixou de contemplar servidores envolvidos
em atividades similares àquelas que ali foram incluí
das. Um dos exemplos mais gritantes é o que se aven
ta na presente indicação, em que restaram prejudica
dos servidores envolvidos na arrecadação de fundo
que corresponde a mais de meio bilhão de reais por
exercício financeiro.

Certo de contar com o empenho de Vossa Exce·
lência no equacionamento da questão, transmito-lhe
desde já os votos de agradecimento por esse apoio

Sala das Sessões, 13 de novembro de 2001. 
Deputado Bispo Wanderval.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Bispo Wanderval)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo, demandando do Sr. Minis
tro dos Transportes a adoção das medi
das necessárias à criação e implantação
da Carreira de Arrecadação e Fiscaliza
ção de Transportes Aquaviários, no âm
bito do Departamento de Marinha Mer
cante do Ministério dos Transportes, con
templando os servidores aí alocados vol
tados para a arrecadação do Fundo de
Marinha Mercante.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa seja encaminhada ao Poder Executivo a Indica
ção em anexo, sugerindo ao Sr. Ministro dos Trans
portes a adoção das medidas necessárias à criação e
implantação da Carreira de Arrecadação e Fiscaliza
ção de Transportes Aquaviários, no âmbito do Depar
tamento de Marinha Mercante do Ministério dos
Transportes, contemplando os servidores aí alocados
voltados para a arrecadação do Fundo de Marinha
Mercante.

Sala das Sessões, 13 de novembro de 2001. 
Deputado Bispo Wanderval.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

EMENDA CONSTITUCIONAL W 32,
DE 11 DE SETEMBRO DE 2001

Altera Dispositivos dos Arts. 48, 57,
61, 62, 64, 66, 84, 88 E 246 da Constitui
ção Federal, e dá outras providências.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da Consti
tuição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:

Art. 1° Os arts. 48, 57, 61,62,64,66,84, 88 e
246 da Constituição Federal passam a vigorar com as
seguintes alterações:

"ArtA8 .

x- criação, transformação e extinção
de cargos, empregos e funções públicas,
observado o que estabelece o art. 34, VI, b;

XI - criação e extinção de Ministérios
e órgãos da administração pública;

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

"Art.57 .

§ 7° Na sessão legislativa extraordiná
ria, o Congresso Nacional somente delibera
rá sobre a matéria para a qual foi convoca
do, ressalvada a hipótese do § 8°, vedado o
pagamento de parcela indenizatória em va
lor superior ao subsídio mensal.

§ 8° Havendo medidas provisórias em
vigor na data de convocação extraordinária
do Congresso Nacional, serão elas automa
ticamente incluídas na pauta da convoca
ção."(NR)

"Art. 61 .
§ 1° .

11- .

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

.......................................................(NR)
"Art. 62. Em caso de relevância e ur

gência, o Presidente da República poderá
adotar medidas provisórias, com força de

lei, devendo submetê-Ias de imediato ao
Congresso Nacional.

§ 1° É vedada a edição de medidas
provisórias sobre matéria:

I - relativa a:

a) nacionalidade, cidadania, direitos
políticos, partidos políticos e direito eleitoral;

b) direito penal, processual penal e
processual civil;

c) organização do Poder Judiciário e
do Ministério Público, a carreira e a garantia
de seus membros;

d) planos plurianuais, diretrizes orça
mentárias, orçamento e créditos adicionais
e suplementares, ressalvado o previsto no
art. 167, § 3°;

II - que vise a detenção ou seqüestro
de bens, de poupança popular ou qualquer
outro ativo financeiro;

111- reservada a lei complementar;
IV - já disciplinada em projeto de lei

aprovado pelo Congresso Nacional e pen
dente de sanção ou veto do Presidente da
República.

§ 2° Medida provisória que implique ins
tituição ou majoração de impostos, exceto os
previstos nos arts. 153, I, 11, IV, V, e 154, 11, só
produzirá efeitos no exercício financeiro se
guinte se houver sido convertida em lei até o
último dia daquele em que foi editada.

§ 3° As medidas provisórias, ressalva
do o disposto nos §§ 11 e 12 perderão efi
cácia, desde a edição, se não forem conver
tidas em lei no prazo de sessenta dias, pror
rogável, nos termos do § 7°, uma vez por
igual período, devendo o Congresso Nacio
nal disciplinar, por decreto legislativo, as re
lações jurídicas delas decorrentes.

§ 4° O prazo a que se refere o § 3°
contar-se-á da publicação da medida provi
sória, suspendendo-se durante os períodos
de recesso do Congresso Nacional.

§ 5° A deliberação de cada uma das
Casas do Congresso Nacional sobre o méri
to das medidas provisórias dependerá de ju
ízo prévio sobre o atendimento de seus
pressupostos constitucionais.

§ 6° Se a medida provisória não for
apreciada em até quarenta e cinco dias con
tados de sua publicação, entrará em regime
de urgência, subseqüentemente, em cada
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uma das Casas do Congresso Nacional, fi
cando sobrestadas, até que se ultime a vo
tação, todas as demais deliberações legisla
tivas da Casa em que estiver tramitando.

§ 7° Prorrogar-se-á uma única vez por
igual período a vigência de medida provisó
ria que, no prazo de sessenta dias, contado
de sua publicação, não tiver a sua votação
encerrada nas duas Casas do Congresso
Nacional.

§ 8° As medidas provisórias terão sua
votação iniciada na Câmara dos Deputados.

§ 9° Caberá à comissão mista de De
putados e Senadores examinar as medidas
provisórias e sobre elas emitir parecer, an
tes de serem apreciadas, em sessão sepa
rada, pelo plenário de cada uma das Casas
do Congresso Nacional.

§ 10. É vedada a reedição, na mesma
sessão legislativa, de medida provisória que
tenha sido rejeitada ou que tenha perdido
sua eficácia por decurso de prazo.

§ 11. Não editado o decreto legislativo
a que se refere o § 3° até sessenta dias
após a rejeição ou perda de eficácia de me
dida provisória, as relações jurídicas consti
tuídas e decorrentes de atos praticados du
rante sua vigência conservar-se-ão por ela
regidas.

§ 12. Aprovado projeto de lei de con
versão alterando o texto original da medida
provisória, esta manter-se-á integralmente
em vigor até que seja sancionado ou vetado
o projeto."(NR)

"Art. 64 .

§ 2° Se no caso do § 1°, a Câmara
dos Deputados e o Senado Federal não se
manifestarem sobre a proposição, cada
qual sucessivamente, em até quarenta e
cinco dias, sobrestar-se-ão todas as dema
is deliberações legislativas da respectiva
Casa, com exceção das que tenham prazo
constitucional determinado, até que se ulti
me a votação.

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

"Art. 66 .

§ 6° Esgotado sem deliberação o pra
zo estabelecido no § 4°, o veto será coloca-

do na ordem do dia da sessão imediata, so
brestadas as demais proposições, até sua
votação final.

. "(NR).

"Art. 84 .

VI - dispor, mediante decreto, sobre:
a) organização e funcionamento da ad

ministração federal, quando não implicar au
mento de despesa nem criação ou extinção
de órgãos públicos;

b) extinção de funções ou cargos pú
blicos, quando vagos;

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

"Art. 88. A lei disporá sobre a criação e
extinção de Ministérios e órgãos da adminis
tração pública. "(NR)

"Art. 246. É vedada a adoção de me
dida provisória na regulamentação de ar
tigo da Constituição cuja redação tenha
sido alterada por meio de emenda pro
mulgada entre 1° de janeiro de 1995 até a
promulgação desta emenda, inclusive."
(NR)

Art. 2° As medidas provisórias editadas em
data anterior à da publicação desta emenda continu
am em vigor até que medida provisória ulterior as
revogue explicitamente ou até deliberação defin~iva

do Congresso Nacional.

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

Brasília, 11 de setembro de 2001. - Mesa da

Câmara dos Deputados, Deputado Aécio Neves,

Presidente - Deputado Efraim Morais, 1° Vice-Pre

sidente - Deputado Barbosa Neto, 2° Vice-Presi

dente - Deputado Nilton Capixaba, 2° Secretário 

Deputado Paulo Rocha, 3° Secretário - Deputado
Ciro Nogueira, 4° Secretário - Mesa do Senado Fe

deral, Senador Edison Lobão, Presidente, Interino

- Senador Antonio Carlos Valadares, 2° Vice-Pre

sidente - Senador Carlos Wilson, 1° Secretário 

Senador Antero Paes de Barros, 2° Secretário 

Senador Ronaldo Cunha Lima, 3° Secretário - Se

nador Mozarildo Cavalcanti, 4° Secretário.



03428 Quarta-feira 27 mARIO DA ('AMARA DOS DFl'lJ lADOS Fevereiro de 2002

MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.150-42,
DE 24 DE AGOSTO DE 2001

(Revogada pela Medida Provisória n° 2.229-43,
de 6 de setembro de 2001)

Dispõe sobre a criação, reestrutura
ção e organização de carreiras, cargos e
funções comissionadas técnicas no âm
bito da administração pública federal di
reta, autárquica e fundacional, e direta,
autárquica e fundacional, e dá outras pro
vidências.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se
guinte medida provisória, com força de lei:

Art. 1° Esta medida provisória dispõe sobre a
criação das Carreiras de Procurador Federal e de Fis
cal Federal Agropecuário, reestrutura e organiza as
seguintes carreiras e cargos:

I - Analista de Finanças e Controle e Técnico de
Finanças e Controle;

II - Analista de Planejamento e Orçamento e
Técnico de Planejamento e Orçamento;

111 - Analista de Comércio Exterior;
IV - Especialista em Políticas Públicas e Gestão

Governamental;
V - Técnico de Planejamento e Pesquisa e de

mais cargos de nível superior e de nível intermediário
do instituto de Pesquisa Econômica Aplicada -IPEA;

VI- Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo
P-1500;

VII - Analista, Procurador e Técnico do Banco
Central do Brasil;

VIII - Inspetor e Analista da Comissão de Valo
res Mobiliários - CVM;

IX - Analista Técnico da Superintendência de
Seguros Privados - SUSEP;

Art. 2° As carreiras e os cargos a que se refere o
art. 1° são agrupados em classes ou categorias e pa
drões, na forma dos Anexos I, II e 111.

MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.229-43,
DE 6 DE SETEMBRO DE 2001

Dispõe sobre a criação, reestrutura
ção e organização de carreiras, cargos e
funções comissionadas técnicas no âm
bito da administração pública federal di
reta, autárquica e fundacional, e dá ou
tras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se
guinte medida provisória, com força de lei:

Art 1° Esta medida provisória dispõe sobre a cri
ação das Carreiras de Procurador Federal e de Fiscal
Federal Agropecuário, reestrutura e organiza as se
guintes carreiras e cargos:

I - Analista de Finanças e Controle e Técnico de
Finanças e Controle;

11 - Analista de Planejamento e Orçamento e
Técnico de Planejamento e Orçamento;

111- Analista de Comércio Exterior;
IV - Especialista em Políticas Públicas e Gestão

Governamental;
V - Técnico de Planejamento e Pesquisa e de

mais cargos de nível superior e de nível intermediário
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada -IPEA;

VI- Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo
P-1500;

VII - Analista, Procurador e Técnico do Banco
Central do Brasil;

VIII - Inspetor e Analista da Comissão de Valo
res Mobiliários - CVM;

IX - Analista Técnico da Superintendência de
Seguros Privados - SUSEP;

Art 2° As carreiras e os cargos a que se refere o
art. 1° são agrupados em classes ou categorias e pa
drões, na forma dos Anexos I, II e 111.

Art 76. Ficam convalidados os atos praticados
com base na Medida Provisória n° 2.150-42, de 24
de agosto de 2001, naquilo em que não seja confli
tante ou divergente com o disposto nesta medida
provisória.

Art 77. Esta medida provisória entra em vigor na
data de sua publicação.

Art 78. Ficam revogados os arts. 4°, 9°, 10 e 11
do Decreto-Lei n° 2.266, de 12 de março de 1985; a
Lei n° 7.702, de 21 de dezembro de 1988; o art. ]O da
Lei n° 8.538, de 21 de dezembro de 1992; o art. 22 da
Lei n° 8.691 , de 28 de julho de 1993; a Lei n° 9.638, de
20 de maio de 1998; a Lei nO 9.647, de 26 de maio de
1998; o art. 11 da Lei nO 9.620, de 2 de abril de 1998; os
arts. 1° e 10 da Lei n° 9.641, de 25 de maio de 1998; o
§ 1° do art. 11, o § 2° do art. 12 e o Anexo 111 da Lei nO
9.650, de 27 de maio de 1998; os arts. 1° e 13 da Lei n°
9.651, de 27 de maio de 1998; o Decreto n° 2.665, de
10 de julho de 1998, e a Medida Provisória nO
2.150-42, de 24 de agosto de 2001.

Brasília 6 de setembro de 2001; 180° da Inde
pendência e 113° da República. Fernando Henrique
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Cardoso - Amaury Guilherme Bier - Eliseu Padi
lha - Marcus Vinicius Pratini de Moraes - Paulo
Renato de Souza - José Serra - Sérgio Silva do
Amaral- Martus Tavares - Roberto Brant - Ronal
do Mota Sardenberg - Gilmar Ferreira Mendes

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.

Em 20-12-01. - Aécio Neves, Presi
dente.

INDICAÇÃO N° 2.512, DE 2001
(Do Sr. Jorge Alberto)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, a reestruturação re
muneratória de conformidade com o Avi
so n° 662199, do Ministério da Agricultura,
que propõem a equiparação salarial dos
Fiscais Federais Agropecuários com os
Fiscais da Receita Federal, Trabalho e
Previdência.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro do Planeja
mento, Orçamento e Gestão,

O Deputado Federal Jorge Alberto - PMDB/SE
se dirige a Vossa Senhoria para expor e reivindicar a
apreciação e o acatamento dos termos do Aviso nO
662199 do Ministério da Agricultura e Abastecimento,
que procura reestruturar a remuneração dos Fiscais
Federais Agropecuárias, por meio de equiparação sa
larial, corrigindo nítida injustiça porque passam esses
profissionais essenciais para a promoção do Agrone
gócio. A evidência dessa distorção, em categorias
profissionais semelhantes pode ser observada na ta
bela em anexo elaborada pela Associação dos Fisca-
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is Federais Agropecuários dos Ministérios da Agricul
tura em Sergipe - AFAMA - SE.

Sala das Sessões, 13 de novembro de 2001. 
Deputado Jorge Alberto, PMDB/SE.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Jorge Alberto - PMDB/SE)

Requer o envio de Indicação ao
Excelentíssimo Senhor Ministro do Pla
nejamento, Orçamento e Gestão, Marthus
Tavares, relativo a reestruturação remu
neratória de conformidade com o Aviso
n° 662/99 do Ministério da Agricultura
que propõem a equiparação salarial dos
Fiscais Federais Agropecuários com os
Fiscais da Receita Federal, Trabalho e
Previdência.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, Inciso I e § 1° do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a V. Exa seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo ao Excelentíssimo
Senhor Ministro do Planejamento Orçamento e
Gestão, Marthus Tavares, relativo a reestruturação
remuneratória de conformidade com o Aviso nO
662/99 do Ministério da Agricultura que propõem a
equiparação salarial dos Fiscais Federais Agrope
cuários com os Fiscais da Receita Federal, Traba
lho e Previdência.

Sala das Sessões, 13 de novembro de 2001. 
Deputado Jorge Alberto, PMDB/SE.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o deputado:

.. Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.

1- sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciati
va exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

.. Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outu
bro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário
da Câmara dos Deputados e encaminhadas às
Comissões competentes;

.. Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outu
bro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, segui
rá este os trâmites regimentais das proposições con
gêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.
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Aviso n° 662

Brasília, 17 de setembro de (??)

A Sua Excelência o Senhor
Pedro Pullen Parente
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidên
cia da República

Senhor Ministro,
Submeto à elevada apreciação de Vossa Exce

lência proposta de alteração da Medida Provisória n°
1915-2, de 27 de agosto de 1999, publicada no DOU
de 28 subseqüente, que "Dispõe sobre a reestrutura
ção da Carreira Auditoria do Tesouro Nacional e orga
nização da Carreira de Auditoria Fiscal da Previdên
cia Social e da Carreira de Fiscalização do Trabalho",
para incluir a reestruturação da Carreira Fiscal de De
fesa Agropecuária.

2. A proposta apresentada Senhor Ministro,
guarda coerência com os princípios constitucionais
contidos no art. 5° da Carta Magna, contemplando da
mesma forma atribuída às carreiras supracitadas, os
técnicos desta Pasta, do quadro de Fiscais de Defesa
Agropecuária, constituído de Engenheiros Agrôno
mos, Farmacêuticos, Químicos, Zootecnistas e Médi
cos Veterinários, os mesmos padrões de formatação
organizacional da carreira e dos valores de retribui
ção remunerativa correspondente.

3. Cumpe-me, esclarecer que aos profissionais
supranominados, estão incumbidas atribuições de
formulação das políticas públicas de controle da sani
dade animal e vegetal, dos controles e inspeção hi
giênico-sanitária e tecnológica das matérias-primas e
dos produtos agropecuários, a gestão e processo de
fiscalização sanitária e fitossanitária sobre as ativida
des agropecuárias, insumos, serviço, promoção, fo
mento, produção e defesa agropecuária, vigilância
agropecuária internacional, voltado para o bem-estar
da sociedade e para propiciar e sustentar a meta de
43 bilhões de dólares até o ano de 2003, para a pauta
das exportações dos produtos agrícolas, conforme
determinado por Vossa Excelência.

4. A relevância de que se reveste a matéria pode
ser evidenciada por alguns dados que refletem a im
portância do setor agropecuário: o mercado de servi
ços, insumos e equipamentos ofertados apresenta fa
turamento anual de US$1 ,2 bilhão e é o terceiro do
mundo; os materiais de multiplicação animal movi
mentam um mercado de US$1 ,7 bilhão; os produtos
de uso veterinário, agrotóxicos, fertilizantes e alimen
tos para animais movimentam cerca de US$6,7 bi
lhões; os produtos de origem animal nos mercados in-

terno e externo movimentam US$18,8 bilhões; a in
dústria de bebidas, vinagres e sucos é responsável
por uma movimentação de US$5 bilhões.

5.A participação do setor agropecuário na ba
lança comercial pode ser demonstrada com dados
das exportações brasileiras, referentes ao exercício
de 1998, que representou cerca de US$20 bilhões,
correspondendo a 39%, do volume total das exporta
ções.

6.Este é um breve consolidado do patrimônio da
agropecuária nacional, que deve merecer toda a
atenção possível da área governamental, por se tra
duzir em permanente fonte geradora de empregos,
impostos e de substanciais investimentos indispensá
veis à constante necessidade de modernização das
máquinas e equipamentos agrícolas e dos parques
agroindustriais.

7. A proposta que apresento, Senhor Ministro,
visa equacionar, de forma objetiva e imediata, algu
mas das dificuldades mais urgentes das áreas refe
renciadas, no que diz respeito à política de recursos
humanos que vem sendo adotada, visto que a ques
tão relativa a sua estrutura organizacional vem sendo
trabalhada e progressivamente implantada sob a for
ma de novo modelo de gestão.

8. Desta forma, ressalto que, dentre as atribui
ções constitucionais desta Pasta, contidas no Capítu
lo sobre a Organização do Estado, em seu art. 23, fica
definida a competência para fomentar a produção
agropecuária e organizar o abastecimento alimentar
em consonância com as atividades de produção, de
fesa, inspeção e fiscalização dos insumos utilizados
nas atividades agropecuárias, fiscalização de servi
ços no setor, padronização e fiscalização da classifi
cação e certificação dos produtos, subprodutos e de
rivados animais e vegetais, como são exercidas pelos
Engenheiros Agrônomos, Farmacêuticos, Médicos
Veterinários, Químicos e Zootecnistas.

9. Cumprindo, assim, atribuições de fiscaliza
ção, inspeção, certificação e controle de instintos,
meios tecnológicos e processos produtivos na área
agropecuária, trânsito internacional, os profissionais
já mencionados, fazem jus a integrar uma nova carrei
ra soba designação de Fiscal Federal Agropecuário.

10. A proposta implica a transformação do cargo
de Médico Veterinário, código NS 910, e a transposi
ção de seus ocupantes, caso estejam de fato exer
cendo as atividades de fiscalização e inspeção agro
pecuária, para os cargos da nova carreira de Fiscal
Federal Agropecuário. Além de agilizar a fiscalização,
a medida aumenta a capacidade de prestação do ser
viço de fiscalização, visto que o mesmo número de
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servidores poderá realizar maior volume de trabalho
em um dado período de tempo. Como há demanda
por aumento do número de servidores, no sentido de
tornar a ação fiscal mais eficiente e eficaz, a transpo
sição dos cargos tende a suprir tal necessidade, pois
cada servidor poderá executar as atividades que, atu
almente, por mera questão formal, estão excluídas de
sua esfera de atribuições.

11. Em face das peculiaridades próprias da ca
tegoria profissional dos Médicos Veterinários, propo
nho, ainda, que a transformação e transposição suge
ridas ressalve o direito de opção pelo novo enquadra
mento funcional resultante da inserção desses profis
sionais na reedição da Medida Provisória, além de as
segurar-lhes a possibilidade de permanência no mes
mo cargo, em quadro em extinção, ou a opção pela
jornada de 40 horas semanais aplicadas aos inte
grantes da Carreira de Fiscal, não se lhes aplicando a
jornada de trabalho a que se refere o art. 1° do caput
e § 2° da Lei n° 9.436, de 5 de fevereiro de 1997, e não
mais se admitindo a percepção de dois vencimentos
básicos aos optantes.

12. Quanto à estrutura de vencimentos para os
Fiscais Federais Agropecuários, venho propor a ado
ção da sistemática prevista na Medida Provisória n°
1915-2, de 1999, recentemente reeditada, que con
templou os servidores envolvidos com a atividade
Fiscal da Receita Federal, da Previdência Social e do
Trabalho, muito embora tenha consciência de que não
se pode atrelar, de forma permanente, a remunera
ção das categorias que passarão a integrar o texto le
gaI. Portorça de restrição constitucional, não há como
fugir pelo fato de que é necessário atribuir o mesmo
tratamento às categorias funcionais que aqui labutam
em relação àquelas que desempenham tarefas cuja
similitude não se pode negar.

13. Para finalizar, apresento a Vossa Execelên
cia, em anexo, minuta consolidada do texto referente,
a ser incluído quando da reedição da Medida Provisó
ria n° 1915-2, de 1999, objetivando estabelecer os pa
drões de equanimidade que devemos dispensar aos
integrantes das carreiras cujas ações estão voltadas
para a arrecadação e fiscalização, dentro do espírito
de coerência gerencial que deve nortear o Governo, a
exemplo do contido na E. M. interministerial
MF/MOG/MPAS/MTb, nO 661, de 29 de julho de 1999.

Atenciosamente, Marcus Vinicius Pratini de
Moares, Ministro de Estado da Agricultura e do Abas
tecimento

Publique-se. Encaminhe-se.

Em 21-11-01. - Aécio Neves, Presi
dente.

INDICAÇÃO N° 2.513, DE 2001
(Da Sra. Nice Lobão)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Agricultura, da
Pecuária e do Abastecimento, o cancela
mento da decisão da Conab de fechar ar
mazéns, no Estado do Maranhão.

(Publique-se. Encaminhe-se.)
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da

Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento:
Ficamos estupefatos com a decisão da Compa

nhia Nacional de Abastecimento - CONAB, de fechar
unidades de armazenagem em diversas regiões do
País.

Em nosso Estado, o Maranhão, o primeiro arma
zém a ser fechado está sediado em São Luís e dispõe
de uma capacidade nominal de 5.000 toneladas além
de uma estrutura para a conservação e controle fitos
sanitário de produtos.

Esta unidade opera basicamente em duas fren
tes distintas, ou seja, na movimentação e armazena
gem de produtos oriundos dos contratos de parcerias
pactuados com diversos segmentos da Prefeitura Mu
nicipal de São Luís e de outras prefeituras e no rece
bimento e comercialização de milho em grãos prove
nientes de Projeto Social de Venda em Balcão.

Além disso a Unidade Armazenadora de São
Luís não necessita, neste momento, de investimen
tos para a sua operação, a não ser gastos com ma
nutenção.

A segunda unidade localiza-se em Imperatriz e
conta com uma capacidade de estocagem de 40.000
toneladas de grãos, armazenando sobretudo grãos
provenientes do sul do Estado, sul do Pará e norte de
Tocantins destinados inclusive à exportação através
do Porto Ponta da Madeira.

A unidade dispõe de um eficiente sistema de re
cebimento de mercadorias, de uma central de proces
samento de grãos (limpeza/secagem) e de capacida
de de expedição de produtos, tanto por via rodoviária
como ferroviária.

A qualificação de seu quadro funcional é com
patível com a operacionalidade da unidade e conta
com bastante tempo de bons serviços prestados à
Conab.

A unidade Imperatriz não necessita, neste mo
mento, de investimentos para a sua operação, a não
ser os gastos com manutenção.

Essa decisão da estatal implicará por certo na
demissão de inúmeros servidores da Conab-MA,
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além de comprometer atividades essenciais desen
volvidas pela empresa, tais como políticas sociais de
alimentação, Política de Preços Mínimos e de Esto
ques Reguladores.

A fim de evitar mais um desmonte de instrumen
tos de política agrícola e preocupados com o destino
dos empregados lotados nestas Unidades Armaze
nadoras, solicitamos a V. Exa que determine à Direção
Colegiada da Conab que examine melhor a questão e
reverta a desativação dos armazéns supracitados.

Sala das Sessões, de de 2001. - Deputada
Nice Lobão.

REQUERIMENTO
(Da Sra. Nice lobão)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Agricultura de Pecuária e do
Abastecimento, solicitando o cancela
mento da decisão da Conab de fechar ar
mazéns no Maranhão.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa, nos termos do art. 113, inciso

I e § 1°, do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, seja encaminhada ao Ministério da Agricultura,
da Pecuária e do Abastecimento a Indicação em ane
xo, solicitando o cancelamento da decisão da Conab
de f~har armazéns no Maranhão.

Sala das Sessões, de de 2001 . - Deputada
Nice Lobão.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução nO 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

II - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, segui
rá este os trâmites regimentais das proposições con
gêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b} consulta à Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.

Em 21-11-01. - Aécio Neves, Presi
dente.
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INDICAÇÃO N° 2.514, DE 2001
(Do Sr. Rubens Bueno)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério de Minas e Ener
gia, a cobrança de taxas de religação de
energia elétrica, na forma estabelecida
pela Agência Nacional de Energia Elétri
ca (ANEEL).

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro das Minas e
Energia,

Chegaram a nosso gabinete informações de
que empresas distribuidoras de energia elétrica no
Paraná, devidamente autorizadas pela Agência Na
cional de Energia Elétrica (ANEEl), entidade sob re
gime de administração indireta da parte desse Mi
nistério, estariam cobrando taxas abusivas para o
caso de religação de linhas domésticas de forneci
mento de eletricidade.

Para os consumidores menos aquinhoados,
uma conta de luz no valor de R$10,00 pode ser con
siderada elevada, principalmente diante das restri
ções impostas ao consumo em praticamente todo o
País.

A região Sul e, nela, o Estado do Paraná, não
está sujeita a esse regime de racionamento, mas,
mesmo assim, tem número significativo de consumi
dores que nem sempre ultrapassam aquele valor.
Pois no caso de atraso no pagamento da conta, o ci
dadão, além de quitar previamente essa fatura terá
que pagar, ainda, uma taxa de R$12,00, se quiser a
religação em 48 horas, taxa que cresce para R$30,00
se dela necessitar em quatro horas.

Nem queríamos entrar no debate quanto aos
custos da energia elétrica em nosso País, um custo
que, ademais de penalizar o cidadão comum, repre
senta índice elevado nos gastos globais da indústria e
do comércio.

No caso específico, no entanto, estamo-nos pre
ocupando com a situação dos menos afortunados e,
por isso mesmo, mais sujeitos a atrasar o pagamento
de suas contas de luz, água, telefone e o mais, razão
pela qual vimos à presença de V. Exa a fim de solicitar
a fineza de suas providências no sentido de determi
nar àquela Agência que reveja de pronto o valor de
suas taxas, neste particular.

Sala das Sessões, 13 de novembro de 2001. 
Deputado Rubens Bueno, Líder do PPS.

REQUERIMENTO N°, DE 2001
(Do Sr. Rubens Bueno)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério de Minas e Energia, relativa à co
brança de taxas de religação de energia
elétrica, na forma estabelecida pela
Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL).

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa seja encaminhada ao Poder Executivo a Indica
ção em anexo, sugerindo a redução da cobrança de
taxas de religação de luz elétrica.

Sala das Sessões, 13 de novembro de 2001. 
Deputado Rubens Bueno, Líder do PPS.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de
1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providen
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciati
va exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais
Comissões acerca de determinado assunto, visando
a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa
da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
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Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário
da Câmara dos Deputados e encaminhadas às
Comissões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outu
bro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será profe
rido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério
da Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre
indicação concluir pelo oferecimento de projeto, se
guirá este os trâmites regimentais das proposições
congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sen
tido, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo
à Mesa, determinará o arquivamento da indicação,
cientificando-se o Autor para que este, se quiser,
ofereça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qual
quer Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.

Em 21-11-01. - Aécio Neves, Presi
dente.

INDICAÇÃO N° 2.515, DE 2001
(Do Sr. Luciano Castro)

Sugere ao Poder Executivo a edição
de Medida Provisória, cuja minuta se ane
xa, destinada a contemplar a criação da
Carreira de Fiscal Federal de Tributos no
âmbito do quadro de pessoal do Instituto

nacional de Colonização e Reforma Agrá
ria-INCRA.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro-Chefe da
Casa Civil,

Encaminho, em anexo, minuta de Medida Provi
sória cujo intuito é conferir à entidade encarregada de
executar as políticas relativas à reforma agrária um
instrumento essencial à consecução de seus impor
tantes objetivos. Se aceita pelo Chefe do Poder Exe
cutivo, e publicada no Diário Oficial da União, a MP
em tela permitirá o resgate de uma categoria de servi
dores extremamente qualificada, hoje no limbo, por
força de alterações que remeteram à Receita Federal
sua competência fiscalizadora.

A urgência e a relevância que se enxergam na
matéria possuem dois fundamentos: a necessidade
de agilizar o processo de reforma agrária, e a busca
da paz social, extremamente comprometida com os
últimos acontecimentos no plano econômico e políti
co ao redor do mundo. Não se crê que a implemen
tação de políticas de pessoal no Incra possa contor
nar essa conjuntura, mas se acredita piamente em
que tais dificuldades se amenizarão depois de ado
tada essa providência:

Na verdade, o ITR não pode continuar sob a
tutela da Receita Federal, porque se trata de tributo
parafiscal, cuja utilidade para a otimização do pro
grama de reforma agrária suplanta em muito o seu
uso como fonte de recursos fiscais. Na Receita Fe
deral, é um entre os muitos tributos ali administra
dos, e se situa entre os de menor arrecadação. No
Incra, transforma-se em um inestimável instrumento
da reforma agrária, que deverá ser manejado por
profissionais cuja admissão nos quadros da admi
nistração pública já fazia pressupor preocupação
dessa natureza.

Contando com o habitual bom senso de V. 8<",
subscrevo - me, atenciosamente.

Sala das Sessões, 13 de novembro de 2000. 
Deputado Luciano Castro.

MEDIDA PROVISÓRIA N° ,DE 2001

Dispõe sobre a criação da Carreira
de Fiscal Federal de Tributos, e dá outras
providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se
guinte Medida Provisória, com força de lei:
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Art. 1° Fica criada, no quadro de pessoal do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
- INCRA, a Carreira de Fiscal Federal de Tributos,
composta por cargos efetivos de igual denominação.

Art. 2° São transformados em cargos de Fiscal
Federal de Tributos os atuais cargos efetivos de Fiscal
de Cadastro e Tributação Rural, cujos ocupantes es
tejam em efetivo exercício das atividades relaciona
das aos aspectos cadastrais, tributários e fiscais e do
cumprimento da função social dos imóveis rurais em
todo o território nacional, compreendendo planeja
mento, supervisão, execução, acompanhamento e a
fiscalização das atividades de zoneamento agrário e
de cadastro e tributação rurais, do Quadro de Pessoal
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrá
ria -INCRA.

§ 1° Serão enquadrados na Carreira de Fiscal
Federal de Tributos os atuais ocupantes dos cargos
mencionados no caput deste artigo.

§ 2° Ficam criados no quadro de pessoal do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
- INCRA 150 (cento e cinqüenta) cargos de Fiscal Fe
deral de Tributos.

§ 3° Os servidores a que se refere o § 1° serão
enquadrados na forma do Anexo I.

Art. 3° Os ocupantes do cargo de Fiscal Federal
de Tributos têm por atribuições, em todo o território
nacional:

\- examinar o cumprimento das obrigações le
gais e da função social do imóvel rural, envolvendo o
universo de abrangência do Imposto Sobre a Proprie
dade Territorial Rural;

11 - estudar e propor critérios para o cadastra
mento de imóveis rurais, com a finalidade de cálculo
do ITR, seus coeficientes e fatores, da Taxa de Servi
ços Cadastrais e demais tributos de responsabilidade
do Incra, bem como efetuar a fiscalização pertinente;

111 - emitir pareceres e prestar informações so
bre assuntos relativos ao zoneamento agrário, cadas
tro, tributação e fiscalização rural;

IV - prestar colaboração na fiscalização do
cumprimento da legislação trabalhista e previdenciá
ria nos imóveis rurais, encaminhando as informações
pertinentes aos setores revestidos de competência
para a efetivação da atividade fiscal nessas áreas;

V - promover o cadastro das terras públicas,
dos detentores de domínio privado, posseiros, arren
datários e parceiros rurais, elaborando o respectivo
cadastro técnico;

VI - fiscalizar o cumprimento dos contratos
agrários;

VII - interpretar e aplicar a legislação cadastral,
tributária e fiscal incidente sobre os imóveis rurais;

VIII- elaborar normas, métodos e rotinas de tra
balho relativas ao cumprimento das obrigações ca
dastrais, tributárias e fiscais dos imóveis rurais, inclu-

sive quanto a fixação de critérios e à administração e
controle dos procedimentos técnico-administrativos
afins;

IX - executar tarefas de pesquisa, análise e in
terpretação de situações referentes à fiscalização ca
dastrai e tributária dos imóveis rurais;

X - realizar estudos que proporcionem meios
para identificar as regiões rurais críticas com vistas a
delimitação de áreas prioritárias para fins de reforma
agrária;

XI - propor a definição das zonas típicas para
fins de fixação do módulo, objetivando a tributação
sobre a terra;

XII- emitir a cobrança e controlar a arrecadação
tributária rural, identificando, também, as situações
para a inscrição na dívida ativa;

XIII - levantar dados e informações cadastrais
de imóveis rurais passíveis de desapropriação, se
gundo as diretrizes objetivas dos Planos Nacionais e
Regionais de Reforma Agrária; e

XIV - assessorar e prestar assistência especia
lizada em assuntos de cadastro e tributação rural, en
volvendo a fiscalização técnica, o planejamento, a co
ordenação, a supervisão, a orientação, o controle, o
treinamento e a capacitação da mão-de-obra para o
sistema de cadastro rural.

Art. 4° Ressalvado o disposto no art. 2°, o in
gresso na carreira de que trata esta Medida Provisó
ria far-se-á no padrão inicial da primeira classe, medi
ante concurso público de provas ou de provas e títu
los, exigindo-se graduação de nível superior.

Parágrafo único. O concurso referido no caput
poderá ser realizado por áreas de especialização,
permitindo-se sua organização em uma ou mais fa
ses, incluindo-se, se for o caso, curso de formação,
nos termos do respectivo edital e observada a legisla
ção pertinente.

Art. 5° É de quarenta horas semanais a jornada
de trabalho dos integrantes da carreira a que se refere
esta medida provisória, ressalvados os casos ampa
rados por legislação específica.

Art. 6° Os cargos a que se refere o art. 1- são
agrupados em classes e padrões, na forma do Anexo
11.

Art. 7° Os valores dos vencimentos dos cargos
que compõem a Carreira de Fiscal Federal de Tribu
tos são os constantes do Anexo 111.

Art. 8° Fica instituída a Gratificação de Desem
penho de Atividade de Fiscalização Federal de Tribu
tos - GDAFFT, devida aos ocupantes, dos cargos da
Carreira de Fiscal Federal de Tributos quando em
exercício de atividades inerentes às atribuições da
respectiva carreira no instituto Nacional de Coloniza
ção e Reforma Agrária - INCRA, no percentual de até
cinqüenta por cento incidente sobre o vencimento bá
sico do servidor.
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Parágrafo único. A GDAFFT será atribuída em
função do efetivo desempenho do servidor, bem
como do desempenho institucional do órgão, na for
ma estabelecida em ato do Poder Executivo.

Art. 9° O titular de cargo efetivo da Carreira de
Fiscal Federal de Tributos, quando investido em Car
go de Natureza Especial ou nos cargos em comissão
DAS-6 e DAS-5, ou em situações hierarquicamente
correspondentes, nos órgãos ou entidades da admi
nistração pública federal direta e indireta, fará jus à
respectiva gratificação calculada com base no limite
máximo.

Art. 10. Ressalvado o disposto no art. 9°, o inte
grante da Carreira de Fiscal Federal de Tributos que
não se encontre na situação prevista no art. 8° so
mente fará jus à GDAFFT:

I - quando cedido para a Presidência ou
Vice-Presidência da República, perceberá a respecti
va gratificação calculada como se estivesse em exer
cício nos órgãos ou nas entidades cedentes; ou

11- quando cedido para outros órgãos ou entida
des do Governo Federal, se investido em cargo em
comissão DAS-4, ou equivalente, perceberá a res
pectiva gratificação em valor correspondente a trinta
por cento do vencimento básico.

Art. 11. Para fins de incorporação aos proventos
da aposentadoria ou às pensões, a gratificação de
que trata o art. 8°:

I - somente será devida se percebida há pelo
menos cinco anos; e

11- será calculada pela média aritmética dos úl
timos sessenta meses anteriores à aposentadoria ou
instituição da pensão.

Art. 12. Não é devida aos ocupantes da Carreira
de Fiscal Federal de Tributos-a Gratificação a que se
refere o art. 3° da Lei n° 9.651, de 27 de maio de 1998.

Art. 13. Os servidores alcançados por esta Me
dida Provisória não fazem jus à percepção da Gratifi
cação de Atividade - GAE, de que trata a Lei Delega
da n° 13, de 27 de agosto de 1992.

Art. 14. O desenvolvimento do servidor na carre
ira ocorrerá mediante progressão funcional e promo
ção.

§ 1° Para os fins desta Medida Provisória, pro
gressão funcional é a passagem do servidor para o
padrão de vencimento imediatamente superior dentro
de uma mesma classe, e promoção, a passagem do
servidor do último padrão de uma classe para o pri
meiro padrão da classe imediatamente superior.

§ 2° A progressão funcional e a promoção ob
servarão os requisito fixados em regulamento.

Art. 15. Enquanto não for regulamentada e até
que sejam processados os resultados da avaliação
de desempenho individual e institucional, a gratifica
ção referida no art. 8° corresponderá ao percentual de

vinte e cinco por cento, incidente sobre o vencimento
básico do servidor.

§ 1° O resultado da primeira avaliação gera efei
tos financeiros a partir do início do período de avalia
ção, devendo ser compensadas eventuais diferenças
pagas a maior ou menor.

§ 2° O disposto neste artigo aplica-se aos ocu
pantes de cargos em comissão ou de funções comis
sionadas.

Art. 16. Os valores dos vencimentos básicos
constantes do Anexo 111 não poderão servir de base
de cálculo para quaisquer outras gratificações ou van
tagens de quaisquer outros servidores.

Art. 17. A aplicação do disposto nesta Medida
Provisória a aposentados e pensionistas não poderá
implicar redução de proventos e pensões.

Art. 18. Constatada a redução de proventos ou
pensão decorrente da aplicação do disposto nesta
Medida Provisória, a diferença será paga a título de
vantagem pessoal nominalmente identificada.

Art. 19. Na hipótese de redução de remuneração
decorrente da aplicação do disposto nesta Medida
Provisória, a diferença será paga a título de vantagem
pessoal nominalmente identificada, a ser absorvida
por ocasião do desenvolvimento no cargo ou na car
reira.

Art. 20. Nos casos de transposição ou novo en
quadramento, as diferenças remuneratórias, decor
rentes de alterações no vencimento básico, serão
consideradas para todos os efeitos como parte inte
grante do novo vencimento básico.

Art. 21. Até que seja aprovado o regulamento de
que trata o § 2° do art.14, aplicam-se, para fins de pro
gressão funcional e promoção, as normas vigentes na
data de sua publicação.

§ 1° Na contagem do interstício necessário à
promoção e à progressão será aproveitado o tempo
computado até a data em que tiver sido feito o enqua
dramento decorrente da aplicação do disposto nesta
medida provisória.

§ 2° Para fins do disposto neste artigo, não será
considerado como progressão funcional ou promo
ção o enquadramento decorrente da aplicação desta
medida provisória.

Art. 22. Será de cento e vinte dias, a partir da
data de publicação desta Medida Provisória, o prazo
para encaminhamento pelo Ministério do Planeja
mento, Orçamento e Gestão à Casa Civil da Presi
dência da República da proposta de regulamentação
da Gratificação de que trata o art. 8°.

Art. 23. Esta Medida Provisória entra em vigor
na data de sua publicação.

Art. 24. Fica revogado o art. 3° da Lei nO 9.651,
de 27 de maio de 1998.

Brasília, de de 2001; 180° da Independência
e 113° da República.
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ANEXO I

TABELA DE CORRELAÇÃO

Feverelfll de 2002

SITUAÇAO ATUAL SITUAÇAO NOVA

Cargo ~Iass Padrã Padrã Classe Cargo
e o o

111 111
A 11 " ESPECIAL

I I
VI VI

V V
IV IV

B
1II 111

C

11 11
I I

Fiscal de Cadastro e VI VI
Fiscal Federal de Tributos

Tributação Rural V V

C
IV IV

B
111 111
11 11
f I

V V

IV IV

O 111 111 A

11 11
I I
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ESTRUTURA DE CARGOS DA CARREIRA DE FISCAL FEDERAL
DE TRIBUTOS

SITUAÇAO NOVA
CARGO PADRAO CLASSE

111

11 ESPECIAL
I

VI
V
IV
11I C

11
\

Fiscal Federal de Tributos
VI
V
IV
JII

B

11

I

V

IV
1II A

11

I



03440 Quarta-leira 27 mARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

ANEXO 111

TABELA DE VENCIMENTO

Fevereiro de 2002

CARGO CLASSE PADRAO VALOR (EM R$)
111 3.400,55

ESPECIAL 11 3.288,34

I 3.179,82

VI 3.017,65

V 2.918,07

IV 2.821,77
C

111 2.728,65

11 2.638,61

I 2.551,53

VI 2.421,40

Fiscal Federal de Tributos V 2.341,50

\V 2.264,23
8

111 2.189,51

\I 2.117,26

I 2.047,39

V 1.942,97

IV 1.878,85

A 111 1.816,85

11 1.756,89

I 1.698,92
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Luciano Castro)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo, relativa à edição de Medi
da Provisória contemplando a criação da
carreira de Fiscal Federal de Tributos,
nos termos da minuta que anexa.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa. seja encaminhada ao Poder Executivo a Indi
cação em anexo, sugerindo ao chefe daquele Poder ~
edição de medida provisória cuja minuta se encamI
nha ao lado do aludido instrumento, destinada a con
templar a criação da Carreira de Fiscal Federal de Tri
butos no âmbito do quadro de pessoal do Instituto Na
cional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA.

Sala das Sessões, 13 de novembro de 2001. 
Deputado Luciano Castro.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

LEI N° 9.651, DE 27 DE MAIO DE 1998.

Institui as Gratificações de Desem
penho de Função Essencial À Justiça 
GFJ, de Atividade de Informações Estra
tégicas - GOl, de Atividade Fundiária 
GAF e Provisória - GP, e Dá Outras Provi
dências.

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

Art 3° É instituída a Gratificação de Desempe
nho de Atividade Fundiária - GAF, que será concedi
da aos ocupantes dos seguintes cargos efetivos,
quando lotados no Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária - INCRA e no desempenho de ati
vidades voltadas para a colonização e reforma agrá
ria., especialmente as relativas à fiscalização e ca
dastro do zoneamento agrário, a projetos de assenta
mento e ao planejamento da organização rural nos
aspectos fundiários, de comercialização e de associ
ativismo rural:

1- de Fiscal de Cadastro e Tributação Rural;
11- de Orientador de Projetos de Assentamento;
111 - de Engenheiro Agrônomo.

Art 4° A GFJ, a GOl e a GAF serão calculadas
pela multiplicação dos seguintes fatores:

I - número de pontos resultante da avaliação de
desempenho;

11 - valor do maior vencimento básico do nível
correspondente ao da carreira ou cargo da Tabela de
Vencimentos dos servidores públicos civis da União,
estabelecida no Anexo 11 da Lei n° 8.460, de 17 de se
tembro de 1992, e alterações posteriores;

111- percentuais específicos por carreira ou car
go, correspondentes ao posicionamento do servidor
na respectiva Tabela de Vencimentos.

§ 1° O resultado da avaliação de desempenho
poderá atingir no máximo dois mil, duzentos e trinta e
oito pontos por servidor, divididos em duas parcelas
de um mil, cento e dezenove pontos, uma referente ao
desempenho individual do servidor e outra referente
ao desempenho institucional do órgão ou entidade
respectivos referidos nos arts. 1°,2° e 3°.

§ 2° Os percentuais para as carreiras e cargos
de que trata o art. 1° são os instantes do Anexo I.

§ 3° O percentual para os cargos de nível superi
or de que trata o art. 2° de 0,1820% (um mil, oitocen
tos e vinte décimos de milésimos por cento)e para os
cargos de nível intermediário é de 0,0936% (nove
centos e trinta e seis décimos de milésimos por cen
to).

§ 4° O percentual para os cargos de que trata o
art. 3° é de 0,0936% (novecentos e trinta e seis déci
mos de milésimos por cento) de 1° de setembro de
1997 a 28 de fevereiro de 1998, e, de 0,15654% (quin
ze mil, seiscentos e cinqüenta e quatro centésimos de
milésimos por cento) a partir de 1° de março de 1998.

LEI DELEGADA N° 13,
DE 27 DE AGOSTO DE 1992.

Institui Gratificações de Atividade
para os servidores civis do Poder Execu
tivo, revê vantagens e dá outras provi
dências.

O Presidente da República:
Faço saber que no uso da delegação constante

da Resolução CN n° 1, de 30 de julho de 1992 decreto
a seguinte lei:

Art. 1° Ficam instituídas gratificações de ativida
de de pessoal civil, devidas mensalmente aos servi
dores do Poder Executivo, regidos pela Lei n° 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, em valor calculado sobre
o vencimento básico, nos termos desta Lei Delegada.
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Art. 2° Os servidores das carreiras de Diplomata
e os Juizes do Tribunal Marítimo receberão Gratifica
ção de Atividade no percentual, não cumulativo, de
160%, sendo:

I - 80% a partir de 10 de agosto de 1992;
II - 100% a partir de 10 de outubro de 1992;
111 - 120% a partir de 10 de novembro de 1992;
IV - 140% a partir de 10 de fevereiro de 1993;
V - 160% a partir de 10 de abril de 1993.
Art. 3° A Gratificação de Operações Especiais,

devida aos servidores das carreiras de Polícia Fede
ral, de Polícia Civil do Distrito Federal e dos extintos
Territórios e da Polícia Rodoviária Federal, no percen
tua� de 90%, nos termos das leis ns. 8.168, de 16 de
janeiro de 1991, 8.216, de 13 de agosto de 1991, e
8.270, de 17 de dezembro de 1991, fica transformada
em Gratificação de Atividade, com percentual elevado
para até 160%, sendo 120% pagos a partir de 10 de
agosto de 1992, e o restante a partir de 1° de novem
bro de 1992.

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17 DE 1989

Aprova O Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
1- sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo

Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.516, DE 2001
(Do Sr. Avenzoar Arruda)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministro Chefe da Casa Civil
da Presidência da República, a conclu
são de municípios paraibanos no Pro
grama Comunidade Ativa do Governo
Federal.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

ExmO Sr. Ministro:
Temos no Estado da Paraíba vários municípios

que preenchem os requisitos adotados pelo Governo
Federal para fazer parte do Programa Comunidade
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Ativa, dentre eles Teixeira, Maturéia, Imaculada e Li
vramento fazem parte desta relação.

Sugerimos ao Governo Federal a adoção de
medidas no sentido de incluir estes e outros municípi
os paraibanos no referido programa, como estratégia
de combate ao estado atual de calamidade e de misé
ria em que se encontram as suas comunidades.

Precisamos permitir que as pessoas atingidas
pelos efeitos da seca e pela falta de políticas públicas
capazes de garantir o acesso dos cidadãos aos direi
tos que lhes garante a nossa Carta Magna: atendi
mento às suas necessidades vitais básicas e às de
sua família, quais sejam, educação, saúde, alimenta
ção, lazer, dentre outros, possibilitando assim a equi
paração de oportunidades e ajudando a diminuir a
sua exclusão social.

Acreditamos que, dessa maneira, estaremos
contribuindo para garantir o direito à cidadania a es
sas pessoas.

Deputado Avenzoar Arruda.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Avenzoar Arruda)

Requer o envio de indicação ao Mi
nistro Chefe da Casa Civil da Presidência
da República, sugerindo incluir municípi
os paraibanos no Programa Comunidade
Ativa do Governo Federal.

Senhor presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § la, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa seja encaminhada ao Poder Executivo, a indi
cação em anexo, sugerindo a inclusão de municípios
paraibanos no Programa Comunidade Ativa do Go
verno Federal.

Sala das Sessões, 13 de novembro de 2001 . 
Deputado Avenzoar Arruda

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO W 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução na 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário da Câmara dos Deputa
dos.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta à Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta à Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.
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INDICAÇÃO N" 2.517, de 2001
(Do Sr. Avenzoar Arruda)

Sugere ao Poder Executivo a inclu
são das escolas do Estado da Paraíba no
Programa Telecomunidade do Governo
Federal.

(Publique-Se. Encaminhe-Se.)

Exmo Sro Ministro das Comunicações,
Temos no Estado da Paraíba um número grande

de pessoas portadoras de deficiência e carentes de
atendimento digno por parte do Poder Público. Acha
mos que essas novas ações implementadas pelo Go
verno Federal, a exemplo do Programa Telecomuni
dade, poderá ajudar a facilitar o acesso desse público
especial às possibilidades que a Sociedade da Infor
mação oferece.

Precisamos permitir que as pessoas portadoras
de deficiências possam ter acesso à informação, tele
educação, teletrabalho, teleconferências, á. Internet,
etc. para servir de ferramenta tecnológica de equipa
ração de oportunidades destas pessoas. Ajudando
assim a diminuir a sua exclusão social.

Acreditamos que, dessa maneira, estaremos
contribuindo para garantir a cidadania a essas pesso
as que também são cobradas pelo cumprimento dos
seus deveres como pessoas normais pelos gover
nantes, mas que não lhes é assegurado o exercício
dos seus direitos como cidadãos contribuintes nor
mais.

Deputado Avenzoar Arruda.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Avenzoar Arruda)

Requer o envio de indicação ao Mi
nistério das Comunicações, sugerindo
incluir todas as escolas do Estado da Pa
raíba no Programa Telecomunidade, do
Governo Federal

Senhor presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa seja encaminhada ao Poder Executivo, Minis
tério das Comunicações, a indicação em anexo, suge
rindo a inclusão das Escolas do Estado da Paraíba no
Programa Telecomunidade, do Governo Federal.

Sala das Sessões, 13 novembro de 2001 . - De
putado Avenzoar Arruda

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

Aprova O Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providen

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário da Câmara dos Deputa
dos.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas ás Comis
sões

• Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;
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111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.518, DE 2001
(Do Sr. Avenzoar Arruda)

Sugere ao Poder Executivo a ado
ção de medidas relativas à Campanha
Nacional de Valorização da Residência
Médica.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Sr. Ministro da Saúde,
Venho por meio deste expor e reivindicar o se

guinte:
1 - Valorização da Residência Médica;
2 - Melhoria do programa de excelência em for

mação e qualificação ética e profissional;
3 - Reajuste da Bolsa;
4 - Cumprimento dos direitos já garantidos em

lei;
5 - Regulamentação do auxílio-moradia;
6 - Capacitação e gratificação dos preceptores;
7 - Folgas pós-plantão.
Deputado Avenoar Arruda

REQUERIMENTO
(Do Sr. Avenzoar Arruda)

Requer o envio de indicação ao Mi
nistério da Saúde, relativa à Campanha
Nacional de Valorização da Residência
Médica.

Senhor presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa seja encaminhada ao Poder Executivo a indica-

ção em anexo, sugerindo a regulamentação e o rea
juste do auxílio-moradia e Residência Médica, confor
me Reivindicações da Associação Nacional de Médi
cos Residentes.

Sala das Sessões, 13 de novembro de 2001. 
Deputado Avenzoar Arruda.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

.. Artigo alterado pela Resolução n° 10, de
1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciati
va exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais
Comissões acerca de determinado assunto, visando
a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa
da Câmara

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

.. Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
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Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

11 - o parecer referente à indicação será profe
rido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério
da Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sen
tido, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo
à Mesa, determinará o arquivamento da indicação,
cientificando-se o Autor para que este, se quiser,
ofereça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos dc qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.520, DE 2001
(Do Sr. Fernando Bezerra)

Sugere ao Poder Executivo corrigir
as graves falhas existentes na BR- 101,
apontadas pela Policia Federal de Itape
ma/SC, entre o Km 112, em ItajaílSC, e o
Km 176, em TijucaslSC conforme docu
mentação anexa.

(Publique-Se. Encaminhe-Se)

Excelentíssimo Senhor Ministro dos Transpor
tes - Dr. Eliseu Padilha,

Nos termos do art. 113, inciso I e § 10 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, propomos
ao Ministério dos Transportes, a correção das graves
falhas existentes na BR-101 apontadas pela Polícia
Rodoviária Federal de Itapema/SC, entre o Km 112,
em Itajaí/SC e o Km 176, em Tijucas/SC, conforme
documentação anexa.

Justificação

Senhor Ministro, os problemas decorrentes dos
buracos, rachaduras, depressão, e, principalmente, o
acúmulo de água na pista, acarretam graves aciden
tes com mortes fatais. O acostamento ao longo de

todo o trecho, necessita de manutenção, e que há vá
rios pontos onde a vegetação e o acúmulo de terra,
impedem o escoamento das águas.

De todo o modo, Senhor Ministro, solicito um es
tudo da proposta, para que possamos garantir a se
gurança dos motoristas e, com isso, evitar os graves
acidentes ocorridas nesta rodovia.

Sala das Sessões, 14 de novembro de 2001. 
Deputado Fernando Coruja

REQUERIMENTO N° ,DE 2001
(Do Sr. Fernando Coruja)

Requer o encaminhamento de Indi
cação ao Excelentíssimo Ministro de
Estado dos Transportes - Dr. Eliseu Padi
lha, solicitando corrigir as graves falhas
existentes na BR-101 apontadas pela Po
lícia Rodoviária Federal de ItapemalSC,
entre o Km 112, em Itajaí/SC e o Km 176,
em TijucaslSC, conforme documentação
anexa.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, na forma do arti

go 113, inciso I e § 10 do Regimento Interno da Câma
ra dos Deputados, que seja encaminhada a indica
ção, ao Ministro dos Transportes, solicitando corrigir
as graves falhas existentes na BR-101 apontadas
pela Polícia Rodoviária Federal de Itapema/SC, entre
o Km 112, em ltajaílSC e o Km 176, em Tijucas/SC,
conforme documentação anexa.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 2001. 
Deputado Fernando Coruja

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÃMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados

TITULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações
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Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

.. Artigo alterado pela Resolução nO 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11- o parecer. referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

CAPíTULO V
Das Emendas

Art. 123. As emendas do Senado a projetos ori
ginários da Câmara serão distribuídas, juntamente
com estes, às Comissões competentes para opinar
sobre as matérias de que tratam.

Assembléia legislativa do Estado de Santa Ca-
tarina

Gabinete do Deputado Volnei Morastoni - PT
Palácio Barriga-Verde
Excelentíssimo Senhor Deputado Onofre Santo

Agostini, Presidente da Assembléia legislativa do
Estado de Santa Catarina.

REQUERIMENTO N° 795-01

Senhor Presidente,
O Deputado Volnei Morastoni, consubstanciado

no artigo 123 do Regimento Interno desta Casa le
gislativa, requer, após ouvida a manifestação do Ple
nário, o envio de mensagem ao Excelentíssimo Se
nhor Esperidião Amin Helou Filho, Governador Esta
do de Santa Catarina, aos Excelentíssimos Senhores
Senadores e Deputados Federais do Fórum Parla
mentar Catarinense, nos seguintes termos:

"A Assembléia legislativa do Estado de Santa
Catarina, aprovando proposição do Deputado Volnei
Morastoni e, considerando levantamento efetuado no
dia 28 de setembro passado pela Polícia Rodoviária
Federal de Itapema, dos pontos críticos que apresen
tam defeitos entre o KM 112, em Itajaí e o KM 176, em
Tijucas, da BR/1 01 , recentemente duplicada e, traba
lho sob sua jurisdição, quais sejam:

Sentido Norte -sul
Km 112,5: Acúmulo de água sobre a pista da es

quema
Km 114,2 : Acostamento desmoronado
Km 125,5 : Acúmulo de água nas pistas direita e

esquerda
Km 129 ao Km 131: Buracos no acostamento
Km 135 ao Km 136:Acúmulo de água na pista

da esquerda
Km 138,3: falta conclusão do Dispositivo de pro-

teção contínua (Mureta
divisória New Jersey)
Km 144,O:Acúmulo de água na pista da esquerda
Km 144,3 :Acúmulo de água na pista da esquerda
Km 148,4 :Acúmulo de água na pista da esquerda
Km 151,7: Depressão nas duas pistas
Km 153,2 : Buracos na pista da direita
Km 155,2 : Rachaduras nas duas pistas
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Km 158,1 : Acúmulo de águas na pista da es-
querda

Km 158,2: Buracos na pista da direita
Km 160,8 : Rachadura nas duas pistas
Km 161,2: Rachaduras na pista da esquerda
Km 162,9: Rachaduras e depressão nas duas

pistas
Km 163,7: Acúmulo de água na pista da esquerda
Km 164 ao 165: Ponte com defeito nas linhas de

dilatação
Km 165,1 :Acúmulo de água na pista da esquerda
Km 166,1: Acúmulo de água na pista da esquerda
Km 166,2: Rachaduras na pista da esquerda
Km 167,2: Rachaduras na pista da direita
Km 168,6: Sem o dispositivo de proteção contí

nua (Mureta divisória New Jersey)
Km 174,3: Retorno inacabado, com depressão,

rachaduras e buracos com grande acumulo de água,
devido a obra inacabada naquele local.

Sentido Sul-norte
Km 174,5: Retorno inacabado
Km 173,7: Acúmulo de água na pista da esquerda
Km 171,7: Depressão na pista da esquerda
Km 167,9: Buracos na pista da direita
Km 167,6: Rachaduras e depressão nas duas

pistas
Km 163,9: Acúmulo de água na pista da direita
Km 162,9: Passagem de nível com depressão
Km 158,9: Acúmulo de água na pista da esquerda
Km 150,4: Acúmulo de água na pista da esquerda
Km 146,0: Buracos na pista da direita
Km 144.4: Acúmulo de água na pista da esquerda
Km 130,1: Acúmulo de água nas duas pistas
Km 126,5 ao Km 125,7: Acúmulo de água nas

duas pistas
Km 125,0 ao Km 122,0: Buracos e ondulações
Km 119,4: Acúmulo de água nas duas pistas
Km 116,0 ao Km 115,0: Buracos e ondulações
Km 114,0 : Buracos
Considerando que os problemas decorrentes

dos buracos, rachaduras, depressão, e, principalmen
te, o acúmulo de água na pista, acarretam graves aci
dentes com mortes fatais; considerando que o acos
tamento ao longo de todo o trecho, necessita de ma
nutenção, e que há vários pontos onde a vegetação e
o acúmulo de terra, impedem o escoamento das
águas;

Solicito a Vossa Excelência que gestione junto
ao Ministério dos Transportes e ao Departamento Na
cional de Estradas e Rodagens, medidas urgentes

para a tomada de providências efetivas no sentido de
corrigir as graves falhas existentes na BR - 101
apontados pela Polícia Rodoviária Federal de Itape
ma, entre o Km 112, em Itajaí e o Km 176, em Tijuca,
como também a devida supervisão e fiscalização pelo
Ministério dos Transportes e do DNER sobre as em
preiteiras contratadas para a construção e manuten
ção do trecho duplicado da rodovia, e da mesma for
ma, solicito urgente realização de igual levantamento
sobre os pontos críticos nos demais trechos da BR 
101 duplicada em SC e, por último, solicito que, en
quanto os reparos ainda não sejam efetuados, seja
providenciada a imediata sinalização vertical e hori
zontal para alertar os motoristas do perigo de aciden
tes nos trechos críticos. Presidente - Deputado Ono
fre Santo Agostini:'

Deputado Volnei Morastoni.

INDICAÇÃO N° 2.521, DE 2001
(Do Sr. Fernando Coruja)

Sugere ao Poder Executivo a trans
formação da atual Escota Técnica Fede
ral, existente em FlorianópoliS/SC, em
Centro Federal de Educação Tecnológica
- CEFET, conforme documentação anexa.

(Publique-Se. Encaminhe-Se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação 
Dr. Paulo Renato Souza,

Nos termos do Art. 113, inciso I e § 10 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, propomos
ao Ministério da Educação, a transformação da atual
Escola Técnica Federal, existente em Florianópo
lis/SC, em Centro Federal de Educação Tecnológica 
CEFET, conforme documentação anexa.

Justificação

Senhor Ministro, o Estado de Santa Catarina
possui apenas uma unidade federal de ensino supe
rior, que é a Universidade Federal de Santa Catarina
- UFSC, que, aliás, ao longo dos 40 anos da sua im
plantação vem prestando inestimáveis serviços à
mocidade catarinense. Enquanto isso, os Estados
do Rio Grande do Sul e do Paraná possuem diver
sas unidades educacionais custeadas pelo Erário da
União.

Deste modo, solicito um estudo da proposta,
para podermos oferecer condições modernas para
um aprendizado que venha a corresponder, tam
bém, às demandas do mercado do trabalho.

Sala das Sessões, 14 de novembro de 2001,
Deputado Fernando Coruja



Fevereiro de 2002 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 27 03449

REQUERIMENTO N° ,DE 2001
(Do Sr. Fernando Coruja)

Requer o encaminhamento de Indi
cação ao Excelentíssimo Ministro de
Estado da Educação - Dr. Paulo Renato
Souza, solicitando a transformação da
atual Escola Técnica Federal, existente
em Florianópolis/Se, em Centro Federal
de Educação Tecnológica - CEFET, con
forme documentação anexa.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, na forma do arti
go 113, inciso I e § 1° do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados, que seja encaminhada a indi
cação, ao Ministro da Educação, solicitando a trans
formação da atual Escola Técnica Federal, existente
em Florianópolis/SC, em Centro Federal de Educa
ção Tecnológica - CEFET, conforme documentação
anexa.

Sala das Sessões, 14 de novembro de 2001,
Deputado Fernando Coruja

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPITULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
1- sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva:

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a

elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário da Câmara dos Deputa
dos.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes:

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara ao chegar o processo á
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.522, DE 2001
(Do Sr. Fernando Coruja)

Sugere ao Poder Executivo que se
jam sediadas em Santa Catarina as Agên
cias Regionais de Transportes Terrestres,
de Transportes Aquaviários e de infra-es
trutura de Transportes, criadas pela Lei
n° 10.233, de 5-6-01 .

(Publique-Se. Encaminhe-Se)
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Excelentíssimo Senhor Ministro dos Transpor
tes - Dr. Eliseu Padilha,

Nos termos do Art. 113, inciso I e § 1° do Regimen
to Interno da Câmara dos Deputados, propomos ao Mi
nistério dos Transportes, que sejam sediadas em Santa
Catarina as Agências Regionais de Transportes Terres
tres, de Transportes Aquaviários e de Infra-estrutura de
Transportes, criadas pela lei nO 10.233, de 5-6-01.

Justificação

Senhor Ministro, o pleito visa corrigir uma injusti
ça história, posto que, ao longo dos últimos anos, al
guns órgãos federais sediados em Santa Catarina fo
ram transferidos para outros Estados ou regiões.

De todo o modo, Senhor Ministro, solicito um estu
do da proposta, para que as novas entidades, regula
mentadas pela lei n° 10.233 de 5-6-01, tenham suas
sedes aprovadas com localização em Santa Catarina.

Sala das Sessões, 14 de novembro de 2001 ,
Deputado Fernando Coruja

REQUERIMENTO N° o., DE 2001
(Do Sr. Fernando Coruja)

Requer o encaminhamento de Indica
ção ao Excelentíssimo Ministro de Estado
dos Transportes - Dr. Eliseu Padilha, solici
tando que sejam sediadas em Santa Catari
na as Agências Regionais de Transportes
Terrestres, de Transportes Aquaviários e de
Infra-estrutura de Transportes, criadas pela
lei n° 10.233, de 5-6-01.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, na forma do arti

go 113, inciso I e § 1° do Regimento Interno da Câma
ra dos Deputados, que seja encaminhada a indica
ção, ao Ministro dos Transportes, solicitando que se
jam sediadas em Santa Catarina as Agências Regio
nais de Transportes Terrestres, de Transportes Aqua
viários e de Infra-estrutura de Transportes, criadas
pela lei n° 10.233, de 5-6-01.

Sala das Sessões,14 de novembro de 2001,
Deputado Fernando Coruja

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

lEI N° 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001

Dispõe Sobre a Reestruturação dos
Transportes Aquaviário e Terrestre, cria o

Conselho Nacional de Integração de Polí
ticas de Transporte, a Agência Nacional
de Transportes Terrestres, a Agência Na
cional de Transportes Aquaviários e o
Departamento Nacional de Infra-estrutura
de Transportes, e dá outras providências.

CAPíTULO I
Do Objeto

Art. 1° Constituem o objeto desta lei:
I - criar o Conselho Nacional de Integração de

Políticas de Transporte;
11 - dispor sobre a ordenação dos transportes

aquaviário e terrestre, nos termos do art. 178 da
Constituição Federal, reorganizando o gerenciamen
to do Sistema Federal de Viação e regulando a pres
tação de serviços de transporte;

111 - criar a Agência Nacional de Transportes
Terrestres;

IV - criar a Agência Nacional de Transportes
Aquaviários;

V - criar o Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes.

CAPíTULO 11
Do Sistema Nacional de Viação

Art. 2° O Sistema Nacional de Viação - SNV é
constituído pela infra-estrutura viária e pela estrutu
ra operacional dos diferentes meios de transporte de
pessoas e bens, sob jurisdição da União, dos Esta
dos, do Distrito Federal e dos Municípios.

Parágrafo único. O SNV será regido pelos prin
cípios e diretrizes estabelecidos em consonância
com o disposto nos incisos XII, XX e XXI do art. 21
da Constituição Federal.

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TITULO IV
Das Proposições
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CAPITULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

1-as indicações recebidas pela Mesa serão lidas
em súmula, mandadas à publicação no Diário da Câ
mara dos Deputados e encaminhadas às Comissões

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11- o parecer referente á indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades

INDICAÇÃO N° 2.523, DE 2001
(Do Sr. Gilberto Kassab)

Propõe a redução de setenta por
cento no ICMS incidente sobre ligações
telefônicas realizadas através de telefo
nes públicos.

(Publique-Se. Encaminhe-Se.)

ExceJentíssimos Senhores Conselheiros do
Conselho de Política Fazendária - CONFAZ,

Nos termos do art.113, inciso I e § 1° do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, propomos
ao Confaz a redução de 70% no ICMS incidente sobre
as ligações telefônicas realizadas através de telefo
nes públicos (orelhões).

Justificação

A proposta tem como objetivo reduzir o custo
das ligações telefônicas e facilitar o acesso ao telefo
ne público pela população de baixa renda.

A Lei Geral de Telecomunicações, conceituou
como deveres de Universalização, aqueles que objeti
vam o acesso de qualquer cidadão aos serviços de
telefonia, independentemente da sua condição socio
econômica ou localidade geográfica. Até 2003, deve
rá haver um telefone de uso público nas cidades de
forma a garantir que o cidadão não se desloque mais
de 300 metros para fazer uma ligação.

As receitas líquidas das operadoras de telefonia
fixa, segundo publicação especializada, representa
ram 39,37% de um valor total equivalente a US$33,5
bilhões, geradas pelo setor no último ano. No Estado
de São Paulo, por exemplo, a concessionária local de
telefonia anunciou recentemente que já possui urna
planta instalada de 12,9 de linhas e de 341 mil telefo
nes públicos o que estabelece uma relação de 2,64%
do último sobre o primeiro. Os dados apontam que a
redução do imposto não deverá ocasionar transtor
nos financeiros aos governos em função da pequena
participação desses serviços na arrecadação do
ICMS nos Estados.

Assim, no sentido de facilitar a utilização do tele
fone público pela população mais necessitada de
nosso pais, a preços mais acessíveis, permitindo-lhes
usufruir dos confortos da sociedade atual e proporcio
nando-lhes uma melhor qualidade de vida, que vimos
apresentar a presente Indicação, para qual pedimos o
importante e decisivo apoio dos nobres Conselheiros
do Conselho de Política Fazendária.

Sala das Sessões, Deputado Gilberto Kassab.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Gilberto kassab)

Requer o envio de Indicação ao Con
selho de Política Fazendária - CONFAZ re
lativa à redução de 70% do ICMS incidente
sobre as ligações telefõnicas realizadas
através de telefones públicos.

Senhor Presidente,
Nos termos do art 113, inciso I e § 1° do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro à
Vossa Excelência, seja encaminhada ao Conselho de
Política Fazendária - CONFAZ, a Indicação em ane
xo' propondo a redução de 70% no ICMS incidente
sobre as ligações telefônicas realizadas através de
telefones públicos (orelhões).

Sala das Sessões, Deputado Gilberto Kassab.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas ca
sas do congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre
indicação concluir pelo oferecimento de projeto, se
guirá este os trâmites. regimentais das proposições
congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sen
tido, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo
à Mesa, determinará o arquivamento da indicação,
cientificando-se o Autor para que este, se quiser,
ofereça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qual
quer Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.524, DE 2001
(Do Sr. Confúcio Moura)

Sugere ao Poder Executivo o envio
de projeto de lei instituindo o Sistema de
Proteção da Amazônia e a criação da
Agência Brasileira de Proteção da Ama
zônia.

(Publique-Se. Encaminhe-Se.)

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
O Sistema de Proteção da Amazônia - SIPAM

foi conceituado com o finalidade de propiciar um am
biente facilitador para integrar, avaliar e difundir infor
mações para o planejamento e a coordenação das
ações globais dos órgãos governamentais na Amazô-
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nia Legal, preservadas as competências instituciona- cance os objetivos brasileiros na implantação do sis-
is estabelecidas. tema.

A necessidade de que seja criado um órgão
com a finalidade de gerenciar as atividades do Si
pam, requer uma ação urgente e ajustada à concep
ção estabelecida pela reforma organizacional do
Estado, instituída pelo Exmo Sr. Presidente da Repú
blica, baseada nas novas exigências de estrutura
mínima que incorpore os objetivos de reduzir custos
operacionais, de melhorar a alocação orçamentária
e de promoverá a integração entre as esferas gover
namentais na região respeitadas as autonomias e
atribuições, tendo como suporte o uso Intensivo da
tecnologia, com a preocupação constante de possi
bilitar a evolução tecnológica no conceito e na ope
ração do fundamental para a criação da nova institu
ição consiste na necessidade de estruturar-se um
órgão que tenha competência administrativa, técnica
e operacional suficientes para conduzir as ativida
des do Sipam.

A razão fundamental para a criação da nova ins
tituição consiste na necessidade de estruturar-se um
órgão que tenha competência administrativa, técnica
e operacional suficientes para conduzir as atividades
do Sipam - exceto as de controle do espaço aéreo,
atribuição específica do Comando da Aeronáutica 
já que hoje há uma grande dificuldade na articulação
dessas ações, em virtude de o Conselho Deliberativo
do Sistema de Proteção da Amazônia - CONSIPAM
estar vinculado à Casa Civil da Presidência da Repú
blica e a Secretaria-executiva do Consipam, na estru
tura básica do Ministério da Defesa, sem uma autono
mia ~ara operacionalizar o sistema. Propõe-se, ainda,
que essa instituição seja vinculada à Presidência da
República, visando a fortalecer sua supervisão, avali
ação e atuação, tendo em vista que é um órgão su
praministerial, bem como para evitar interpretações,
especialmente pela comunidade internacional de
que se trata de um sistema da área militar. '

É preciso ter claro que essa concepção organi
zacional, com estrutura, níveis hierárquicos estrita
mente necessários e agilidade para desempenho de
sua missão, é indispensável para a entrada em funci
onamento do Sipam. No escopo do documento inicial
do projeto, no título "Concepções Operacionais do Si
vam", na referência aos três centros de vigilância de
Manaus, Porto Velho e Belém e ao centro de coorde
nação de Brasília, é fornecida a indicação de que es
se~ centros operarão individual e coletivamente para
satisfazer aos requerimentos próprios do Sivam e Si
pam e, como resultado, dar suporte para que se al-

Seguindo essa orientação, é recomendável
que se crie uma estrutura organizacional, em forma
de Agência, entendida e planejada para implemen
tar e ativar as operações do Sipam, concentrando
os esforços iniciais para a ativação do CRV (Centro
Regional de Vigilância) de Manaus, provendo os ór
gãos parceiros, esferas regionais de governo e
usuários nacionais e internacionais com uma base
de dados sistematizada, compreensiva e confiável,
que possbilite:

a) a implement ação de ações coope
rativas, em parceiras coordenadas e conver
gentes envolvendo diversas agências gover
namentais para evitar a duplicação de esfor
ços e perdas de eficiência em termos de re
sultados;

b) o alcance dos objetivos nacionais
prioritários relacionados ao meio ambiente e
ao desenvolvimento sustentável;

c) a satisfação da sociedade civil e da
comunidade internacional no que concerne
a adoção da política de desenvolvimento
sustentável que o Brasil ratificou na
ECO-92;

d) o crescimento estruturado do plane
jamento regional no que tange a exploração
dos recursos naturais, a proteção ambiental,
a preservação de áreas indígenas, a vigilân
cia e o controle de fronteiras e de circulação
fluvial, o conhecimento climático, o uso ade
quado do solo, a prevenção e o controle de
doenças, o auxílio nas calamidades públi
cas, o apoio à pesquisa e ao desenvolvi
mento e a integração homem-ambiente;

e) a prevenção e o combate às ativida
des ilícitas.

A solução para as necessidades acima relata
das conduz à edição de um projeto de lei criando a
Agência Brasileira de Proteção da Amazônia 
ABPA, autarquia federal, sob regime especial, vincu
lada à Presidência da República, com a finalidade
de promover a implantação, o desenvolvimento e a
operacionalização das atividades do Sipam, exceto
as de controle do espaço aéreo,obedecidas as dire
trizes superiores-traçadas consoante a Política Naci
onal de Integração da Amazônia Legal.

São essas as razões pelas quais sugerimos
que V. Exa envie a esta Casa projeto de lei instituin-
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do o Sistema de Proteção da Amazônia, conforme
minuta anexa.

Cabe observar que o art. 13 da minuta de pro
jeto anexa refere-se á criação de empregos, porém
não está especificado o número de empregos a se
rem criados, pois entendemos que o Poder Executi
vo é quem melhor pode avaliar tal necessidade.
Assim, apesar desse artigo fazer menção do "Ane
xo 11", este não está sendo encaminhado junto à
presente indicação.

Certos de que V.Exa dispensará a necessária
atenção para as sugestões apresentadas, submete
mos a presente indicação a sua consideração.

Sala das Sessões, 20 de novembro de 2001 . 
Deputado Confúcio Moura

REQUERIMENTO
(Do Sr. Confúcio Moura)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo, sugerindo a instituição do
Sistema de Proteção da Amazônia 
SIPAM e a criação da Agência Brasileira
de Proteção da Amazônia.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa seja encaminhada ao Poder Executivo a Indi
cação em anexo, sugerindo o envio de projeto de lei,
pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli
ca, instituindo o Sistema de Proteção da Amazônia 
SIPAM e criando a Agência Brasileira de Proteção da
Amazônia.

Sala das Sessões, 26 de novembro de 2001 . 
Deputado Confúcio Moura

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais
Comissões acerca de determinado assunto, visando
a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa
da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outu
bro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário
da Câmara dos Deputados e encaminhadas às
Comissões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outu
bro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será profe
rido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério
da Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre
indicação concluir pelo oferecimento de projeto, se
guirá este os trâmites regimentais das proposições
congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;
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b} consulta a Comissão sobre atos de qual
quer Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.525, DE 2001
(Do Sr. Paulo Octávio)

Sugere ao Poder Executivo a cria
ção da carreira de Auditor Federal.

(Publique-Se. Encaminhe-Se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do
Planejamento, Orçamento e Gestão,

O Manual do Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo Federal, aprovado pela Instrução
Normativa da Secretaria Federal de Controle Interno
n° 1, de 6 de abril de 2001 , preceitua que as ativida
des das unidades de auditoria interna das entidades
da administração indireta "devem guardar similitude
à quelas exercidas pelos órgãos/unidades integran
tes do Sistema de Controle Interno do Poder Execu
tivo Federal" (Capítulo X, Seção I, item 11). Porcon
seguinte, os Auditores das autarquias federais de
sempenham atribuições idênticas à quelas desen
volvidas por Analistas de Finanças e Controle. Logo,
é natural que se pratique isonomia de vencimentos
entre os cargos citados.

Pelo exposto, sugerimos a V.Exa o acréscimo,
à Medida Provisória nO 2.229-43, de 6 de setembro
de 2001, de dispositivo tratando da criação da carre
ira de Auditor Federal no âmbito das Autarquias e
Fundações Federais.

Sala das Sessões, 20 de novembro de 2001,
Deputado Paulo Octávio

REQUERIMENTO
(Do Sr. Paulo Octávio)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo, relativa à criação da carre
ira de Auditor Federal.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa seja encaminhada ao Poder Executivo a Indica
ção anexa, sugerindo o acréscimo, à Medida Provisó
ria n° 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, de disposi
tivo tratando da criação da carreira de Auditor Federal
no âmbito das Autarquias e Fundações Federais.

Sala das Sessões, 20 de novembro de 2001,
Deputado Paulo Octávio

MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.229-43,

DE 6 DE SETEMBRO DE 2001

Dispõe sobre a Criação, Reestrutu
ração e Organização de Carreiras, Car

gos e Funções Comissionadas Técnicas

no âmbito da Administração Pública Fe

deral Direta, Autárquica e Fundacional, e

dá outras providências.

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

Art. 1° Esta Medida Provisória dispõe sobre a
criação das Carreiras de Procurador Federal e de Fis
cal Federal Agropecuário, reestrutura e organiza as
seguintes carreiras e cargos:

1- Analista de Finanças e Controle e Técnico de
Finanças e Controle;

11 - Analista de Planejamento e Orçamento e
Técnico de Planejamento e Orçamento;

111 - Analista de Comércio Exterior;
IV - Especialista em Politicas Públicas e Gestão

Governamental;
V - Técnico de Planejamento e Pesquisa e de

mais cargos de nível superior e de nível intermediário
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada -IPEA;

VI - Técnico de Planejamento P-1501 do Grupo
P-1500;

VII- Analista, Procurador e Técnico do Banco
Central do Brasil;

VIII - Inspetor e Analista da Comissão de Valo
res Mobiliários -CVM;

IX - Analista Técnico da Superintendência de
Seguros Privados - SUSEP;

X- Carreira de Pesquisa em Ciência eTecnologia;
XI- Carreira de Desenvolvimento Tecnológico;
XII - Carreira de Gestão, Planejamento e

Infra-Estrutura em Ciência e Tecnologia; e
XIII - Técnicos-Administrativos das Instituições

Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Edu
cação.

Art. 2° As carreiras e os cargos a que se refe
rem o art. 10 são agrupados em classes ou categori
as e padrões, na forma dos Anexos I, 11 e 111.
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SECRETARIA FEDERAL DE
CONTROLE INTERNO

INSTIWÇÃO NORMATIVA N' I. DE 6 DE ABRJL DE 2001

DeflIIe diretrizes, princípios. concellos e
aprova norm.. lI!Qu_ JllIIlI a anll.ção do
Sistema de Controle Inremo do Poder Eu
culivo Federal.

o SECRETÃRJO FEDERAL DE CONTROLE INTERNO.
no uso de SUIUi uribuiç~ c tendo em vista o disposto no õtllÍgo 24,

da Lei o.· 10. ISO. de 6 de fevereiro de 2001, DO artigo 11 do Occn:to
0." 3.782. de S de abril de 2001 e DO DecreID 0." 3..591. de 6 de
se.....bro 2000: e

Considenndo as lIIOyoçôes introduzidas na eslrUlura Olp'
oiz..:ional e opcraçiooaJ do órgio <eocral do Sisu:ma de Controle
InIUllO do Poder Exeaniyo fcdernJ. com Yi>las a adequar sua oilisão
instiluc:iooai b finalidades disposlas na CoastibJiçlo FedernJ:

Considerando a _e..idade de atualizar os aspecto. can
<einWs e práti<Ol da IIÇW de <:ontrole no setor público federal. no
que diz respeita à amação do SiSICma de Conaole IlIlCrno do Poder
E.ccuIiYO Federal. aole .. crescentes inoYlIÇões introduzidas no cc'
nário nacional. e.peciflCamenle a refonna do aparelho do Estado e os
$CUs impllClos reJcvAAlCS; c

Considerando. ainda. a _Idade de alUalizN normalivos
lé<:nicos que nonoiam as ações de comrole a cargo dos ó'1!ãos in·
tegrarues do SislClllll de Conuole Interno do Poder EsecuriYO Federal:
I'e$Olve:

Art. I·. Definir dirclIizcs. princípios. ",nccilos e aprovar ai

normas técnicas relaliyas à açAo de controle aplicáyei< ao Serviço
Nblico federal. a fun de discipilnar e padtoorizar a aIuaçio do Sis
lema de ConllOle Interno do Poder Executivo fcderaI.

Art. 2".Aproyar o Manual do Si<lelD8 de Controle Intemo do
Poder E.x<cuÚYO Federal. consubsWlciado DO disPOSIO no artigo 1°,
conslilllído do Anexo a es'" InslnlÇlO Nonnaliva. bem como dos lIOIl

..................................................
CAPíTULO X • UNIDADES DE AUDITORL\ INTERNA D.'\S EN
TIOADES DA ADMlJI;lSTRAÇÃO L"IDlRe,A
Soção I - Definição e FUII.:ioOlUl1':nSU

J.A aud.ilOna in~rna consúlui·w; em lLIJ1l conju.llto de tJ{o·
,=,edimenl[).'\. lecnlcaml:nle norrnatÍ'.lad01, q:.:e funcinru. por mei\\ de
ocompallbamenlo indin:lO <lo pruo:es,o.'. õl-alillÇio de reouI1óu.lo. c
pruposiçáo de açoes c<·m:livõl' para os ..>' jM gcn:nGiai. da cnliJade
~ qual está YÍlICIIl:Ida. O. u-~balhos d. ~uliilOl'iu iIll<rna >ãD ese·
cutado. por Wlidadc de auditoria interna. 011 por awlilOf imemo.
""po:<:ioirntonle de,.gnudo puta a funÇ:lo. e !c"' contC> ...-..:terisli,·.
prinGipa! asse.aonmenlo Il alra admínlStraçio da entidade. lJusclukL>
"l?'Cll'" valor • se..lo.

2Para fms desta Nonna.. COll5!tkr.J.·se que 1lDid.1de de au·
duoria inlema é' aquela penencente à eslJU1ura organizllcioaal d.:
emidOOcs da AdroinislTlJ';ào Pública Fc<lcrnl IJIdireIll ou aos ollres
p:uxslalllis de cooperaçã&> com o Poda Pllblico que =1izam .."..
\liÇO' sociais AlItônomos.

J.A. entidlld<:, d. Adminism>çào Pública ~eraJ Indir"..
bem asli im os serviços soclais mtônomos. deveria eJrgólDizar SU.:lS
respectivas unidades de IIUd,tori. inlerna. as quais lCriIo como fi
nalidades bisie... f<JCt8leeer a gestão e =ionalizar .. ações de con
trole. bem como p......r .pai" aos órgãos do Sistema de Colllffile
IntClDO do Poder E.",UIÍvo fcd,:ral.

4.0 fonalccimento da gcstlo consiste em .~gar valor ao
gerenciamenlo da açioo goyernamellUl. coottibuindo para o curnpn
rnealO dai meIaS previ.1aS 110 Plano Pluri:tnuaJ. a execuçilo dos pro
anmu de l!Oyemo e os 0IÇllIneI1I0$ da Uniilo ao Imbiro da C1Ilidadc.
" comprovaç.io da le!aJidade e • avaliação dos resultados. qUlllllO à
economi<:idad.. elicácia e eficiência da gestllo.

S.A l8àoDaIiz.açio das oçóes de coollOle objetlva eliminar
a1iyidades de MUdirOlia em duplicidad<:. nos 6rgAownidllda que ia·
tegr.un o Si_ de ConlrOlc Interno do Poder làCClJliYO fedc:rnI.
bem lXlfDO gerar DOY" a1ividades de auditoria que JlI'C"IICIlam lacunas
por meio de I'""Ia de açõe. onicuJadas. Essa raciOll4lizaçào vi""
otimizar a uLilizoção dos ""unas hum:lJlOS e maleriais dispIlnl..eis.

6.0 apoio ao Sislema de Controle lnremn do Poder Exe·
culi"" Federal COMi"", no fornc:cimenlo periódico de informações
sob... OI ......Iudo. 00. trlIbalhos realUadoo. bem como DO 8WI'
dimcato das lOüeiUlÇlles de Irabalbos ..peciflCOS.

7."" c:otidade:I da Admiaislr.lçào Nblila FcdcnJ Indlma.
bem como OI -.iÇOll sociais aIJlônornos, dcvaio orpmur õl res
pectiya unidade de audilOl'Ía interna 1:011I o IIlporte lleCI!SÚlio de
"""""'" bwnanos e mate:riais. Caso se verifique q"" o volume de
lnlbalIIo da ealidadc: Rio ju.stifoca a cslrUlur.IçJo de l1JtIa Wli<lade
organizaciooal de auditoria in........ o 8Ul de n:aulamelltaçslo da en·
tidade deYClll p"'vcr que as funçiles de auditoria ioIema serào de
senrpeohadas por auditor iPtemo.

B.QuaDro à viJtculaçOo. a unidade de audilOria ioIema ou
AbdiIot iDumo deved _ aubonlioado ao coueIbC> de adminis-
lnIÇio ou " ÓtJl:iIo de aaibuiçõca "'I.........,.. Caoo lo ...udode Dio
COD!c com coa.sclbo de a4minis1laçãll ou órpo equivalente. a ....
dilllria iDt.ema 011 o audilDr intemo IUbonIiDar-oc-& CÜlQameNc ao
dirigeate rnWmo da cnlidadc. YCdado delcpr • viDc;u1aç:lQ a """"
lIldOI1dadc. Eua Y1l1CUlaçIo tem por <Jbjelivo proporcionar • uni<t>de.
de .udltoria·intema um POSlCionamenlO-·ilIficient.ememc elevado de
modo a pt'nnuu·lbe de.o;lfH..-umblr-lIC de suas respoasabilidadc:5 com
abrangenc13 c maior índependê:ncllL

tJ.A. unuladc de .auditoria imcma SUjeita-R irII OriCIn:~Jo nOf
mauva e superYIsão lé<:nlo. do SiSlCma de ConlrOle Imerno do Poder
Execull'o federaL """,ando apoio aos ólJÔOs e às unidades que o
integnun. Essa y,"culação 1001l1e. visa garantir a efetividade nos
resultado. dos tr.rbaJhos de audllona.

IO.A nomeaç:lo ou exonerllçoo do Ulular de unidade de au
ditona im<ma será submetida. pejo dirigente máJwna da enlidade. à
aprovaç.o do con..lho de adminiSlraÇão ou órJilo equivalente, quan
do for o =. e tnfortnada ao Ólllio ou unidade de coauele inlemO
que ju.risdidooa a. emid~c..

I LAs atividades das unidades de auditoria iDtcrna devem
luardar .imililUde àquela.' e"e",idas pelos ÓIl!:losIunidades integran
Ies do Sistema de Controle (nlemo do Poder Executivo FederaL
contudo. por estar inserida na .'UUlun orpniD<:iooal da ..,liclude e
por ==-sc pela u1l:l apeciuliza>io. devcrlo iDcIuir açÕC$ Cli-
pecífteas • lempe$lYas. .

12.0. forma a S"""'1ir • legB.Üdade e • legiumiclude dos atos
e o alcance dos resultados quanto a economicidade. à .ficiencia e à
eficácia da gestão. aspectoS ob<JrrIados pelo Sistema de Conuole In·
Ienlo do Poder làcculiYO Fedoral quando dos lrabalhos de avaliação
da gestão. a unidade de: llUditona inlCMa devení pautar suas atividades
anlCCi~menlc nesses critérios. Dessa forma. a unldade de audicoria
interna poderá contribuir. propondo açõe. co=rivu pura melhoria da

lU""'·
I3.M ariYidad.. especllicus sIo as se~in""':

a lacomplUlbar o cumprimento das metJIS do Plano PlunanuaJ
no ámbilo da entidade. visando wmprovar a conformidade de sua
uecuçlo;

b)asSCS$OTaC 05 geSlOlCli da onúdade no acompan/lamelllo da
e.ecllÇào dos prognunas de gOYemo. visando comprovar o níyel de
e"ecllÇão das metas. o alcance dos obj.uyos e a adequaçAo do ge
RnciameDro~

c lycrilkar a ....~ do orçumenlO da entidade. visando
comprovar. confomudade da execução com 05 limites e desÜnações
csubr:lccidas na legi.laçAo pertinen...:

d)Ycrifiear o desempenbo da g..1lo da ..!idade. viundo •
comprovar a legalidade e a legi.timidade doa atos c uamiDar os
resulW10s quanlo à economicidad<:•• efocócia. eflCi&cia da gestilo
orçamentária. ftnaoceJ.... paoimoniaL de pessoal e demais sistemas
adnlinililTlUvos operac:ionais:

e)OllCIllar 0$ diri8eOl.. da entidade quanto _ priDCipi05 o
A5 nortnali de controle inU:mo. Utl:lusiYC lIObre a forma de presw
contas:

ne.a.nunar e emitir parecer prévio sobre a presl&Çio de con·
las anual da entidade e tomadas de conla5 especiais.

glbuscar condições P"'" " e1ereíC\O do cootrole social sobre
as .çõc> de 'ua entlóodc. quando couber, bcn. como a adequlUiâO d.,.
mecanismos de controle soció1J em funcionamento no àmbito de sua
organizaç:lo:

hlacompanhar a implcrnenl:lçlo das recomendaçiles dos 6<.
~:i~~~\~U~iSlema de Controle Interno do Poder Executiyo

ilcomuniCIr. lcmpcsliv.-mcmc:. sob pena de f'C$ponsabdid&dc
solidárill. Os falos irregulares. que causaram prejuízo ao cnírio. à
Sccrewia F.deral de Conlrole \11lemo. após dar ciên<:ia à direção da
entidade. esgOlaaas toda> as medidas cotreÚvu. do ponro de V"la
administtallVO. para ressan:ir à enlidal:fe:

J)elllborar o Plano Anual de Aliyidades de Audiloria Interna
- PAAAl do ....n:i.io s.guime. bem como o Relatório Anul>J de
Atividade da Auditoria Inlern. RAAAI.• ~m· cl1C3RUllhadD. ""
órgào ou ao unidade de controle interno a qllc esuvet' jurisdicionado.
para _crcüo de inrcg:ra~ao das ~õe5 de controle. nm ~ruzos esljJ·
bclecu:k>s nesta Jnstruçiio Normauvü de Conlrole. no capitulo V item
5 incisos J c lI;

L;.)verificar 3 comiÍst.éncía. e a fidedignidade dos. dados c 10
fonuaçoes ~uc componlo as conras do Pre,idonle da República no
Balanço Gcr.1 da UnaàolBGU: c

IllesUlt a conJi.i:itência dos 8.l0S de: aposeflUldoria. pcmão.
udm'ss:lo de pessoal.

'-1.A independência Lécnica da lltUaça.O dos senoidores na:>
unidades ~ :auditoria interna ~erã rer nssegur..da pel:l sua vin~

eul~ão direla ao con!relho de admini$UUÇ~o ou ao dingenlC" máximo
du entidade C' tamhém pda supervisão por parte do Slslema de Con
trole InletT10 do Poder ElIl.ccullvo Fedcroll. Sob o pon.to de ""~ta da alt::.
ndmini5troÇ~ diJ entidade. o desempenho da unidade dei auditoria
imema ser:i ;]\,Dliado de acordo com a peninêncii1 c lempestividat1e de
suas propoltULli de COrTC:Ç30 lie desvios.. Sob O ponto de vista do
S~lcma de Conuolc lnLemo do Poder &..e.cutivo federal. IUU ali
"i<iadC$ $eJ'ão SUpc:rvislOn&uJas com o objetiVO de ilvlll.iar se arabalbos
alCndem aOti requl,SIIOS t6:ni-.:os e.stabdccidos I10tiUl norma.

.................................................
. .



RESOlUÇÃO N° 17 DE 1989

TíTULO IV
Das Proposições

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.
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REGIMENTO INTERNO DA IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti-
CÂMARA DOS DEPUTADOS do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à

Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

INDICAÇÃO N° 2.526, DE 2001
(Do Sr. Antônio do Valle)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério do Meio Ambiente
a extensão do Projeto de Conservação e
Revitalização da Bacia Hidrográfica do
rio São Francisco às bacias hidrográficas
de todos os rios brasileiros.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro do Meio
Ambiente,

Por meio de decreto do Excelentíssimo Senhor
Presidente da República publicado em 05 de junho do
corrente ano, foi instituido o Projeto de Conservação e
Revitalização da Bacia Hidrográfica do rio São Fran
cisco, com a finalidade de promover a melhoria das
condições de oferta de água naquela bacia hidrográfi
ca, de acordo com seus usos prioritários.

O Projeto, coerente com o disposto na lei n°
9.433, de 8 de janeiro de 1997, e com a distribuição
do domínio dos corpos d'água entre os entes da Fe
deração, prevê a participação dos governos estadua
is, do Distrito Federal e municipais e o desenvolvi
mento de ações segundo objetivos definidos por um
Comitê Gestor.

O Projeto contempla um amplo leque de ações
que inclui a despoluição de cursos d'água, a conser
vação de solos, a convivência com as secas, o reflo
restamento e recomposição de matas ciliares, a ges
tão ambiental e dos recursos hídricos, a educação
ambiental e o apoio à criação e gestão de unidades
de conservação. E, portanto, suficientemente amplo
para reverter o processo de degradação que vem, há
décadas, destruindo um dos mais importantes com
ponentes da rede hidrográfica brasileira.
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Esta é uma das iniciativas mais relevantes to
madas, nos últimos anos, pelo Governo Federal, con
siderando o valor estratégico que têm o rio São Fran
cisco e seus afluentes para uma vasta região de nos
so País. Basta lembrar que mais de noventa por cento
da energia consumida na região Nordeste é gerada
pelo potencial hidráulico do São Francisco, cuja ma
nutenção depende, por outro lado, da rede de afluen
tes situada em Minas Gerais e no oeste da Bahia. No
São Francisco está a maior parte da disponibilidade
de água do Semi-árido brasileiro e, talvez, a única op
ção para o desenvolvimento social e econômico da
que�a vasta região.

No entanto, o processo de degradação não é
um problema exclusivo da bacia hidrográfica do rio
São Francisco. Outros conjuntos Hídricos, como a ba
cia do rio Paraná, formada, entre outros, pelos rios
Grande e Paranaíba, responsável pelo abastecimen
to de energia elétrica e pelo fornecimento de água às
áreas mais populosas e economicamente mais signi
ficativas do Brasil, estão igualmente necessitando de
atenção especial do Poder Público. A recente crise
energética, provocada em parte pela redução das va
zões dos rios, bem reforça esta tese. Outras bacias hi
drográficas, como a do rio Paraíba do Sul, a do rio
Doce e a do rio Uruguai poderiam ser citadas em igual
ou pior situação.

Assim, Senhor Ministro, ao mesmo tempo em
que cumprimentamos Vossa Excelência pela brilhan
te iniciativa que é o Projeto de Conservação e Revita
lização da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco,
estamos sugerindo que o Ministério do Meio Ambien
te tome as medidas necessárias para que projetos
semelhantes sejam concebidos e implementados nas
demais bacias hidrográficas brasileiras. Tal providên
cia, com certeza será essencial para garantir recur
sos hídricos suficientes para que a nossa e as futuras
gerações se desenvolvam econômica e socialmente
de forma sustentável, com qualidade de vida e meio
ambiente sustentável para todos os cidadãos, inde
pendentemente da região em que vivam.

Sala das Sessões, 20 de novembro de 2001. 
Deputado Antônio do Valle.

REQUERIMENTO N° ,DE 2001
(Do Sr. Antonio do Valle)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistro do Meio Ambiente, sugerindo a ex
tensão do Projeto de Conservação e Re
vitaliza ção da Bacia Hidrográfica do rio
São Francisco às bacias hidrográficas de
todos os rios brasileiros.

Senhor Presidente"
Requeiro a V. Exa

, nos termos do art. 13, inciso I,
e § 1° do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, que seja encaminhada ao Ministro do Meio
Ambiente a Indicação em anexo, sugerindo a exten
são do Projeto de Conservação e Revitalização da
Bacia Hidrográfica do rio São Francisco às bacias hi
drográficas de todos os rios brasileiros.

Sala das Sessões, 20 de novembro de de 2001.
- Deputado Antonio do Valle

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

lEI N° 9.433, DE 8 DE JANEIRO DE 1997.

Institui a Política Nacional de Recur
sos Hídricos, cria o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos,
Regulamenta o inciso XIX do Art. 21 da
Constituição Federal, e altera o art. I da
Lei N° 8.001, de 13 de Março de 1990, que
modificou a Lei N° 7.990, de 28 de dezem
bro de 1989.

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

TíTULO I
Da Política Nacional de Recursos Hídricos

CAPíTULO I
Dos Fundamentos

Art. 1° A Política Nacional de Recursos Hídricos
baseia-se nos seguintes fundamentos:

I - a água é um bem de domínio público;
11- a água é um recurso natural limitado, dotado

de valor econômico;
111- em situações de escassez, o uso prioritário

dos recursos hídricos é o consumo humano e a des
sedentação de animais;

IV - a gestão dos recursos hídricos deve sem
pre proporcionar o uso múltiplo das águas;

V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial
para implementação da Política Nacional de Recur
sos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Ge
renciamento de Recursos Hídricos;

VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser
descentralizada e contar com a participação do Poder
Público, dos usuários e das comunidades.
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CAPíTULO 11
Dos Objetivos

Art. 2° São objetivos da Política Nacional de Re
cursos Hídricos:

I - assegurar à atual e às futuras gerações a ne
cessária disponibilidade de água, em padrões de
qualidade adequados aos respectivos usos;

11 - a utilização racional e integrada dos recur
sos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com
vistas ao desenvolvimento sustentável;

111 - a prevenção e a defesa contra eventos hi
dro�ógicos críticos de origem natural ou decorrentes
do uso inadequado dos recursos naturais.

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO ND 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

.. Artigo alterado pela Resolução n° 10 de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto. visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1°Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

.. Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

.. Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

II - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2527, DE 2001
(Do Sr. Augusto Nardes)

Solicita à Sua Excelência, o Sr. Minis
tro dos Transportes, que determine a recu
peração da BR 386, no trecho entre Saran
di e Iraí - Estado do Rio Grande do Sul.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
A BR 386, é uma das rodovias mais importantes

da região e do Estado, principalmente para o escoa
mento de grãos da zona da produção, no trecho com
preendido entre Sarandi e Frederico Westphalen.

A rodovia em pauta apresenta péssimo estado
de conservação, pista de rolamento com buracos e
crateras, o acostamento esburacado e com desnível,
sinalização precaríssima escondida no meio de mata
gal, arbustos e até árvores inclinadas sobre a pista,
em suma, uma estrada que se constitui em iminentes
perigos para os transeuntes.
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Sabemos que neste trecho, diariamente, transi
tam milhares de estudantes, principalmente à norte,
que passam por perigos e situações de riscos de aci
dentes a cada momento.

Outra reclamação de quem a usa diz respeito
aos prejuízos materiais, afinal de contas, pneus, ro
das e amortecedores não resistes às pancadas cons
tantes.

Pela importância que a mesma, tem, há a ne
cessidade urgente de sua recuperação.

Sala de Sessões, 25 de outubro de 2001. 
Augusto Nardes, Deputado.

REQUERIMENTO
(do Sr. Augusto Nardes)

Requer o envio de indicação à Sua
Excelência o Sr. Ministro dos Transportes
em que solicita seja realizada a recupera
ção da BR 386 no trecho entre Sarandi
(RS) e Iraí (RS).

Senhor Presidente,
Requeiro à Vossa Excelência, nos termos do ar

tigo 113, inciso I, e parágrafo 1° do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, encaminhe à Sua Exce
1ência' o Sr. Ministro dos Transportes a indicação em
anexo, em que se solicita seja realizada a recupera
ção da BR 386 no trecho compreendido entre os mu
nicípios de Iraí e Sarandi, no Estado do Rio Grande
do Sul.

Sala de Sessões, 25 de outubro de 2001. 
Deputado Federal Augusto Nardes.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 10 Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmrtes regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01. - Aécio Neves - Presi

dente.
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INDICAÇÃO N° 2.529, DE 2001
(Do Sr. Augusto Nardes)

Solicita à Sua Excelência, o Sr. Mi
nistro dos Transportes, que determine a
recuperação da BR 387, no trecho entre
Santiago e São Borja - Estado do Rio
Grande do Sul.

Excelentíssimo Senhor Ministro,
A BR 387, é uma das rodovias mais importantes

da região e do Estado.
A rodovia em pauta apresenta péssimo estado

de conservação, pista de rolamento com buracos e
crateras, o acostamento esburacado e com desníveis,
sinalização precaríssima escondida no meio de mata
gal, arbustos e até árvores inclinadas sobre a pista,
em suma, uma estrada que se constitui em iminentes
perigos para os transeuntes.

Sabemos que neste trecho, diariamente, transi
tam milhares de estudantes, principalmente à noite,
que passam por perigos e situações de riscos de aci
dentes a cada momento.

Outra reclamação de quem a usa diz respeito
aos prejuízos materiais, afinal de contas, pneus, ro
das e amortecedores não resistes às pancadas cons
tantes.

Pela importância que a mesma tem, há a neces
sidade urgente de sua recuperação.

Sala de Sessões, 20 de novembro de 2001. 
Deputado Augusto Nardes.

REQUERIMENTO
(do Sr. Augusto Nardes)

Requer o envio de indicação à Sua
Excelência o Sr. Ministro dos Transportes
em que solicita seja realizada a recupera
ção da BR 387 no trecho entre Santiago
(RS) e São Borja (RS).

Senhor Presidente,
Requeiro à Vossa Excelência, nos termos do ar

tigo 113, inciso I, e parágrafo 10 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, encaminhe à Sua Exce
lência, o Sr. Ministro dos Transportes a indicação em
anexo, em que se solicita seja realizada a recupera
ção da BR 387 no trecho compreendido entre os mu
nicípios de Santiago e São Borja, no Estado do Rio
Grande do Sul.

Sala de Sessões, 20 de novembro de 2001. 
Deputado Federal Augusto Nardes

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Cãmara dos Deputados.

TITULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

.. Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

li - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 10 Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

.. Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 20 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

1- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

.. Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

II - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci-
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entificando-se O Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio á consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 5-12-01 - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.530/01
(Do Sr. Airton Dipp)

Sugere ao Excelentíssimo Senhor
Ministro do Desenvolvimento Agrário, su
gerindo que sejam alocados mais recur
sos para o Programa Banco da Terra no
Estado do Rio Grande do Sul.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Desenvolvi
mento Agrário:

Nos termos do art. 113, inciso I, e § 10 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, venho a
presença de Vossa Excelência, sugerir que sejam
alocados mais recursos para o Programa Banco da
Terra no Estado do Rio Grande do Sul.

O Banco da Terra é uma importante iniciativa
criada para facilitar o acesso à terra para os pequenos
agricultores e trabalhadores rurais, sendo hoje o prin
cipal Programa financiador da agricultura familiar no
País.

É necessário destacar que os agricultores fami
liares são responsáveis pela produção de 75% de to
dos os alimentos produzidos no País, mesmo sendo
detentores de apenas 25% das terras, o que demons
tra de forma clara, a capacidade desses verdadeiros
empreendedores para enfrentar as dificuldades, de
um setor da economia que sofre com a carência de
crédito.

Nesse sentido, é importante que o governo au
mente os recursos destinados ao Programa Banco da
Terra no Estado do Rio Grande do Sul, para permitir
que um número maior de agricultores possam ser be
neficiados, evitando assim, o aumento da concentra
ção das propriedades que levou nos últimos anos ao
desaparecimento de 400 mil propriedades familiares.

Assim, é uma questão de interesse do governo,
fomentar um setor da economia que gera empregos e

distribuiu renda, dessa forma, reiteramos a importân
cia do aumento de recursos destinados ao Programa
Banco da Terra para o Estado do Rio Grande do Sul.

Sala das Sessões, 21 de novembro de 2001. 
Airton Dipp, Deputado Federal.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Airton Dipp)

Requer o envio de Indicação ao
Excelentíssimo Senhor Ministro do De
senvolvimento Agrário, sugerindo que
sejam alocados mais recursos para o
Programa Banco da Terra Estado no
Estado do Rio Grande do Sul.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § la, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
Vossa Excelência seja encaminhada ao Excelentíssi
mo Senhor Ministro do Desenvolvimento Agrário a
Indicação em anexo, sugerindo que sejam alocados
mais recursos para o Programa Banco da Terra no
Estado do Rio Grande do Sul.

Sala das Sessões, 21 de novembro de 2001. 
Airton Dipp, Deputado Federal.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de
1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciati
va exclusiva;
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11 - sugere a manifestação de uma ou mais
Comissões acerca de determinado assunto, visando
a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa
da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

.. Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outu
bro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

1- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário
da Câmara dos Deputados e encaminhadas às
Comissões competentes;

.. Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outu
bro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será profe
rido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério
da Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, segui
rá este os trâmites regimentais das proposições con
gêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sen
tido, o Presidente da Câmara, ao chegar o proces
so à Mesa, determinará o arquivamento da indica
ção, cientificando-se o Autor para que este, se qui
ser, ofereça projeto próprio à consideração da
Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a)consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b)consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01 - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2531/01
(Do Sr. Fernando Coruja)

Solicito que seja aumentado o número
de vagas disponível para o cargo de Polici
ai Rodoviário Federal no Estado de Santa
Catarina, conforme a Portaria 242, de 26 de
outubro de 2001 do Ministério do Planeja
mento, Orçamento e Gestão, que autoriza a
realizaçâo do concurso público com a dis
ponibilidade de 600 vagas.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça 
Dr. Aloysio Nunes Ferreira:

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1° do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, propomos
ao Ministério da Justiça, que seja aumentado o nú
mero de vagas disponível para o cargo de Policial
Rodoviário Federal no Estado de Santa Catarina,
conforme a Portaria 242, de 26 de outubro de 2001
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Ges
tão, que autoriza a realização do concurso público
com a disponibilidade de 600 vagas.

Justificação

Senhor Ministro, a falta de efetivo, as perdas
de policiais devido mortes e aposentadorias na cor
poração da Polícia Rodoviária no Estado de Santa
Catarina é significante, assim como, comprovado
estatisticamente, é o segundo Estado do Brasil com
número de acidentes com vítimas fatais.

Tendo em vista a publicação da Portaria n°
242, de 26 de outubro de 2001, em que o Ministro
de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão,
autoriza a realização de concurso público para o
cargo de Policial Rodoviário Federal, com a disponi
bilidade de 600 vagas. Por este motivo, solicito o
maior número possível destes futuros policiais para
o Estado de Santa Catarina.

Sala das Sessões, 21 de novembro de 2001.
Deputado Fernando Coruja.

REQUERIMENTO N° , DE 2001
(Do Sr. Fernando Coruja)

Requer o encaminhamento de Indi
cação ao Excelentíssimo Ministro de
Estado Justiça - Dr. Aloysio Nunes Fer
reira, solicitando que seja aumentado o
número de vagas disponível para o car
go de Policial Rodoviário Federal no
Estado de Santa Catarina, conforme a
Portaria n° 242, de 26 de outubro de 2001
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do Ministério do Planejamento, Orça
mento e Gestão, que autoriza a realiza
ção do concurso público com a disponi
bilidade de 600 vagas.

Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, na forma do arti

go 113, inciso I e § 1° do Regimento Interno da Câma
ra dos Deputados, que seja encaminhada a indica
ção, ao Ministro da Justiça, solicitando que seja au
mentado o número de vagas disponível para o cargo
de Policial Rodoviário Federal no Estado de Santa
Catarina, conforme a Portaria 242, de 26 de outubro
de 2001 do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, que autoriza a realização do concurso públi
co com a disponibilidade de 600 vagas.

Sala das Sessões, 21 de novembro de 2001. 
Deputado Fernando Coruja.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO W 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
1- sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

II - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

PORTARIA N° 242, DE 26 DE OUTUBRO DE 2001

O Ministro de Estado do Planejamento, Orça
mento e Gestão, no uso de suas atribuições e tendo
em vista a delegação de competência conCeDida
pelo art. 3° do Decreto N° 2.373, de 10 de novembro
de 1997, resolve:

Art. 1°Autorizar a realização de concurso públi
co e a nomeação para provimento de 600 (seiscen
tas) vagas no cargo de Policial Rodoviário Federal do
Quadro de Pessoal do Departamento de Policia Fede
ral do Ministério da Justiça.

Parágrafo único. A nomeação dos candidatos
aprovados e classificados dentro do número de vagas
indicadas no caput deste artigo será efetuada a partir
de 1Ode maio de 2002
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~ Art. 2° A realização do concurso público e a data
para o conseqüente provimento do cargo nos quanti
tativos previstos no art. 1° estão condicionadas:

I - à existência de vagas na data de publicação do
editais de abertura de inscrições para os concursos; e

II - à declaração do respectivo ordenador de des
pesa sobre a adequação orçamentária e financeira da.
nova despesa com a lei orçamentária anual e sua com
patibi�idade com a lei de diretrizes orçamentárias, de
monstrando a origem dos recursos a serem utilizados.

Art 3° A responsabilidade pela realização dos
concursos públicos será do Diretor-Geral do Departa
mento de Policia Rodoviária Federal.

Art. 40 As normas especificas relativas ao con
curso público serão baixadas pela autoridade menci
onada no art. 30, mediante a publicação de editais,
portarias ou qualquer outro instrumento legal.

Parágrafo único. As normas referidas no caput
deste artigo fixarão as condições de realização do
concurso, observado o que dispõe a Portaria MARE
nO 956, de 24 de março de 1998.

Art. 5° O prazo para publicação de edital de abertu
ra para realização do concurso públicos será de seis me
ses, contado a partir da publicação desta Portaria.

Art. 6° O não-cumprimento das disposições con
tidas nesta Portaria e na Portaria MARE n° 956, de
1998, implicará o cancelamento da autorização con
CeDida para fins de realização dos concursos públi
cos e provimentos, bem como a suspensão dos certa
mes em qualquer fase em que se encontrem.

Art. 7° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Martus Tavares.
INC 2531/01

Publique-se. Encaminhe-se.
5-12-01. - Aécio Neves, Presidente.

INDICAÇÃO N° 2.533, DE 2001
(Do Sr. Renato Vianna e outros)

Sugere mudança no tratamento tri
butário dispensado a objetos de cristal
de uso doméstico ou ornamental, quando
elaborados por mão-de-obra intensiva e
artesanal.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda:
A indústria cristalense localizada no Vale do Ita

lal, em Santa Catarina, é o pólo remanescente do
próspero parque nacional outrora existente e, malgra
do as dificuldades por que passa o setor, ainda se im
põe como o maior centro da América Latina na fabri
cação de cristais.

A necessidade de preservação da atividade
econômica em tela prende-se, preliminarmente, ao
aspecto social da manutenção dos postos de trabalho
de mão-de-obra especializada, artesanal e, até mes
mo artística, que representa cerca de sessenta por
cento do custo final da produção.

A altíssima qualidade do cristal 24 PbO lá fabri
cado, juntamente com a apurada técnica de confec
ção das peças de uso doméstico e de ornamentação
de interiores, garantem posição respeitada no merca
do externo.

No entanto, os altos custos de fabricação, espe
cialmente da mão-de-obra e da carga tributária im
posta aos produtos, aí considerados o IPI, federal, eo
ICMS, estadual, ultrapassam a imunidade tributária
conCeDida à exportação dos mesmos, dificultando a
aquisição de escala industrial e, conseqüentemente a
colocação no exterior, em tempos de economia glo
balizada.

Por outro lado, o ingresso de produtos importa
dos pela Zona Franca de Manaus, e a ausência de fis
calização rigorosa, com vistas à apresentação de cer
tificado de órgão oficial do país produtor, que garanta
a classificação do cristal nas exigências da legislação
específica, promovem concorrência assimétrica no
setor econômico, criando impedimentos ao incremen
to das vendas internas.

Pelas razões expostas, e levando-se em conta
que a legislação do IPI, ao reconhecer a importância
do trabalho artesanal, exclui, sob condições, a inci
dência que sobre ele recai, encaminhamos o pleito da
revisão do tratamento tributário do IPI adotado para
as peças de cristal, enfatizando o predomínio de tal
atividade na indústria cristalense.

Sala das Sessões, 21 de novembro de 2001. 
Deputado Renato Viana.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Renato Vianna)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo, relativa à alteração do tra
tamento tributário dispensado a peças de
cristal de produção artesanal.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa. seja encaminhada ao Poder Executivo a Indi
cação em anexo, sugerindo a redução da carga tribu
tária do Imposto sobre Produtos Industrializados inci
dente sobre objetos de cristal para uso em serviços
domésticos ou de ornamentação de interiores, quan-
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do elaborados com mão-de-obra intensiva e de forma
artesanal.

Sala das Sessões, 21 de novembro de 2001 . 
Deputado Renato Vianna.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATI VOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmrtes regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão acertas proposições que objetivem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01 - Aécio Neves, Presidente.

INDICAÇÃO N° 2.534 DE 2001.
(Do Sr. Deputado Pedro Fernandes)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Previdência e
Assistência Social, proceder no Estado
do Maranhão uma ampla ação visando
efetuar aposentadoria de cidadãos resi
dentes no interior do Estado.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
Previdência e Assistência Social, Dr. Roberto Brant.

Segundo o último Censo realizado pelo IBGE, o
Estado do Maranhão apresenta a maior população
rural dentre os estados brasileiros, contudo, isso não
se reflete na mesma proporção no que se refere a be
neficiários da Previdência Social.

Com bastante visibilidade nos estados mais pobres
da Federação, reconhecemos que o programa de apo
sentadoria do Ministério da Previdência Social se consti
tui no maior e mais importante veículo de distribuição de
renda existente no País, portanto, no Maranhão, esse
distanciamento população rural X beneficiários da Previ
dência Social vem contribuir sobremaneira para que o
Maranhão apresente elevados indicadores de pobreza.

Grande colaboração para que essa srtuação se es
tabeleça no Maranhão decorre da dificuldade que encon
tram os cidadãos do interior do Estado em chegar até um
posto da Previdência Social. Apenas para ilustrar, um
morador de Canrtapera, município localizado no Irtoral
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oeste do Estado, para serem atendidos num Posto da
Previdência têm que se deslocaraté a cidade de Impera
triz na Região Tocantina no sudoeste do Estado, isso
quando não têm que se deslocar até estados vizinhos.

Senhor Ministro, a presente Indicação vem su
gerir a Vossa Excelência o desenvolvimento de um
esforço concentrado num programa de aposentado
rias no interior do Estado do Maranhão, através do
Ministério da Previdência e Assistência Social com a
apoio do programa Viva Cidadão do Governo Rose
ana Sarney. O estabelecimento de um programa
dessa natureza certamente apresentará uni resulta
do social da maior magnitude, além de propiciar a
milhares de maranhenses o pleno exercício da cida
dania.

Sala das Sessões, Brasília, 21 de novembro de
2001 - Deputado Pedro Fernandes.

REQUERIMENTO N° DE 2001
(Do Sr. Pedro Fernandes)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo, sugerindo ao Ministério da
Previdência e Assistência Social, proceder
no Estado do Maranhão uma ampla ação
visando efetuar aposentadoria de cida
dãos residentes no interior do Estado.

Senhor Presidente:

Requeiro a V. Exa., nos termos do artigo 113,
inciso I § 1° do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, seja encaminhada ao der Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo ao Ministério da Pre
vidência e Assistência Socia1, proceder no Estado
do Maranhão uma ampla ação visando efetuar apo
sentadoria de cidadãos residentes no interior do
Estado.

Sala das Sessões, 21 de novembro de 2001. 
Deputado Pedro Fernandes.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TlVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Arligo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão lidas
em súmula, mandadas à publicação no Diário da Câ
mara dos Deputados e encaminhadas às Comissões
competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outu
bro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sen
tido, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo
à Mesa, determinará o arquivamento da indicação,
cientificando-se o Autor para que este, se quiser,
ofereça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:
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a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.
INC 2534/01

Publique-se. Encaminhe-se.
5-12-01 , - Aécio Neves, Presidente.

INDICAÇÃO N° 2.535 DE 2001.
(Da Senhora Dep. Vanessa Grazziotin)

Requer o envio de Indicação ao Se
nhor Ministro da Fazenda, no âmbito da Re
ceita Federal, concernente a mudanças na
inscrição de matriz ou de filial referente ao
Cadastro Nacional Pessoa Jurídica - CNPJ.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda:

A deputada Vanessa Grazziotin se dirige a V.
Exa. para apresentar a seguinte indicação:

Entendemos que a documentação necessária
para o pedido referente ao Cadastro Nacional da Pes
soa Jurídica - CNPJ, concernente a Inscrição de Ma
triz exigida pela Receita Federal, que atualmente está
sendo enviada pelo Sedex, vem agilizando bastante
os processos, porém tal proCeDimento tem encareci
do muito os custos dos médios e pequenos empresá
rios.

Diante do exposto solicito de Vossa Excelência
estudos técnicos, no sentido de modificar a forma de
envio por Sedex, dos referidos documentos.

Sala das Sessões, 21 de novembro de 2001. 
Deputada Vanessa Grazziotin - PCdoB/AM.

REQUERIMENTO
(Da Senhora Deputada Vanessa Grazziotin)

Requer o envio de Indicação ao Se
nhor Ministro da Fazenda, no âmbito da
Receita Federal, concernente ao Cadastro
Nacional Pessoa Jurídica - CNPJ.

Senhor Presidente:

Com fundamento nos termos do art. 113, inci
so e § 1°, do Regimento Interno da Câmara do De
putados, requeiro a V.Exa. seja encaminhada ao Po
der Executivo a Indicação em anexo, propondo mu
dança no envio das inscrições de matriz ou filial do
Cadastro Nacional Pessoa Jurídica - CNPJ.

Sala das Sessões, 20 de novembro de 2001 . 
Deputada Vanessa Grazziotin - PCdoB/AM.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO W 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual
o Deputado:

* Attigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a

realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio
de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

11- sugere a man~estação de uma ou mais Comis-
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1°Na hipótese do inciso I, a indicação será objeto
de requerimento escrito, despachado pelo Presidente e
publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;
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111- se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sentido, o
Presidente da Câmara, ao chegar o processo à Mesa,
determinará o arquivamento da indicação, cientifican
do-se o Autor para que este, se quiser, ofereça projeto
próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e apli

cação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01 - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.538 DE 2001
(Do Sr. Pedro Bittencourt)

Sugere o encaminhamento ao Con
gresso Nacional de projeto de lei comple
mentar sobre a aposentadoria especial
de servidores públicos de hospitais psi
quiátricos e congêneres.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
O Deputado Pedro Bittencourt (PFl), represen

tante do Estado de Santa Catarina, nos termos regi
mentais, se dirige a Vossa Excelência para expor e re
ivindicar o seguinte:

1 - considerando as ressalvas expressas nos
parágrafos primeiro dos arts. 40 e 201 da Constituição
Federal, os quais permitem a adoção de critérios es
peciais para concessão de aposentadoria aos benefi
ciários da previdência social que exerçam atividades
que prejudiquem a saúde ou a integridade física, defi
nidas em lei complementar;

2 - considerando a prerrogativa exclusiva do
Presidente da República, conforme o que preceitua a
Carta Magna Federal em seu art. 61., § 1°, inciso 11,
alínea "c", da iniciativa de leis que disponham sobre
servidores públicos da União e Territórios, seu regime
jurídico, provimento de cargos, estabilidade e apo
sentadoria;

3 - considerando o relevante trabalho exercido
por servidores de estabelecimentos psiquiátricos
(hospitais e congêneres), na grande maioria públicos,

na lida diária com pacientes com problemas de saúde
mental;

4 - considerando a angustia psíquica desses
trabalhadores, afetados por problemas em sua saúde
e integridade física;

5 - considerando o apelo que me foi encaminha
do pelo Presidente da Assembléia legislativa do
Estado de Santa Catarina, Senhor Deputado Onofre
Agostine, remetendo a tese da Mestranda Ana Maria
Ferreira Lopes, aluna do Programa de Pós-gradua
ção em Psicologia da Universidade Federal de Santa
Catarina, que tem como título "Sofrimento no Traba
lho em Instituições Psiquiátricas;

6 - considerando finalmente, os altos índices de
afastamentos destes servidores por transtornos men
tais e os índices de aposentadorias por invalidez,
também por transtornos mentais, significativamente
mais alto do que os de trabalhadores de outros seto
res, o que comprova o acima alegado;

Diante das considerações acima apostas, mani
festamos a Vossa Excelência, o nosso sentimento
para com essa classe de servidores, abnegados e
ocultos amigos da sociedade, com o nosso reconhe
cimento pelos relevantes serviços prestados à socie
dade brasileira, e indicamos, de forma sugestiva o en
caminhamento ao Congresso Nacional de projeto de
lei complementar sobre a aposentadoria especial
desta categoria de servidores públicos.

Com tal ação, Vossa Excelência, pode sentir-se
convicto de estar distribuindo justiça, o que terá o re
conhecimento de milhares de família que possuem
não somente em seu seio funcionários deste setor,
como também daquelas que tem e tiveram parentes e
entes queridos tratados sob os cuidados daqueles.

Sala das Sessões, 21 de novembro de 2001. 
Deputado Pedro Bittencourt, PFL.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil 1988

TíTULO 111
Da Organização Do Estado

CAPíTULO VII
Da Administração Pública
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SEÇÃO 11
Dos Servidores Públicos

* Seção /I com redação dada pela Emenda
Constitucional nO 18, de 5-2-1998.

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efeti
vos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter contri
butivo, observados critérios que preservem o equilí
brio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo,

*Arligo, "caput" com redação dada pela Emen
da Constitucional n° 20, de 15-12-1998.

§ 1° Os servidores abrangidos pelo regime de
previdência de que trata este artigo serão aposenta
dos, calculados os seus proventos a partir dos valores
fixados na forma do § 3°:

I - por invalidez permanente, sendo os proven
tos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se
decorrente de acidente de serviço, moléstia profissio
nal ou doença grave, contagiosa ou incurável, especi
ficadas em lei;

11 - compulsoriamente, aos setenta anos de ida
de, com proventos proporcionais ao tempo de contri
buição;

111 - voluntariamente, desde que cumprido tem
po mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço
público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará
a aposentadoria, observadas as seguintes condi
ções:

a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de
contribuição, se homem, e cinqüenta e cinco anos de
idade e trinta de contribuição, se mulher;

b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e
sessenta anos de idade, se mulher, com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição.

*§ 1°com redação dada pela Emenda Constitu
cional n° 20, de 15-12-1998.

§ 2° Os proventos de aposentadoria e as pen
sões' por ocasião de sua concessão, não poderão ex
ceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo
efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu
de referência para a concessão da pensão.

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

§ 3° Os proventos de aposentadoria, por oca
sião da sua concessão, serão calculados com base
na remuneração do servidor no cargo efetivo em que
se der a aposentadoria e, na forma da lei, correspon
derão à totalidade da remuneração.

* § 3° com redação dada pela Emenda Constitu
cional n° 20, de 15-12-1998.

§ 4° É vedada a adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria
aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo,
ressalvados os casos de atividades exercidas exclusi
vamente sob condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física, definidos em lei com
plementar.

* § 4° com redação dada pela Emenda Constitu
cional n° 20, de 15-12-1998.

§ 5° Os requisitos de idade e de tempo de contri
buição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao
disposto no § 1°, 111, "a", para o professor que compro
ve exclusivamente tempo de efetivo exercício das fun
ções de magistério na educação infantil e no ensino
fundamental e médio.

* § 5° com redação dada pela Emenda Constitu
cionaln020, de 15-12-1998.

§ 6° Ressalvadas as aposentadorias decorren
tes dos cargos acumuláveis na forma desta Constitui
ção, é vedada a percepção de mais de uma aposenta
doria à conta do regime de previdência previsto neste
artigo.

* § 6° com redação dada pela Emenda Constitu
cional nO 20, de 15-12-1998.

§ 7° Lei disporá sobre a concessão do benefício
da pensão por morte, que será igual ao valor dos pro
ventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos
a que teria direito o servidor em atividade na data de
seu falecimento, observado o disposto no § 3°·

* § 7° acrescido pela Emenda Constitucional n°
20, de 15-12-1998.

§ 8° Observado o disposto no art 37, XI, os pro
ventos de aposentadoria e as pensões serão revistos
na mesma proporção e na mesma data, sempre que
se modificar a remuneração dos servidores em ativi
dade, sendo também estendidos aos aposentados e
aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens
posteriormente conCeDidos aos servidores em ativi
dade, inclusive quando decorrentes da transformação
ou reclassificação do cargo ou função em que se deu
a aposentadoria ou que serviu de referência para a
concessão da pensão, na forma da lei.

*§ 8° acrescido pela Emenda Constitucional n°
20, de 15-12-1998.

§ 9° O tempo de contribuição federal, estadual
ou municipal será contado para efeito de aposentado
ria e o tempo de serviço correspondente para efeito
de disponibilidade.
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* § 9° acrescido pela Emenda Constitucional n°
20, de 15-12-1998.

§ 10. A lei não poderá estabelecer qualquer for
ma de contagem de tempo de contribuição fictício.

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

§ 11. Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, à
soma total dos proventos de inatividade, inclusive
quando decorrentes da acumulação de cargos ou
empregos públicos, bem como de outras atividades
sujeitas a contribuição para o regime geral de previ
dência social, e ao montante resultante da adição de
proventos de inatividade com remuneração de cargo
acumulável na forma desta Constituição, cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e exo
neração, e de cargo eletivo.

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

§ 12. Além do disposto neste artigo, o regime de
previdência dos servidores públicos titulares de cargo
efetivo observará, no que couber, os requisitos e crité
rios fixados para o regime geral de previdência social.

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

§ 13. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de
cargo em comissão declarado em lei de livre nomea
ção e exoneração bem como de outro cargo temporá
rio ou de emprego público, aplica-se o regime geral de
previdência social.

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

§ 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, desde que instituam regime de previdên
cia complementar para os seus respectivos servido
res titulares de cargo efetivo, poderão fixar, para o va
lor das aposentadorias e pensões a serem conCeDI
das pelo regime de que trata este artigo, o limite máxi
mo estabelecido para os benefícios do regime geral
de previdência social de que trata o art. 201.

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

§ 15. Observado o disposto no art.202, lei com
plementar disporá sobre as normas gerais para a ins
tituição de regime de previdência complementar pela
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, para
atender aos seus respectivos servidores titulares de
cargo efetivo.

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

§ 16. Somente mediante sua prévia e expressa
opção, o disposto nos §§ 14 e 15 poderá ser aplicado

ao servidor que tiver ingressado no serviço público
até a data da publicação do ato de instituição do cor
respondente regime de previdência complementar.

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

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 111
Das Leis

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

§ 10
. São de iniciativa privativa do Presidente da

República as leis que:
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças

Armadas;
11 - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos pú
blicos na administração direta e autárquica ou au
mento de sua remuneração;

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

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

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

d) organização do Ministério Público e da De
fensoria Pública da União, bem como normas gerais
para a organização do Ministério Público e da Defen
soria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios;

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da
administração pública, observado o disposto no art.
84, VI;
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*Alinea "e" com redação dada pela Emenda
Constitucional n° 32, de 11-8-2001.

f) militares das Forças Armadas, seu regime ju
rídico, provimento de cargos, promoções, estabilida
de, remuneração, reforma e transferência para a re
serva.

*Alinea "f" com redação dada pela Emenda
Constitucional n° 18, de 5-2-1998.

§ 2°, A iniciativa popular pode ser exercida pela
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de
lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitora
do nacional, distribuído pelo menos por cinco Esta
dos, com não menos de três décimos por cento dos
eleitores de cada um deles.

TíTULO VIII
Da Ordem Social

CAPíTULO 11
Da Seguridade Social

SEÇÃO 111
Da Previdência Social

Art. 201. A Previdência Social será organizada
sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e
de filiação obrigatória, observados critérios que pre
servem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá,
nos termos da lei, a:

I - cobertura dos eventos de doença, invalidez,
morte e idade avançada;

II - proteção á maternidade, especialmente à
gestante;

III - proteção ao trabalhador em situação de de
semprego involuntário;

IV - salário-família e auxílio-reclusão para os
dependentes dos segurados de baixa renda;

V - pensão por morte do segurado, homem ou
mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes,
observado o disposto no § 2°.

* Artigo, "capuf' e incisos com redação dada
pela Emenda Constitucional n° 20, de 15-12-1998.

§ 1° É vedada a adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria
aos beneficiários do regime geral de previdência soci
al, ressalvados os casos de atividades exercidas sob
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física, definidos em lei complementar.

*§ 1°com redação dada pela Emenda Constitu
cional n° 20, de 15-12-1998.

§ 2° Nenhum benefício que substitua o salário
de contribuição ou o rendimento do trabalho do segu
rado terá valor mensal inferior ao salário mínimo.

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

§ 3° Todos os salários de contribuição conside
rados para o cálculo de benefício serão devidamente
atualizados, na forma da lei.

* § 3° com redação dada pela Emenda Constitu
cional n° 20, de 15-12-1998.

§ 4° É assegurado o reajustamento dos benefí
cios para preservar-lhes, em caráter permanente, o
valor real, conforme critérios definidos em lei.

* § 4° com redação dada pela Emenda Constitu
cional n° 20, de 15-12-1998.

§ 50 É vedada a filiação ao regime geral de previ
dência social, na qualidade de segurado facultativo,
de pessoa participante de regime próprio de previ
dência.

* § 5° com redação dada pela Emenda Constitu
cional n° 20, de 15-12-1998.

§ 6° A gratificação natalina dos aposentados e
pensionistas terá por base o valor dos proventos do
mês de dezembro de cada ano.

* § 6° com redação dada pela Emenda Constitu
cional n° 20, de 15-12-1998.

§ ]O É assegurada aposentadoria no regime ge
rai de previdência social, nos termos da lei, obedeci
das as seguintes condições:

I - trinta e cinco anos de contribuição, se ho
mem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

11- sessenta e cinco anos de idade, se homem,
e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em
cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de
ambos os sexos e para os que exerçam suas ativida
des em regime de economia familiar, nestes incluídos
o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal.

* § r com redação dada pela Emenda Constitu
cional n° 20, de 15-12-1998.

§ 8° Os requisitos a que se refere o inciso I do
parágrafo anterior serão reduzidos em cinco anos,
para o professor que comprove exclusivamente tem
po de efetivo exercido das funções de magistério na
educação infantil e no ensino fundamental e médio.

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

§ 9° Para efeito de aposentadoria, é assegurada
a contagem recíproca do tempo de contribuição na
administração pública e na atividade privada, rural e
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urbana, hipótese em que os diversos regimes de pre
vidência social se compensarão financeiramente, se
gundo critérios estabelecidos em lei.

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

§ 10. lei disciplinará a cobertura do risco de aci
dente do trabalho, a ser atendida concorrentemente
pelo regime geral de previdência social e pelo setor
privado.

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

§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a
qualquer título, serão incorporados ao salário para
efeito de contribuição previdenciária e conseqüente
repercussão em benefícios, nos casos e na forma da
lei.

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

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da,
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991

1- sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas ás Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11- o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INC 2538/01

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01 - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.539, DE 2001
(Do Sr. Hermes Parcianello)

"Indica ao Poder Executivo a inclusão
do Projeto n° 23400.010284/2001-24 proto
colado pela Apae de Cruzeiro do Oeste, no
Estado do Paraná, dentro das priorizações
do Ministério da Educação para Liberação
e Pagamento do Projeto destinado a aqui
sição de transporte escolar".

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
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A Apae de Cruzeiro do Oeste, no Estado do Para
ná, necessita com extrema urgência deste benefício.

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das dificulda
des por que passa este município, é que vimos pedir à
Vossa Excelência, determinar ao Ilustre Ministro da
Educação Paulo Renato de Souza, a priorização e a
conseqüente liberação dos recursos para Aquisição
do Transporte Escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado notadamente no FNDE,
os processos dos municípios paranaenses. Elegi,
dentre o enorme volume de processos do Paraná,
este da Apae do Município de Cruzeiro do Oeste, jus
tamente por sua imperiosa necessidade de obter este
benefício.

E por esta razão que utilizo deste expediente re
gimental para indicar a Vossa Excelência, este pleito
dos laboriosos brasileiros que se dedicam a socorrer
e agasalhar seus semelhantes.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2001.
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao Minis
tro de Estado da Educação, Dr. Paulo Rena
to de Souza, solicitando a adoção de provi
dências visando a Priorização e pagamento
do Processo n° 23400.010284/2001-24 refe
rente a Aquisição do Transporte Escolar
para a Apae de Cruzeiro do Oeste, no Esta
do do Paraná.

Senhor Presidente Deputado Aécio Neves,
Nos termos do artigo 113, inciso I, parágrafo 10

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re
quero à Vossa Excelência seja encaminhada ao Mi
nistro de Estado da Educação Paulo Renato de Sou
za a Indicação em anexo, solicitando adoção de provi
dências visando a Priorização e Pagamento do Pro
cesso em epígrafe, protocolado naquele Ministério,
pertinente a Aquisição de Transporte Escolar para a
APAE DE Cruzeiro do Oeste, no Estado do Paraná.

Mister lembra que este Processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao pró
prio órgão, o qual enviou os formulários para os mais
de 5.500 Municípios brasileiros. Como os recursos
que o MEC receberá não serão suficientes para aten
der a todos, é que apresentei a Indicação ao Presi
dente da República, a qual resultou neste Requeri
mento à Vossa Excelência.

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÂO N° 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputados,
por Ato dos Presidente, Mesas das duas Casas do Con
gresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente á indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;
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IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01 - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.540, DE 2001
(Do Sr. Hermes Parcianello)

"Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto 23400.006952/2001-19,
protocolado pela Sociedade Pestalozzi
do Município de São Miguel do Iguaçu,
no Estado do Paraná, dentro das Priori
zações do Ministério da Educação para
liberação e pagamento do Projeto desti
nado a aquisição de transporte escolar".

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
A Sociedade Pestalozzi do Município de São Mi

guel do Iguaçu, no Estado do Paraná, necessita com
extrema urgência deste benefício.

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das dificulda
des por que passa este município, é que vimos pedir à
Vossa Excelência, determinar ao Ilustre Ministro da
Educação Paulo Renato de Souza, a priorização e a
conseqüente liberação dos recursos para Aquisição
do Transporte Escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado notadamente no FNDE,
os processos dos municípios paranaenses. Elegi,
dentre o enorme volume de processos do Paraná,
este da Sociedade Pestalozzi do Município de São
Miguel do Iguaçu, justamente por sua imperiosa ne
cessidade de obter este benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente re
gimental para Indicar a Vossa Excelência, este ple~o

dos laboriosos brasileiros que se dedicam a socorrer
e agasalhar seus semelhantes.

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao Minis
tro de Estado da Educação, Dr. Paulo Rena
to de Souza, solicitando a adoção de provi
dências visando a Priorização e Pagamento
do Processo n° 23400.00695212001-19, refe
rente a Aquisição do transporte escolar
para a Sociedade Pestalozzi do Município
de São Miguel do Iguaçu, no Estado do Pa
raná.

Senhor Presidente Deputado Aécio Neves,
Nos termos do artigo 113, inciso I, parágrafo 10

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re
quero à Vossa Excelência seja encaminhada ao Mi
nistro de Estado da Educação PAULO RENATO DE
SOUZA, a indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a priorização e pagamento do
Processo em epígrafe, protocolado naquele ministé
rio, pertinente a aquisição de transporte escolar para
a Sociedade Pestalozzi do Município de São Miguel
do Iguaçu no Estado do Paraná.

Mister lembra que este Processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao pró
prio órgão, o qual enviou os formulários para os mais
de 5.500 Municípios brasileiros. Como os recursos
que o MEC receberá não serão suficientes para aten
der a todos, é que apresentei a indicação ao Presi
dente da República, a qual resultou neste Requeri
mento à Vossa Excelência.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2001 . 
Deputado Hermes Parcianello.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATlVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO W 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições
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CAPITULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
1- sugere a outro Podera adoção de providência, a

realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio
de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 10 Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidente das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 20 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

1- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes Mesas das duas Casas do
Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

II - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INC 2540/01

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 5-12-01 - Aécio Neves, Presidente.

INDICAÇÃO N° 2.542, DE 2001
(Do Sr. Hermes Parcianello)

"Indica ao Poder Executivo a inclusão
do Projeto 23400.01012712001-19, protoco
lado pela Apae do Município de Ubiratã no
Estado do Paraná, dentro das Priorizações
do Ministério da Educação para Liberação
e Pagamento do Projeto destinado a aqui
sição de transporte escolar".

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
A Apae do Município de Ubiratã no Estado do Pa

raná, necessita com extrema urgência deste benefício.
Sabemos que os recursos não serão suficientes

para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das dificulda
des por que passa este município, é que vimos pedir à
Vossa Excelência, determinar ao Ilustre Ministro da
Educação Paulo Renato de Souza, a priorização e a
conseqüente liberação dos recursos para Aquisição
do Transporte Escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado notadamente no FNDE,
os processos dos municípios paranaenses. Elegi,
dentre o enorme volume de processos do Paraná,
este da Apae do Município de Ubiratã. justamente por
sua imperiosa necessidade de obter este benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente re
gimental para indicar a Vossa Excelência, este pleito
dos laboriosos brasileiros que se dedicam a socorrer
e agasalhar seus semelhantes.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao Minis
tro de Estado da Educação, Dr. Paulo Rena
to de Souza, solicitando a adoção de provi
dências visando a priorização e PAgamento
do Processo nO 23400.01012712001-19, ref&
rente a Aquisição do Transporte Escolar
para a Apae do Município de Ubiratã, no
Estado do Paraná.

Senhor Presidente Deputado Aécio Neves,
Nos termos do artigo 113, inciso I, parágrafo 1°

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re
quero à Vossa Excelência seja encaminhada ao Mi
nistro de Estado da Educação Paulo Renato de Sou
za,a indicação em anexo, solicitando adoção de provi
dências visando a priorização e pagamento do Pro-
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cesso em epígrafe, protocolado naquele Ministério,
pertinente a Aquisição de transporte escolar para a
Apae do Município de Uriratã,no Estado do Paraná.

Mister lembra que este Processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao pró
prio órgão, o qual enviou os formulários para os mais
de 5.500 Municípios brasileiros. Como os recursos
que o MEC receberá não serão suficientes para aten
der a todos, é que apresentei a indicação ao Presi
dente da República, a qual resultou neste Requeri
mento à Vossa Excelência.

Sala das Sessões ,de novembro de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno Da
Câmara dos Deputados

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outu
bro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário
da Câmara dos Deputados e encaminhadas às Co
missões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outu
bro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opmar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INC 25-12-01

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01 - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.600, DE 2001.
(Do Sr.Hermes Parcianello)

"Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Proeto 23400.006443/2001-96 pro
tocolado pela Apae de_Congonhinhas, no
Estado do Paraná, dentro das Prioriza
ções do Ministerio da Educação para li
beração e pagamento do Projeto destina
do a aouisicão de transporte escolar".

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
A Apae de Congonhinhas, no Estado do Paraná,

necessita com extrema urgência deste benefício.
Sabemos que os recursos não serão suficientes

para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
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municípios do Brasil. Todavia, em razão das dificulda
des por que passa este município, é que vimos pedir à
Vossa Excelência, determinar ao Ilustre Ministro da
Educação Paulo Renato de Souza, a priorização e a
conseqüente liberação dos recursos para Aquisição
do Transporte Escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado notadamente no FNDE.,
os processos dos municípios paranaenses. Elegi,
dentre o enorme volume de processos do Paraná,
este da Apae de Congonhinhas, justamente por sua
imperiosa necessidade de obter este benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente re
gimental para indicar a Vossa Excelência, este pleito
dos laboriosos brasileiros que se dedicam a socorrer
e agasalhar seus semelhantes.

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao Minis
tro de Estado da Educação, Dr. Paulo Rena
to de Souza, solicitando a adoção de provi
dências visando a Priorização e Pagamento
do Processo n.o 23400.00644312001-96 refe
rente a Aquisição do transporte escolar
para a Apae de Congonhinhas, no Estado
do Paraná.

Senhor Presidente Deputado Aécio Neves,
Nos termos do artigo 113, inciso I, parágrafo 10

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re
quero à Vossa Excelência seja encaminhada ao Mi
nistro de Estado da Educação Paulo Renato de Sou
za, a Indicação em anexo, solicitando adoção de pro
vidências visando a Priorização e Pagamento do Pro
cesso em epígrafe, protocolado naquele Ministério,
pertinente a Aquisição de Transporte Escolar para a
Apae de Congonhinhas, no Estado do Paraná.

Mister lembra que este Processo é derivado de
pro eto protocolado no MEC em atendimento ao pró
prio órgão, o qual enviou os formulários para os mais
de 5.500 Municípios brasileiros. Como os recursos
que o MEC receberá não serão suficientes para aten
der a todos, é que apresentei a Indicação ao Presi
dente da República, a qual resultou neste Requeri
mento à Vossa Excelência.

Sala das Sessões, 22 novembro de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATlVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário da Câmara dos Deputa
dos.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 20 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

II - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão:

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;
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IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INC 2600/01

Publique-se. Encaminhe-se.

Em 5-12-01 - Aécio Neves Presidente.

INDICAÇÃO N° 2.602, DE 2001
(Do Sr. Hermes Parcianello)

"Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto n° 23400.005086/2001-49
protocolado pela Prefeitura Municipal de
Cruzeiro do Oeste, no Estado do Paraná,
dentro das Priorizãções do Ministério da
Educação para Liberação e Pagamento
do Projeto destinado a aquisição de
transporte escolar" .

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste,no

Estado do Paraná, necessita com extrema urgência
deste benefício.

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das dificulda
des por que passa este município, é que vimos pedir à
Vossa Excelência, determinar ao Ilustre Ministro da
Educação Paulo Renato de Souza, a priorização e a
conseqüente liberação dos recursos para Aquisição
do Transporte Escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado notadamente no FNDE,
os processos dos municípios paranaenses. Elegi,
dentre o enorme volume de processos do Paraná,
este da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste jus
tamente por sua imperiosa necessidade de obter este
benefício.

E por esta razão que utilizo deste expediente re
gimental para indicar a Vossa Excelência, este pletlo
dos laboriosos brasileiros que se dedicam a socorrer
e agasalhar seus semelhantes.

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao Minis
tro de Estado da Educação, Dr. Paulo Rena
to de Souza, solicitando a adoção de provi
dências visando a Priorização e Pagamento
do Processo n° 23400.005086/2001-49 refe
rente a Aquisição do Transporte Escolar
para a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do
Oeste, no Estado do Paraná.

Senhor Presidente Deputado Aécio Neves,
Nos termos do artigo 113, inciso I, parágrafo la

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re
quero à Vossa Excelência seja encaminhada ao Mi
nistro de Estado da Educação Paulo Renato de Sou
za, a Indicação em anexo, solicitando adoção de pro
vidências visando a Priorização e Pagamento do Pro
cesso em epígrafe, protocolado naquele Ministério,
pertinente a Aquisição de Transporte Escolar para a
Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste, no Estado
do Paraná.

Mister lembra que este processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao pró
prio órgão, o qual enviou os formulários para os mais
de 5.500 municípios brasileiros. Como os recursos
que o MEC receberá não serão suficientes para aten
der a todos, é que apresentei a Indicação ao Presi
dente da República, a qual resultou neste requeri
mento à Vossa Excelência.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2001.
Deputado Hermes Parcianello.

LEGISLAÇÃO CI7ADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇAO N° 17, DE 1989

Aprova o regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:
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•Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
1- sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o eiivio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

• Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

• Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa,

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INC 2.602/01

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.603, DE 2001
(Do Sr. Hermes Parcianello)

"Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto 23400.003604/2001-90 pro
tocolado pela Apae de Pinhão no Estado
do Paraná, dentro das Priorizações do
Ministério da Educação para liberação e
pagamento do projeto destinado a Aqui
sição de Transporte Escolar."

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
A Prefeitura de Apae de Pinhão, no Estado do Pa

raná, necessita com extrema urgência deste benefício.
Sabemos que os recursos não serão suficientes

para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das dificulda
des por que passa este município, é que vimos pedir à
Vossa Excelência, determinar ao Ilustre Ministro da
Educação Paulo Renato de Souza, a priorização e a
conseqüente liberação dos recursos para Aquisição
do Transporte Escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado notadamente no FNDE,
os processos dos municípios paranaenses. Elegi,
dentre o enorme volume de processos do Paraná,
este da Apae do Município de Pinhão, justamente por
sua imperiosa necessidade de obter este benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente re
gimental para Indicar a Vossa Excelência, este pleito
dos laboriosos brasileiros que se dedicam a socorrer
e agasalhar seus semelhantes.

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao Minis
tro de Estado da Educação, Dr. Paulo Rena
to de Souza, solicitando a adoção de provi
dências visando a Priorização e Pagamento
do Processo n° 23400.00360412001-90 refe
rente a Aquisição do Transporte Escolar
para a Apae de Pinhão, no Estado do Para
ná.

Senhor Presidente Deputado Aécio Neves,
Nos termos do artigo 113, inciso I, parágrafo

1° do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, requero á Vossa Excelência seja encaminha
da ao Ministro de Estado da Educação Paulo Re
nato de Souza, a Indicação em anexo, solicitando
adoção de providências visando a Priorização e
Pagamento do Processo em epígrafe, protocolado
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naquele Ministério, pertinente a Aquisição de
Transporte Escolar para a Apae de Pinhão, no
Estado do Paraná.

Mister lembra que este processo é derivado
de projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 Municípios brasileiros. Como os re
cursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a indicação
ao Presidente da República, a qual resultou neste
requerimento à Vossa Excelência.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2001 . 
Deputado Hermes Parcianello.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
1- sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 5-12-01. - Aécio Neves, Presiden-

te.

INDICAÇÃO N° 2.605, DE 2001
(Do Sr.Hermes Parcianello)

"Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto 23400.005049/2001-31 ,
protocolado pela Prefeitura Municipal de
Nova Laranjeiras, no Estado do Paraná,
dentro das Priorizações do Ministério da
Educação para liberação e pagamento do
projeto destinado a Aquisição de Trans
porte Escolar."

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
A Prefeitura Municipal de Nova laranjeiras, no

Estado do Paraná, necessita com extrema urgência
deste benefício.

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil



TíTULO IV
Das Proposições

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação Ao Minis
tro de Estado da Educação, Dr. Paulo Rena
to de Souza, solicitando a adoção de provi
dências visando a Priorização e Pagamento
do Processo n° 23400.0050493604/2001-31
referente a Aquisição do Transporte Esco
lar para a Prefeitura Municipal de Nova La
ranjeiras, no Estado do Paraná.
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municípios do Brasil. Todavia, em razão das dificulda- LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
des por que passa este município, é que vimos pedir à COORDENAÇÃO DE ESTUDOS
Vossa Excelência, determinar ao Ilustre Ministro da LEGISLATIVOS - CeDI
Educação Paulo Renato de Souza, a priorização e a
conseqüente liberação dos recursos para Aquisição
do Transporte Escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado notadamente no FNDE,
os processos dos municípios paranaenses. Elegi,
dentre o enorme volume de processos do Paraná,
este da Prefeitura Municipal de Nova laranjeiras, jus
tamente por sua imperiosa necessidade de obter este
benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente re
gimental para indicar a Vossa Excelência, este pleito
dos laboriosos brasileiros que se dedicam a socorrer
e agasalhar seus semelhantes.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2001 . 
Deputado Hermes Parcianello.

Senhor Presidente Deputado Aécio Neves,
Nos termos do artigo 113, inciso I, parágrafo 1°

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re
quero á Vossa Excelência seja encaminhada ao Minis
tro de Estado da Educação Paulo Renato de Souza, a
Indicação em anexo, solicitando adoção de providênci
as visando a priorização e pagamento do processo em
epígrafe, protocolado naquele Ministério, pertinente a
Aquisição de Transporte Escolar para a Prefeitura Mu
nicipal de Nova laranjeiras, Estado do Paraná.

Mister lembra que este processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao pró
prio órgão, o qual enviou os formulários para os mais
de 5.500 municípios brasileiros. Como os recursos
que o MEC receberá não serão suficientes para aten
der a todos, é que apresentei a Indicação ao Presi
dente da República, a qual resultou neste requeri
mento à Vossa Excelência.

Sala das Sessões 23, de novembro de 2001 . 
Deputado Hermes Parcianello.

, . ..... Ji ....
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111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sen
tido, o Presidente da Câmara, ao chegar o proces
so à Mesa, determinará o arquivamento da indica
ção, cientificando-se o Autor para que este, se qui
ser, ofereça projeto próprio à consideração da
Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.606, DE 2001
(Do Sr. Hermes Parcianello)

"Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto n° 23400.005049/2001-31,
protocolado pela Prefeitura Municipal de
Rio Bonito do Iguaçu, no Estado do Para
ná, dentro das Priorizações do Ministério
da Educação para liberação e pagamento
do projeto destinado a Aquisição de
Transporte Escolar."

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
A Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu,

no Estado do Paraná, necessita com extrema urgên
cia deste benefício.

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das dificulda
des por que passa este município, é que vimos pedir à
Vossa Excelência, determinar ao Ilustre Ministro da
Educação Paulo Renato de Souza, a priorização e a
conseqüente liberação dos recursos para Aquisição
do Transporte Escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado notadamente no FNDE,
os processos dos municípios paranaenses. Elegi,
dentre o enorme volume de processos do Paraná,
este da Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu,

justamente por sua imperiosa necessidade de obter
este beneficio.

É por esta razão que utilizo deste expediente re
gimental para indicar a Vossa Excelência, este pleito
dos laboriosos brasileiros que se dedicam a socorrer
e agasalhar seus semelhantes.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação Ao Minis
tro de Estado da Educação, Dr. Paulo Rena
to de Souza, solicitando a adoção de provi
dências visando a Priorização e Pagamento
do Processo n° 234OO.009074f.lOO1-93 refe
rente a Aquisição do Transporte Escolar
Para A Prefeitura Municipal de Rio Bonito
do Iguaçu, no Estado do Paraná.

Senhor Presidente Deputado Aécio Neves,
Nos termos do artigo 113, inciso I, parágrafo 10

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re
quero á Vossa Excelência seja encaminhada ao Mi
nistro de Estado da Educação Paulo Renato de Sou
za, a Indicação em anexo, solicitando adoção de pro
vidências visando a priorização e pagamento do pro
cesso em epígrafe, protocolado naquele Ministério,
pertinente a Aquisição de Transporte Escolar para a
Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu, no Esta
do do Paraná.

Mister lembra que este processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao pró
prio órgão, o qual enviou os formulários para os mais
de 5.500 Municípios brasileiros. Como os recursos
que o MEC receberá não serão suficientes para aten
der a todos, é que apresentei a indicação ao Presi
dente da República, a qual resultou neste requeri
mento à Vossa Excelência.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2001 . 
Deputado Hermes Parcianello.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.
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TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário
da Câmara dos Deputados e encaminhadas às
Comissões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será profe
rido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério
da Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre
indicação concluir pelo oferecimento de projeto, se
guirá este os trâmites regimentais das proposições
congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INC 2606/01

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 5-12-01. - Aécio Neves, Presiden-

te.

INDICAÇÃO N° 2.608, DE 2001
(Do Sr. Hermes Parcianello)

"Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto n° 23400.000798/2001-71,
protocolado pela Prefeitura Municipal de
Terra Rica, no Estado do Paraná, dentro
das Priorizações do Ministério da Educa
ção para liberação e pagamento do proje
to destinado a Aquisição de Transporte
Escolar."

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
A Prefeitura Municipal de Terra Rica, no Estado

do Paraná, necessita com extrema urgência deste be
nefício.

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das dificulda
des por que passa este município, é que vimos pedir à
Vossa Excelência, determinar ao Ilustre Ministro da
Educação Paulo Renato de Souza, a priorização e a
conseqüente liberação dos recursos para Aquisição
do Transporte Escolar.

Tenho fe~o injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado notadamente no FNDE,
os processos dos municípios paranaenses. Elegi,
dentre o enorme volume de processos do Paraná,
este da Prefeitura Municipal de Terra Rica, justamen
te por sua imperiosa necessidade de obter este bene
fício.

É por esta razão que utilizo deste expediente re
gimental para indicar a Vossa Excelência, este ple~o

dos laboriosos brasileiros que se dedicam a socorrer
e agasalhar seus semelhantes.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de indicação ao Minis
tro de Estado da Educação, Dr. Paulo Rena
to de Souza, solicitando a adoção de provi
dências visando a Priorização e Pagamento
do Processo n° 23400.000798/2001-71, refe
rente a Aquisição do Transporte Escolar
para a Prefeitura Municipal de Terra Rica,
no Estado do Paraná.

Senhor Presidente Deputado Aécio Neves,
Nos termos do artigo 113, inciso I, parágrafo 1°

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re
quero à Vossa Excelência seja encaminhada ao Minis
tro de Estado da Educação Paulo Renato de Souza, a
indicação em anexo, solicitando adoção de providênci
as visando a priorização e pagamento do processo em
epígrafe, protocolado naquele Ministério, pertinente a
Aquisição de Transporte Escolar para a Prefeitura Mu
nicipal de Terra Rica, no Estado do Paraná.

Mister lembra que este Processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao pró
prio órgão, o qual enviou os formulários para os mais
de 5.500 municípios brasileiros. Como os recursos
que o MEC receberá não serão suficientes para aten
der a todos, é que apresentei a indicação ao Presi
dente da República, a qual resultou neste requeri
mento à Vossa Excelência.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2001 . 
Deputado Hermes Parcianello.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃOW 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguira
este os trâmites regimentais das proposições

congêneres;
IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti

do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.
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INDICAÇÃO N° 2.609, DE 2001
(Do Sr.Hermes Parcianello)

"Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto n° 23400.00428212001-04,
protocolado pela Prefeitura Municipal de
Três Barras do Paraná, no Estado do Pa
raná, dentro das priorizações do Ministé
rio da Educação para liberação e paga
mento do projeto destinado a Aquisição
de Transporte Escolar."

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
A Prefeitura Municipal de Três Barras do Para

ná, no Estado do Paraná, necessita com extrema ur
gência deste benefício.

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das dificulda
des por que passa este município, é que vimos pedir à
Vossa Excelência, determinar ao Ilustre Ministro da
Educação Paulo Renato de Souza, a priorização e a
conseqüente liberação dos recursos para Aquisição
do Transporte Escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado notadamente no FNDE,
os processos dos municípios paranaenses. Elegi,
dentre o enorme volume de processos do Paraná,
este da Prefeitura Municipal de Três Barras do Para
ná, justamente por sua imperiosa necessidade de ob
ter este benefício.

Épor esta razão que utilizo deste expediente re
gimental para indicar a Vossa Excelência, este pleito
dos laboriosos brasileiros que se dedicam a socorrer
e agasalhar seus semelhantes.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de indicação ao Minis
tro de Estado da Educação, Dr. Paulo Rena
to de Souza, solicitando a adoção de provi
dências visando a Priorização e Pagamento
do Processo nO 23400.00428212001-04, refe
rente a Aquisição do Transporte Escolar
para a Prefeitura Municipal de Três Barras
do Paraná, no Estado do Paraná.

Senhor Presidente Deputado Aécio Neves,
Nos termos do artigo 113, inciso I, parágrafo 1°

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re
quero à Vossa Excelência seja encaminhada ao Mi-

nistro de Estado da Educação Paulo Renato de Sou
za, a indicação em anexo, solicitando adoção de pro
vidências visando a priorização e pagamento do pro
cesso em epígrafe, protocolado naquele Ministério,
pertinente a Aquisição de Transporte Escolar para a
Prefeitura Municipal de Três Barras do Paraná, no
Estado do Paraná.

Mister lembra que este Processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao pró
prio órgão, o qual enviou os formulários para os mais
de 5.500 municípios brasileiros. Como os recursos
que o MEC receberá não serão suficientes para aten
der a todos, é que apresentei a indicação ao Presi
dente da República, a qual resultou neste requeri
mento à Vossa Excelência.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.
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* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

1- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

ICN 2609/01

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 5-12-01. - Aécio Neves, Presidente.

INDICAÇÃO N° 2.611, DE 2001
(Do Sr. Hermes Parcianello)

"Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto n° 23400.004637/2001-57,
protocolado pela Prefeitura Municipal de
São Jorge do Patrocínio, no Estado do
Paraná, dentro das priorizações do Minis
tério da Educação para liberação e paga
mento do projeto destinado a Aquisição
de Transporte Escolar."

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

A Prefeitura Municipal de São Jorge do Patro
cínio, no Estado do Paraná, necessita com extrema
urgência deste benefício.

Sabemos que os recursos não serão suficien
tes para atender todos os pleitos dos mais de cinco
mil municípios do Brasil. Todavia, em razão das difi
culdades por que passa este município, é que vimos
pedir à Vossa Excelência, determinar ao Ilustre Mi
nistro da Educação Paulo Renato de Souza, a priori
zação e a conseqüente liberação dos recursos para
Aquisição do Transporte Escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado notadamente no FNDE,
os processos dos municípios paranaenses. Elegi,
dentre o enorme volume de processos do Paraná,
este da Prefeitura Municipal de São Jorge do Patrocí
nio, justamente por sua imperiosa necessidade de
obter este benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para indicar a Vossa Excelência, este
pleito dos laboriosos brasileiros que se dedicam a
socorrer e agasalhar seus semelhantes.

Sala das Sessões, 22 de novembro, de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato de Souza, solicitando a
adoção de providências visando a Prio
rização e Pagamento do Processo n°
23400.004637/2001-57, referente a
Aquisição do Transporte Escolar para
a Prefeitura Municipal de São Jorge do
Patrocínio no Estado do Paraná.

Senhor Presidente Deputado Aécio Neves,

Nos termos do artigo 113, inciso I, parágrafo
1° do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, requero à Vossa Excelência seja encaminha
da ao Ministro de Estado da Educação Paulo Re
nato de Souza, a indicação em anexo, solicitando
adoção de providências visando a priorização e
pagamento do processo em epígrafe, protocolado
naquele Ministério, pertinente a Aquisição de
Transporte Escolar para a Prefeitura Municipal de
São Jorge do Patrocínio, no Estado do Paraná.

Mister lembra que este processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao pró
prio órgão, o qual enviou os formulários para os
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mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os re
cursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos1 é que apresentei a indicação
ao Presidente da República, a qual resultou neste
requerimento à Vossa Excelência.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TI VOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da

Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente á indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
poder, de seus órgãos e autoridades.

ICN 2611/01

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.
- o

INDICAÇAO N 2.612, DE 2001
(Do Sr. Hermes Parcianello)

"Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto n° 23400.008350/2001-04
protocolado pela Prefeitura Municipal de
Cantagalo, no Estado do Paraná, dentro
das Priorizações do Ministério da Educa
ção para liberação e pagamento do proje
to destinado a Aquisição de Transporte
Escolar."

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
A Prefeitura Municipal de Cantagalo, no Estado

do Paraná, necessita com extrema urgência deste be
nefício.

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das dificulda
des por que passa este município, é que vimos pedir à
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Vossa Excelência, determinar ao Ilustre Ministro da
Educação Paulo Renato de Souza, a priorização e a
conseqüente liberação dos recursos para Aquisição
do Transporte Escolar.

Tenho fe~o injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado notadamente no FNDE,
os processos dos municípios paranaenses. Elegi, den
tre o enorme volume de processos do Paraná, este da
Prefe~ura Municipal de Cantagalo, justamente por sua
imperiosa necessidade de obter este benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente re
gimental para indicar a Vossa Excelência, este pleito
dos laboriosos brasileiros que se dedicam a socorrer
e agasalhar seus semelhantes.

Sala das Sessões, 21 de novembro de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de indicação ao Minis
tro de Estado da Educação, Dr. Paulo Rena
to de Souza, solicitando a adoção de provi
dencias visando a Priorização e Pagamento
do Processo n° 23400.008350/2001-04 refe
rente a aquisição do transporte escolar
para a Prefeitura Municipal de Cantagalo,
no Estado do Paraná.

Senhor Presidente Deputado Aécio Neves,
Nos termos do artigo 113, inciso I, parágrafo 1° do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requero
à Vossa Excelência seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação Paulo Renato de Souza, a indica
ção em anexo, solicitando adoção de providências vi
sando a priorização e pagamento do processo em epí
grafe, protocolado naquele Ministério, pertinente a Aqui
sição de Transporte Escolar para a Prefeitura Municipal
de Cantagalo, no Estado do Paraná.

Mister lembra que este Processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao pró
prio órgão, o qual enviou os formulários para os mais
de 5.500 Municípios brasileiros. Como os recursos
que o MEC receberá não serão suficientes para aten
der a todos, é que apresentei a indicação ao Presi
dente da República, a qual resultou neste requeri
mento à Vossa Excelência.

Sala das Sessões, 21 novembro de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

1- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;
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111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sen
tido, o Presidente da Câmara, ao chegar o proces
so à Mesa, determinará o arquivamento da indica
ção, cientificando-se o Autor para que este, se qui
ser, ofereça projeto próprio à consideração da
Casa,

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 5-12-01. - Aécio Neves, Presidente.

INDICAÇÃO N° 2.614, DE 2001
(Do Sr. Hermes Parcianello)

"Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto n° 23400.004605/2001-51
protocolado pela Prefeitura Municipal de
Capitão Leônidas Marques, no Estado do
Paraná, dentro das priorizações do Minis
tério da Educação para liberação e paga
mento do projeto destinado a aquisição
de transporte escolar."

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
A Prefeitura Municipal de Capitão Leônidas

Marques, no Estado do Paraná, necessita com extre
ma urgência deste benefício.

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das dificulda
des por que passa este município, é que vimos pedir à
Vossa Excelência, determinar ao ilustre Ministro da
Educação Paulo Renato de Souza, a priorização e a
conseqüente liberação dos recursos para aquisição
do transporte escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado notadamente no FNDE,
os processos dos municípios paranaenses. Elegi,
dentre o enorme volume de processos do Paraná,
este da Prefeitura Municipal de Capitão Leônidas
Marques, justamente por sua imperiosa necessidade
de obter este benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente re
gimental para indicar a Vossa Excelência, este pleito
dos laboriosos brasileiros que se dedicam a socorrer
e agasalhar seus semelhantes.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello.

INDICAÇÃO N° 2.615, DE 2001
(Do Sr. Hermes Parcianello)

"Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto nO 23400.006017/2001-52
protocolado pela Prefeitura Municipal de
Cascavel, no Estado do Paraná, dentro
das priorizações do Ministério da Educa
ção para liberação e pagamento do proje
to destinado a aquisição de transporte
escolar."

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
A Prefeitura Municipal de Cascavel, no Estado

do Paraná, necessita com extrema urgência deste be
nefício.

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das dificulda
des por que passa este município, é que vimos pedir à
Vossa Excelência, determinar ao ilustre Ministro da
Educação Paulo Renato de Souza, a priorização e a
conseqüente liberação dos recursos para Aquisição
do Transporte Escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente
no MEC, e tenho acompanhado notadamente no
FNDE, os processos dos municípios paranaenses.
Elegi, dentre o enorme volume de processos do Pa
raná, este da Prefeitura Municipal de Cascavel, jus
tamente por sua imperiosa necessidade de obter
este benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente re
gimental para indicar a Vossa Excelência, este pleito
dos laboriosos brasileiros que se dedicam a socorrer
e agasalhar seus semelhantes.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2001 . 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de indicação ao Minis
tro de Estado da Educação, Dr. Paulo Rena
to de Souza, solicitando a adoção de provi
dências visando a Priorização e Pagamento
do Processo nO 23400.004605/2001-51 refe
rente a aquisição do transporte escolar
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para a Prefeitura Municipal de Capitão Leô
nidas Marques, no Estado do Paraná.

Senhor Presidente Deputado Aécio Neves,
Nos termos do artigo 113, inciso I, parágrafo 1°

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re
quero à Vossa Excelência seja encaminhada ao Mi
nistro de Estado da Educação Paulo Renato de Sou
za, a indicação em anexo, solicitando adoção de pro
vidências visando a priorização e pagamento do pro
cesso em epígrafe, protocolado naquele Ministério,
pertinente a aquisição de transporte escolar para a
Prefeitura Municipal de Capitão leônidas Marques,
no Estado do Paraná.

Mister lembra que este processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao pró
prio órgão, o qual enviou os formulários para os mais
de 5.500 Municípios brasileiros. Como os recursos
que o MEC receberá não serão suficientes para aten
der a todos, é que apresentei a indicação ao Presi
dente da República, a qual resultou neste requeri
mento à Vossa Excelência.

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2001 . 
Deputado Hermes Parcianello.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providen

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de urna ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

1- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário
da Câmara dos Deputados e encaminhadas às
Comissões Competentes;

* A~erado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa,

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
poder, de seus órgãos e autoridades.

ICN 2614/01

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01 - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.617, DE 2001
(Do Sr. Hermes Parcianello)

"Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto nO 23400.001654/2001-32
protocolado pela Prefeitura Municipal de
Campina da Lagoa, no Estado do Paraná,
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dentro das Priorizações do Ministério da
Educação Para Liberação e Pagamento
do Projeto destinado a Aquisição de
Transporte Escolar".

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
A Prefeitura Municipal de Campina da Lagoa, no

Estado do Paraná, necessita com extrema urgência
deste beneficio.

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das dificulda
des por que passa este município, é que vimos pedir à
Vossa Excelência, determinar ao Ilustre Ministro da
Educação Paulo Renato de Souza, a priorização e a
conseqüente liberação dos recursos para Aquisição
do Transporte Escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado notadamente no FNDE,
os processos dos municípios paranaenses. Elegi,
dentre o enorme volume de processos do Paraná,
este da Prefeitura Municipal de Campina da Lagoa,
Justamente por sua imperiosa necessidade de obter
este beneficio.

É por esta razão que utilizo deste expediente re
gimental para Indicar a Vossa Excelência, este pleito
dos laboriosos brasileiros que se dedicam a socorrer
e agasalhar seus semelhantes.

Sala das sessões, 21 de novembro de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação Ao Minis
tro de Estado da Educação, Dr. Paulo Rena
to de Souza, solicitando a adoção de provi
dências visando a Priorização e Pagamento
do Processo n° 23400.006017/2001-52 refe
rente a Aquisição do Transporte Escolar
para a Prefeitura Municipal de Cascavel, no
Estado do Paraná.

Senhor Presidente Deputado Aécio Neves,
Nos termos do artigo 113, inciso I, parágrafo 10

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re
quero à Vossa Excelência seja encaminhada ao Mi
nistro de Estado da Educação Paulo Renato de Souza,
a Indicação em anexo, solicitando adoção de providên
cias visando a Priorização e Pagamento do Processo
em epígrafe, protocolado naquele Ministério, pertinen
te a Aquisição de Transporte Escolar Para a Prefeitura
Municipal de Cascavel, no Estado do Paraná.

Mister lembra que este Processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao pró
prio órgão, o qual enviou os formulários para os mais
de 5.500 Municípios brasileiros. Como os recursos
que o MEC receberá não serão suficientes para aten
der a todos, é que apresentei a Indicação ao Presi
dente da República, a qual resultou neste Requeri
mento à Vossa Excelência.

Sala das Sessões 23 de novembro de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

Aprova O Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

Titulo IV
Das Proposições

Capítulo 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da



REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação Ao Minis
tro de Estado da Educação, Dr. Paulo Rena
to de Souza, solicitando a adoção de provi
dências visando a Priorização e Pagamento
do Processo n° 23400.001654/2001-32 refe
rente a Aquisição do Transporte Escolar
para a Prefeitura Municipal de Campina
da Lagoa, no Estado do Paraná.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

Senhor Presidente Deputado Aécio Neves,
Nos termos do artigo 113, inciso I, parágrafo 10

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re·
quero à Vossa Excelência seja encaminhada ao Mi·
nistro de Estado da Educação Paulo Renato de Sou
za, a Indicação em anexo, solicitando adoção de pro
vidências visando a Priorização e Pagamento do Pro
cesso em epígrafe, protocolado naquele Ministério,
pertinente a Aquisição de Transporte Escolar Para a
Prefeitura Municipal de Campina da Lagoa, no Estado
do Paraná.

Mister lembra que este Processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao pró
prio órgão, o qual enviou os formulários para os mais
de 5.500 Municípios brasileiros. Como os recursos
que o MEC receberá não serão suficientes para aten
der a todos, é que apresentei a Indicação ao Presi
dente da República, a qual resultou neste Requeri
mento à Vossa Excelência.

Sala das Sessões 23 de novembro de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello.

INC 2615/01

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 05-12-01. - Presidente Aécio Neves.

INDICAÇÃO N° 2618, DE 2001
(Do Sr. Hermes Parcianello)

"Indica ao Poder Executivo a inclusão
do Projeto n° 23400.003856/2001-19 proto
colado pela Prefeitura Municipal de Can
dói, no Estado do Paraná, dentro das Prio
rizações do Ministério da Educação Para
Liberação e Pagamento do Projeto desti
nado a Aquisição de Transporte Escolar".

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
A Prefeitura Municipal de Candói, no Estado do Pa

ranáj, necessita com extrema urgência deste beneficio.
Sabemos que os recursos não serão suficientes

para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das dificulda
des por que passa este município, é que vimos pedir à
Vossa Excelência, determinar ao Ilustre Ministro da
Educação Paulo Renato de Souza, a priorização e a
conseqüente liberação dos recursos para Aquisição
do Transporte Escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado notadamente no FNDE,
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Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis- os processos dos municípios paranaenses. Elegi, den-
sões competentes; tre o enorme volume de processos do Paraná, este da

Prefeitura Municipal de Candói, Justamente por sua im-
*Alterado para Diário da Câmara dos Deputa- periosa necessidade de obter este beneficio.

dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca- É por esta razão que utilizo deste expediente re-
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995. gimental para Indicar a Vossa Excelência, este pleito

11- o parecer referente à indicação será proferi- dos laboriosos brasileiros que se dedicam a socorrer
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da e agasalhar seus semelhantes.
Presidência da Comissão; Sala das sessões, 22 de novembro de 2001. -

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre indi- Deputado Hermes Parcianello.
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.
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TITULO IV

Das Proposições

CAPíTULO III

Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário da Câmara dos Depu
tados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a} consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b} consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01 - Aécio Neves, Presidente.

INDICAÇÃO N° 2620, DE 2001
(Do Sr. Hermes Parcianello)

"Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto n° 23400.008514/2001-95
protocolado pela Prefeitura Municipal de
Boa Esperança, no Estado do Paraná,
dentro das Priorizações do Ministério da
Educação Para Liberação e Pagamento
do Projeto destinado a Aquisição de
Transporte Escolar".

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
A Prefeitura Municipal de Boa Esperança, no

Estado do Paraná, necessita com extrema urgência
deste beneficio.

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das dificulda
des por que passa este município, é que vimos pedir à
Vossa Excelência, determinar ao Ilustre Ministro da
Educação Paulo Renato de Souza, a priorização e a
conseqüente liberação dos recursos para Aquisição
do Transporte Escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado notadamente no FNDE, os
processos dos municípios paranaenses. Elegi, dentre o
enorme volume de processos do Paraná, este da Prefei
tura Municipal de Boa Esperança, Justamente por sua
imperiosa necessidade de obter este beneficio.

É por esta razão que utilizo deste expediente re
gimental para Indicar a Vossa Excelência, este pleito
dos laboriosos brasileiros que se dedicam a socorrer
e agasalhar seus semelhantes.

Sala das sessões, 23 de novembro de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação Ao Minis
tro de Estado da Educação, Dr. Paulo Rena
to de Souza, solicitando a adoção de provi
dências visando a Priorização e Pagamento
do Processo n° 23400.003856/2001-19 refe
rente a Aquisição do Transporte Escolar
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para a Prefeitura Municipal de Candói, no
Estado do Paraná.

Senhor Presidente Deputado Aécio Neves,
Nos termos do artigo 113, inciso I, parágrafo 1°

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re
quero à Vossa Excelência seja encaminhada ao Mi
nistro de Estado da Educação Paulo Renato de Sou
za' a Indicação em anexo, solicitando adoção de pro
vidências visando a Priorização e Pagamento do Pro
cesso em epígrafe, protocolado naquele Ministério,
pertinente a Aquisição de Transporte Escolar Para a
Prefeitura Municipal de Candói, no Estado do Paraná.

Mister lembra que este Processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao pró
prio órgão, o qual enviou os formulários para os mais
de 5.500 Municípios brasileiros. Como os recursos
que o MEC receberá não serão suficientes para aten
der a todos, é que apresentei a Indicação ao Presi
dente da República, a qual resultou neste Requeri
mento à Vossa Excelência.

Sala das Sessões 23 de novembro de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TITULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a

elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário da Câmara dos Deputa
dos.

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 05-12-01 - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação Ao Minis
tro de Estado da Educação, Dr. Paulo Rena
to de Souza, solicitando a adoção de provi
dências visando a Priorização e Pagamento
do Processo n° 23400.00851412001-95 refe
rente a Aquisição do Transporte Escolar
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para a Prefeitura Municipal de Boa Espe
rança, no Estado do Paraná.

Senhor Presidente Deputado Aécio Neves,
Nos termos do artigo 113, inciso I, parágrafo 1°

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re
queiro à Vossa Excelência seja encaminhada ao Mi
nistro de Estado da Educação Paulo Renato de Sou
za' a Indicação em anexo, solicitando adoção de pro
vidências visando a Priorização e Pagamento do Pro
cesso em epígrafe, protocolado naquele Ministério,
pertinente a Aquisição de Transporte Escolar Para a
Prefeitura Municipal de Boa Esperança, no Estado do
Paraná.

Mister lembra que este Processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao pró
prio órgão, o qual enviou os formulários para os mais
de 5.500 municípios brasileiros. Como os recursos
que o MEC receberá não serão suficientes para aten
der a todos, é que apresentei a Indicação ao Presi
dente da República, a qual resultou neste Requeri
mento à Vossa Excelência.

Sala das Sessões 23 de novembro de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
1- sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a

elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

II - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2621, DE 2001
(Do Sr. Hermes Parcianello)

"Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto nO 23400.008610/2001-33
protocolado pela Prefeitura Municipal de
Bandeirantes, no Estado do Paraná, den-
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tro das Priorizações do Ministério da
Educação Para Liberação e Pagamento
do Projeto destinado a Aquisição de
Transporte Escolar."

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
A Prefeitura Municipal de Bandeirantes, no

Estado do Paraná, necessita com extrema urgência
deste benefício.

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das dificulda
des por que passa este município, é que vimos pedir à
Vossa Excelência, determinar ao Ilustre Ministro da
Educação Paulo Renato de Souza, a priorização e a
conseqüente liberação dos recursos para Aquisição
do Transporte Escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado notadamente no FNDE,
os processos dos municípios paranaenses. Elegi, den
tre o enorme volume de processos do Paraná, este da
Prefeitura Municipal de Bandeirantes, justamente por
sua imperiosa necessidade de obter este benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente re
gimental para indicar a Vossa Excelência, este pleito
dos laboriosos brasileiros que se dedicam a socorrer
e agasalhar seus semelhantes.

Sala das sessões, 23 de novembro de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação Ao Minis
tro de Estado da Educação, Dr. Paulo Rena
to de Souza, solicitando a adoção de provi
dências visando a Priorização e Pagamento
do Processo n° 23400.008610f.2001-33 refe
rente a Aquisição do Transporte Escolar
para a Prefeitura Municipal de Bandeiran
tes, no Estado do Paraná.

Senhor Presidente Deputado Aécio Neves,
Nos termos do artigo 113, inciso I, parágrafo 1° do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
à Vossa Excelência seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação Paulo Renato de Souza, a Indica
ção em anexo, solicitando adoção de providências vi
sando a Priorização e Pagamento do Processo em epí
grafe, protocolado naquele Ministério, pertinente a Aqui
sição de Transporte Escolar Para a Prefeitura Municipal
de Bandeirantes, no Estado do Paraná.

Mister lembra que este Processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao pró
prio órgão, o qual enviou os formulários para os mais
de 5.500 municípios brasileiros. Como os recursos
que o MEC receberá não serão suficientes para aten
der a todos, é que apresentei a indicação ao Presi
dente da República, a qual resultou neste requeri
mento à Vossa Excelência.

Sala das Sessões 23 de novembro de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17 DE 1989

Aprova O Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
1-sugere a outro Podera adoção de providência, a

realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envk>
de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outu
bro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

1- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário
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da Câmara dos Deputados e encaminhadas às
Comissões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outu
bro de 1995.

II - o parecer referente à indicação será profe
rido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério
da Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre
indicação concluir pelo oferecimento de projeto, se
guirá este os trâmites regimentais das proposições
congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sen
tido, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo
à Mesa, determinará o arquivamento da indicação,
cientificando-se o Autor para que este, se quiser,
ofereça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qual
quer Poder, de seus órgãos e autoridades.

INC 2621/01

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 5-12-01. - Aécio Neves, Presiden-

te.

INDICAÇÃO N° 2623, DE 200
(Do Sr. Hermes Parcianello)

"Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto n° 23400.010800/2001-11
protocolado pela Prefeitura Municipal de
Guairaça, no Estado do Paraná, dentro
das Priorizações do Ministério da Educa
ção Para Liberação e Pagamento do Pro
jeto destinado a Aquisição de Transporte
Escolar."

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
A Prefeitura Municipal de Guairaça, no Estado do

Paraná, necessita com extrema urgência deste benefício.
Sabemos que os recursos não serão suficientes

para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das dificulda
des por que passa este município, é que vimos pedir à

Vossa Excelência, determinar ao ilustre Ministro da
Educação Paulo Renato de Souza, a priorização e a
conseqüente liberação dos recursos para Aquisição
do Transporte Escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado notadamente no FNDE, os
processos dos municípios paranaenses. Elegi, dentre o
enorme volume de processos do Paraná, este da Prefei
tura Municipal de Guairaça, justamente por sua imperio
sa necessidade de obter este benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente re
gimental para indicar a Vossa Excelência, este pleito
dos laboriosos brasileiros que se dedicam a socorrer
e agasalhar seus semelhantes.

Sala das sessões, 23 de novembro de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação Ao Minis
tro de Estado da Educação, Dr. Paulo Rena
to de Souza, solicitando a adoção de provi
dências visando a Priorização e Pagamento
do Processo n° 23400.01080012001-11 refe
rente a Aquisição do Transporte Escolar
para a Prefeitura Municipal de Guairaçá, no
Estado do Paraná.

Senhor Presidente Deputado Aécio Neves,
Nos termos do artigo 113, inciso I, parágrafo 10

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro à Vossa Excelência seja encaminhada ao
Ministro de Estado da Educação Paulo Renato de
Souza, a indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a Priorização e Pagamento do
Processo em epígrafe, protocolado naquele Ministé
rio, pertinente a Aquisição de Transporte Escolar
Para a Prefeitura Municipal de Guairaça, no Estado
do Paraná.

Mister lembra que este Processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao pró
prio órgão, o qual enviou os formulários para os mais
de 5.500 municípios brasileiros. Como os recursos
que o MEC receberá não serão suficientes para aten
der a todos, é que apresentei a indicação ao Presi
dente da República, a qual resultou neste Requeri
mento à Vossa Excelência.

Sala das Sessões 23 de novembro de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
1- sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

INC 2.623/01

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.624, DE 2001
(Do Sr. Hermes Parcianello)

"Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto nO 23400.010191/2001-08
protocolado pela Prefeitura Municipal de
Guaira, no Estado do Paraná, dentro das
Priorizações do Ministério da Educação
Para Liberação e Pagamento do Projeto
destinado a Aquisição de Transporte
Escolar."

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
A Prefeitura Municipal de Guaira, no Estado

do Paraná, necessita com extrema urgência deste
benefício.

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das dificulda
des por que passa este município, é que vimos pedir à
Vossa Excelência, determinar ao ilustre Ministro da
Educação Paulo Renato de Souza, a priorização e a
conseqüente liberação dos recursos para aquisição
do Transporte Escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado notadamente no FNDE, os
processos dos municípios paranaenses. Elegi, dentre o
enorme volume de processos do Paraná, este da Prefei
tura Municipal de Guaira, Justamente por sua imperiosa
necessidade de obter este benefício.
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É por esta razão que utilizo deste expediente re
gimental para indicar a Vossa Excelência, este pleito
dos laboriosos brasileiros que se dedicam a socorrer
e agasalhar seus semelhantes.

Sala das sessões, 23 de novembro de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação Ao Minis
tro de Estado da Educação, Dr. Paulo Rena
to de Souza, solicitando a adoção de provi
dências visando a Priorização e Pagamento
do Processo n° 23400.01019112001-oa refe
rente a Aquisição do Transporte Escolar
para a Prefeitura Municipal de Guaira, no
Estado do Paraná.

Senhor Presidente Deputado Aécio Neves,

Nos termos do artigo 113, inciso I, parágrafo 1°
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re
queiro à Vossa Excelência seja encaminhada ao Mi
nistro de Estado da Educação Paulo Renato de Sou
za' a indicação em anexo, solicitando adoção de pro
vidências visando a Priorização e Pagamento do Pro
cesso em epígrafe, protocolado naquele Ministério,
pertinente a Aquisição de Transporte Escolar Para a
Prefeitura Municipal de Guaira, no Estado do Paraná.

Mister lembra que este Processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao pró
prio órgão, o qual enviou os formulários para os mais
de 5.500 municípios brasileiros. Como os recursos
que o MEC receberá não serão suficientes para aten
der a todos, é que apresentei a indicação ao Presi
dente da República, a qual resultou neste requeri
mento à Vossa Excelência.

Sala das Sessões 23 de novembro de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
1- sugere a outro Podera adoção de providência, a

realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio
de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a man~estação de uma ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será objeto
de requerimento escrito, despachado pelo Presidente e
publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas as
seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

II - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.
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Publique-se. Encaminhe-se.
Em 5-12-01. - Aécio Neves, Presidente.

INDICAÇÃO N° 2.626, DE 2001
(Do Sr. Hermes Parcianello)

"Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto n° 23400.002975/2001-54
protocolado pela Prefeitura Municipal de
Goioerê, no Estado do Paraná, dentro
das Priorizações do Ministério da Educa
ção Para Liberação e Pagamento do Pro
jeto destinado a Aquisição de Transporte
Escolar."

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

A Prefeitura Municipal de Guaira, no Estado
do Paraná, necessita com extrema urgência deste
benefício.

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil mu
nicípios do Brasil. Todavia, em razão das dificuldades
por que passa este município, é que vimos pedir à Vos
sa Excelência, determinar ao ilustre Ministro da Educa
ção Paulo Renato de Souza, a priorização e a conse
qüente liberação dos recursos para Aquisição do Trans
porte Escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente
no MEC, e tenho acompanhado notadamente no
FNDE, os processos dos municípios paranaenses.
Elegi, dentre o enorme volume de processos do Pa
raná, este da Prefeitura Municipal de Goioerê, justa
mente por sua imperiosa necessidade de obter
este benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para indicar a Vossa Excelência, este
pleito dos laboriosos brasileiros que se dedicam a
socorrer e agasalhar seus semelhantes.

Sala das sessões, 23 de novembro de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação Ao Minis
tro de Estado da Educação, Dr. Paulo Rena
to de Souza, solicitando a adoção de provi
dências visando a Priorização e Pagamento
do Processo n° 23400.002975/2001-54 refe
rente a Aquisição do Transporte Escolar
para a Prefeitura Municipal de Goioerê, no
Estado do Paraná.

Senhor Presidente Deputado Aécio Neves,
Nos termos do artigo 113, inciso I, parágrafo 10 do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
à Vossa Excelência seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação Paulo Renato de Souza, a indica
ção em anexo, solicitando adoção de providências vi
sando a Priorização e Pagamento do Processo em epí
grafe, protocolado naquele Ministério, pertinente a Aqui
sição de Transporte Escolar Para a Prefeitura Municipal
de Goioerê, no Estado do Paraná.

Mister lembra que este Processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao pró
prio órgão, o qual enviou os formulários para os mais
de 5.500 municípios brasileiros. Como os recursos
que o MEC receberá não serão suficientes para aten
der a todos, é que apresentei a indicação ao Presi
dente da República, a qual resultou neste requeri
mento à Vossa Excelência.

Sala das Sessões 23 de novembro de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução nO 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.
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§ 10 Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 20 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário
da Câmara dos Deputados e encaminhadas às
Comissões competentes;

'Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outu
bro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será profe
rido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério
da Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sen
tido, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo
à Mesa, determinará o arquivamento da indicação,
cientificando-se o Autor para que este, se quiser,
ofereça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INC 2.626/01

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.627, DE 2001
(Do Sr. Hermes Parcianello)

"Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto n° 23400.004891/2001-55
protocolado pela Prefeitura Municipal de
Foz do Jordão, no Estado do Paraná,
dentro das Priorizações do Ministério da

Educação Para Liberação e Pagamento
do Projeto destinado a Aquisição de
Transporte Escolar."

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
A Prefeitura Municipal de Foz do Jordão, no

Estado do Paraná, necessita com extrema urgência
deste beneício.

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das dificulda
des por que passa este município, é que vimos pedir à
Vossa Excelência, determinar ao ilustre Ministro da
Educação Paulo Renato de Souza, a priorização e a
conseqüente liberação dos recursos para Aquisição
do Transporte Escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado notadamente no FNDE,
os processos dos municípios paranaenses. Elegi, den
tre o enorme volume de processos do Paraná, este da
Prefeitura Municipal de Foz do Jordão, justamente por
sua imperiosa necessidade de obter este benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente re
gimental para indicar a Vossa Excelência, este pleito
dos laboriosos brasileiros que se dedicam a socorrer
e agasalhar seus semelhantes.

Sala das sessões, 23 de novembro de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de indicação ao Minis
tro de Estado da Educação, Dr. Paulo Rena
to de Souza, solicitando a adoção de provi
dências visando a Priorização e Pagamento
do Processo n° 23400.004891/2001-55 refe
rente a Aquisição do Transporte Escolar
para a Prefeitura Municipal de Foz do Jor
dão, no Estado do Paraná.

Senhor Presidente Deputado Aécio Neves,
Nos termos do artigo 113, inciso I, parágrafo 10

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re
queiro à Vossa Excelência seja encaminhada ao Mi
nistro de Estado da Educação Paulo Renato de Sou
za, a indicação em anexo, solicitando adoção de pro
vidências visando a priorização e pagamento do pro
cesso em epígrafe, protocolado naquele Ministério,
pertinente a Aquisição de Transporte Escolar Para a
Prefeitura Municipal de Foz do Jordão, no Estado do
Paraná.
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Mister lembra que este Processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao pró
prio órgão, o qual enviou os formulários para os mais
de 5.500 municípios brasileiros. Como os recursos
que o MEC receberá não serão suficientes para aten
der a todos, é que apresentei a indicação ao Presi
dente da República, a qual resultou neste requeri
mento à Vossa Excelência.

Sala das Sessões 23 de novembro de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TI VOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

II - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INC 2.6276/01

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 5-12-01. - Aécio Neves, Presidente.

INDICAÇÃO N° 2.629, DE 2001
(Do Sr. Hermes Parcianello)

"Indica ao Poder Executivo a inclusão
do Projeto n° 23400.01107312001-17 proto
colado pela Prefeitura Municipal de Corum
batai, no Estado do Paraná, dentro das Pri
orizações do Ministério da Educação para
liberação e pagamento do projeto destina
do a Aquisição de Transporte Escolar:'

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
A Prefeitura Municipal de Corumbatai, no Esta

do do Paraná, necessita com extrema urgência deste
benefício.

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das dificulda
des por que passa este município, é que vimos pedir à
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Vossa Excelência, determinar ao ilustre Ministro da
Educação Paulo Renato de Souza, a priorização e a
conseqüente liberação dos recursos para aquisição
do transporte escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado notadamente no FNDE,
os processos dos municípios paranaenses. Elegi,
dentre o enorme volume de processos do Paraná,
este da Prefeitura Municipal de Corumbatai, justa
mente por sua imperiosa necessidade de obter este
benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente re
gimental para indicar a Vossa Excelência, este pleho
dos laboriosos brasileiros que se dedicam a socorrer
e agasalhar seus semelhantes.

Sala das sessões, 23 de novembro de 2001. 

Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação Ao Minis
tro de Estado da Educação, Dr. Paulo Rena
to de Souza, solicitando a adoção de provi
dências visando a priorização e pagamento
do Processo n° 23400.011073/2001-17 refe
rente a aquisição do transporte escolar
para a Prefeitura Municipal de Corumbatai,
no Estado do Paraná.

Senhor Presidente Deputado Aécio Neves,
Nos termos do artigo 113, inciso I, parágrafo 10 do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
à Vossa Excelência seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação Paulo Renato de Souza, a indica
ção em anexo, solichando adoção de providências vi
sando a priorização e pagamento do Processo em epí
grafe, protocolado naquele Ministério, pertinente a aqui
sição de transporte escolar para a Prefeitura Municipal
de Corumbatai, no Estado do Paraná.

Mister lembra que este Processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao pró
prio órgão, o qual enviou os formulários para os mais
de 5.500 municípios brasileiros. Como os recursos
que o MEC receberá não serão suficientes para aten
der a todos, é que apresentei a ilndicação ao Presi
dente da República, a qual resultou neste requeri
mento à Vossa Excelência.

Sala das Sessões 23 de novembro de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N°, 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escmo, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 20 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
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este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

..a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INC 2.629/01

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.630, DE 2001
(Do Sr. Hermes Parcianello}

"Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto n° 23400.004680/2001-12
protocolado pela Prefeitura Municipal de
Corbelia, no Estado do Paraná, dentro
das priorizações do Ministério da Educa
ção para liberação e pagamento do proje
to destinado a aquisição de Transporte
Escolar."

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
A Prefeitura Municipal de Corumbatai, no Esta

do do Paraná, necessita com extrema urgência deste
benefício.

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das dificulda
des por que passa este município, é que vimos pedir à
Vossa Excelência, determinar ao ilustre Ministro da
Educação Paulo Renato de Souza, a priorização e a
conseqüente liberação dos recursos para aquisição
do transporte escolar.

Tenho fe~o injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado notadamente no FNDE,
os processos dos municípios paranaenses. Elegi, den
tre o enorme volume de processos do Paraná, este da
Prefe~ura Municipal de Corbelia, justamente por sua im
periosa necessidade de obter este benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente re
gimental para indicar a Vossa Excelência, este ple~o

dos laboriosos brasileiros que se dedicam a socorrer
e agasalhar seus semelhantes.

Sala das sessões, 23 de novembro de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello}

Requer o envio de indicação Ao Minis
tro de Estado da Educação, Dr. Paulo Rena
to de Souza, solicitando a adoção de provi
dências visando a Priorização e Pagamento
do Processo nO 23400.002856/2001-00 refe
rente a aquisição do transporte escolar
para a Prefeitura Municipal de Corbelia, no
Estado do Paraná.

Senhor Presidente Deputado Aécio Neves,
Nos termos do artigo 113, inciso I, parágrafo

10 do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, requeiro à Vossa Excelência seja encaminha
da ao Ministro de Estado da Educação Paulo Rena
to de Souza, a indicação em anexo, solicitando ado
ção de providências visando a priorização e paga
mento do processo em epígrafe, protocolado na
quele Ministério, pertinente a aquisição de trans
porte escolar para a Prefeitura Municipal de Corbe
lia, no Estado do Paraná.

Mister lembra que este Processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao pró
prio órgão, o qual enviou os formulários para os mais
de 5.500 municípios brasileiros. Como os recursos
que o MEC receberá não serão suficientes para aten
der a todos, é que apresentei a indicação ao Presi
dente da República, a qual resultou neste requeri
mento à Vossa Excelência.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2001 . 
Deputado Hermes Parcianello.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições
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CAPíTULO 111

Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
1- sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

II - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 10 Na hipótese do inciso I, a indicação será objeto
de requerimento escrito, despachado pelo Presidente e
publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 20 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sen
tido, o Presidente da Câmara, ao chegar o proces
so à Mesa, determinará o arquivamento da indica
ção, cientificando-se o autor para que este, se qui
ser, ofereça projeto próprio à consideração da
Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 5-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.632, DE 2001
(Do Sr. Hermes Parcianello)

"Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto nO 23400.003761/2001-03
protocolado pela Prefeitura Municipal de
Cidade Gaúcha, no Estado do Paraná,
dentro das priorizações do Ministério da
Educação para liberação e pagamento do
projeto destinado a aquisição de trans
porte escolar."

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
A Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha, no

Estado do Paraná, necessita com extrema urgência
deste benefício.

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das dificulda
des por que passa este município, é que vimos pedir à
Vossa Excelência, determinar ao ilustre Ministro da
Educação Paulo Renato de Souza, a priorização e a
conseqüente liberação dos recursos para aquisição
do transporte escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente
no MEC, e tenho acompanhado notadamente no
FNDE, os processos dos municípios paranaenses.
Elegi, dentre o enorme volume de processos do Pa
raná, este da Prefeitura Municipal de Cidade Gaú
cha, justamente por sua imperiosa necessidade de
obter este benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para indicar a Vossa Excelência, este
pleito dos laboriosos brasileiros que se dedicam a
socorrer e agasalhar seus semelhantes.

Sala das sessões, 23 de novembro de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de indicação Ao Minis
tro de Estado da Educação, Dr. Paulo Rena
to de Souza, solicitando a adoção de provi
dências visando a priorização e pagamento
do Processo nO 23400.00376112001-03 refe
rente a aquisição do transporte escolar
para a Prefeitura Municipal de Cidade Gaú
cha, no Estado do Paraná.
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Senhor Presidente Deputado Aécio Neves,

Nos termos do artigo 113, inciso I, parágrafo 10

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
requeiro à Vossa Excelência seja encaminhada ao
Ministro de Estado da Educação Paulo Renato de
Souza, a indicação em anexo, solicitando adoção de
providências visando a priorização e pagamento do
processo em epígrafe, protocolado naquele Ministé
rio, pertinente a aquisição de transporte escolar
para a Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha, no
Estado do Paraná.

Mister lembra que este processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao pró
prio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os re
cursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a indicação
ao Presidente da República, a qual resultou neste
requerimento à Vossa Excelência.

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2001 . 
Deputado Hermes Parcianello.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATI VOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 20 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

II - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INC 2.632/01

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.633, DE 2001
(Do Sr. Hermes Parcianello)

"Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto 23400.010868/2001-08 Pro
tocolado pela Apae de Cidade Gaúcha, no
Estado do Paraná, dentro das Prioriza
ções do Ministério da Educação para libe-
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ração e pagamento do projeto destinado a
aquisição de transporte escolar" .

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
A Apae de Cidade Gaúcha, no Estado do Para

ná' necessita com extrema urgência deste benefício.

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das dificulda
des por que passa este município, é que vimos pedir à
Vossa Excelência, determinar ao ilustre Ministro da
Educação Paulo Renato de Souza, a priorização e a
conseqüente liberação dos recursos para aquisição
do transporte escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado notadamente no FNDE,
os processos dos municípios paranaenses. Elegi,
dentre o enorme volume de processos do Paraná,
este da Apae do município de Cidade Gaúcha, justa
mente por sua imperiosa necessidade de obter este
benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente re
gimental para indicar a Vossa Excelência, este pleito
dos laboriosos brasileiros que se dedicam a socorrer
e agasalhar seus semelhantes.

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de indicação ao Minis
tro de Estado da Educação, Dr. Paulo Rena
to de Souza, solicitando a adoção de provi
dências visando a priorização e pagamento
do Processo n° 23400.010868/2001-08 refe
rente a aquisição do transporte escolar
para a Apae de Cidade Gaúcha, no Estado
do Paraná.

Senhor Presidente Deputado Aécio Neves,
Nos termos do artigo 113, inciso I, parágrafo 1°

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re
queiro à Vossa Excelência seja encaminhada ao Mi
nistro de Estado da Educação Paulo Renato de Sou
za, a indicação em anexo, solicitando adoção de pro
vidências visando a priorização e pagamento do pro
cesso em epígrafe, protocolado naquele Ministério,
pertinente a aquisição de transporte escolar para a
Apae de Cidade Gaúcha, no Estado do Paraná.

Mister lembra que este processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao pró
prio órgão, o qual enviou os formulários para os mais
de 5.500 municípios brasileiros. Como os recursos

que o MEC receberá não serão suficientes para aten
der a todos, é que apresentei a indicação ao Presi
dente da República, a qual resultou neste requeri
mento à Vossa Excelência.

Sala das Sessões 23 de novembro de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

'Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

'Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;
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*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INC 2.633/01

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 5-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.635, DE 2001
(Do Sr. Hermes Parcianello)

"Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto n° 23400.006483/2001-38
protocolado pela Apae de Diamante do
Norte, no Estado do Paraná, dentro das
priorizações do Ministério da Educação
para liberação e pagamento do projeto
destinado a aquisição de transporte es
colar."

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
A Apae de Diamante do Norte, no Estado do Pa

raná, necessita com extrema urgência deste benefício.
Sabemos que os recursos não serão suficientes

para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das dificulda
des por que passa este município, é que vimos pedir à
Vossa Excelência, determinar ao ilustre Ministro da
Educação Paulo Renato de Souza, a priorização e a

conseqüente liberação dos recursos para aquisição

do transporte escolar.
Tenho feito injunções quase que diariamente no

MEC, e tenho acompanhado notadamente no FNDE,
os processos dos municípios paranaenses. Elegi,
dentre o enorme volume de processos do Paraná,
este da Apae do Município de Diamante do Norte, jus
tamente por sua imperiosa necessidade de obter este
benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente re
gimental para indicar a Vossa Excelência, este pleito
dos laboriosos brasileiros que se dedicam a socorrer
e agasalhar seus semelhantes.

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

"Requer o envio de indicação Ao Mi
nistro de Estado da Educação, Dr. Paulo Re
nato de Souza, solicitando a adoção de pro
vidências visando a priori:zação e pagamen
to do Processo nO 23400.00648312001-38 re
ferente a aquisição do transporte escolar
para a Apae de Diamante do Norte, no Esta
do do Paraná:'

Senhor Presidente Deputado Aécio Neves,
Nos termos do artigo 113, inciso I, parágrafo

10 do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, requeiro à Vossa Excelência seja encaminha
da ao Ministro de Estado da Educação Paulo Rena
to de Souza, a indicação em anexo, solicitando ado
ção de providências visando a priorização e paga
mento do processo em epígrafe, protocolado na
quele Ministério, pertinente a aquisição de trans
porte escolar para a Apae de Diamante do Norte, no
Estado do Paraná.

Mister lembra que este processo é derivado de

projeto protocolado no MEC em atendimento ao pró

prio órgão, o qual enviou os formulários para os mais

de 5.500 municípios brasileiros. Como os recursos

que o MEC receberá não serão suficientes para aten

der a todos, é que apresentei a indicação ao Presi

dente da República, a qual resultou neste requeri
mento à Vossa Excelência.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
1- sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

II - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.636, DE 2001
(Do Sr. Hermes Parcianello)

"Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto n° 23400.006637/2001-91
protocolado pela Apae de Iretama, no
Estado do Paraná, dentro das prioriza
ções do Ministério da Educação para li
beração e pagamento do projeto destina
do a aquisição de transporte escolar."

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

A Apae de Iretama, no Estado do Paraná, ne
cessita com extrema urgência deste benefício.

Sabemos que os recursos não serão suficien
tes para atender todos os pleitos dos mais de cinco
mil municípios do Brasil. Todavia, em razão das difi
culdades por que passa este município, é que vimos
pedir à Vossa Excelência, determinar ao ilustre Mi
nistro da Educação Paulo Renato de Souza, a priori
zação e a conseqüente liberação dos recursos para
aquisição do transporte escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado notadamente no FNDE,
os processos dos municípios paranaenses. Elegi, den
tre o enorme volume de processos do Paraná, este da
Apae do Município de Iretama, justamente por sua im
periosa necessidade de obter este benefício.
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É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para Indicar a Vossa Excelência, este
pleito dos laboriosos brasileiros que se dedicam a
socorrer e agasalhar seus semelhantes.

Sala das sessões, 23 de novembro de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

"Requer o envio de indicação Ao
Ministro de Estado da Educação, Dr. Pa
ulo Renato de Souza, solicitando a ado
ção de providências visando a prioriza
ção e pagamento do Processo n°
23400.006637/2001-91 referente a aqui
sição do transporte escolar para a Apae
de Iretama, no Estado do Paraná."

Senhor Presidente Deputado Aécio Neves,

Nos termos do artigo 113, inciso I, parágrafo
1° do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, requeiro à Vossa Excelência seja encami
nhada ao Ministro de Estado da Educação Paulo
Renato de Souza, a indicação em anexo, solici
tando adoção de providências visando a prioriza
ção e pagamento do processo em epígrafe, proto
colado naquele Ministério, pertinente a aquisição
de transporte escolar para a Apae de Iretama, no
Estado do Paraná.

Mister lembra que este processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao pró
prio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os re
cursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a indicação
ao Presidente da República, a qual resultou neste
requerimento à Vossa Excelência.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TI VOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais
Comissões acerca de determinado assunto, visando
a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa
da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outu
bro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário
da Câmara dos Deputados e encaminhadas às
Comissões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outu
bro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será profe
rido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério
da Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:
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a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INC 2.636/01

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 5-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.638, DE 2001
(Do Sr. Hermes Parcianello)

"Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto n° 23400.002856/2001-00
protocolado pela Associação de Portado
res de Fissura Lábio-Palatar - ADEFIU,
no Município de Cascavel, no Estado do
Paraná, dentro das priorizações do Minis
tério da Educação para liberação e paga
mento do projeto destinado a aquisição
de transporte escolar."

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

A Associação de Portadores de Fissura lá
bio-Palatar- ADEF/U, no Município de Cascavel, no
Estado do Paraná, necessita com extrema urgência
deste benefíicio.

Sabemos que os recursos não serão suficien
tes para atender todos os pleitos dos mais de cinco
mil municípios do Brasil. Todavia, em razão das difi
culdades por que passa este município, é que vimos
pedir à Vossa Excelência, determinar ao ilustre Mi
nistro da Educação Paulo Renato de Souza, a priori
zação e a conseqüente liberação dos recursos para
aquisição do transporte escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente
no MEC, e tenho acompanhado notadamente no
FNDE, os processos dos municípios paranaenses.
Elegi, dentre o enorme volume de processos do Pa
raná, este da Associação de Portadores de Fissura
lábio-Palatar - ADEFIU, no Município de Cascavel,
justamente por sua imperiosa necessidade de obter
este benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para indicar a Vossa Excelência, este
pleito dos laboriosos brasileiros que se dedicam a
socorrer e agasalhar seus semelhantes.

Sala das sessões, 23 de novembro de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato Souza, solicitando a ado
ção de providências visando a prioriza
ção e pagamento do Processo n°
23400.002856/2001-00 referente à aqui
sição do transporte escolar para a
Associação de Portadores de Fissura
Lábio-Palatar - ADEFIU, no Município
de Cascavel, no Estado do Paraná.

Sr. Presidente, Deputado Aécio Neves,

Nos termos do artigo 113, inciso I, § 10 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re
queiro a V. Exa

. seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação, Paulo Renato Souza, a indi
cação em anexo, solicitando adoção de providên
cias visando a priorização e pagamento do pro
cesso em epígrafe, protocolado naquele Ministé
rio, pertinente à aquisição de transporte escolar
para a Associação de Portadores de Fissura lá
bio-Palatar - ADEFIU, no Município de Cascavel,
no Estado do Paraná.

Mister lembrar que este processo é derivado
de projeto protocolado no MEC em atendimento
ao próprio órgão, o qual enviou os formulários
para os mais de 5.500 municípios brasileiros.
Como os recursos que o MEC receberá não se
rão suficientes para atender a todos, é que apre
sentei a indicação ao Presidente da República, a
qual resultou neste requerimento a V. Exa .

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2001 . 
Hermes Parcianello.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições



Fevereiro de 2002 DIARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 27 03513

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução nO 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a

realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio
de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicaçãoseráobje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

...... VI·············· .. ··· .. ··· .. ·········· .. ··· .. ············ .... ·········· .. ··· ..

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.639, DE 2001
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto na 23400.008476/2001-71
protocolado pela Associação Cascave
lense de Amigos dos Surdos e Mudos 
ACAS, no Município de Cascavel, no
Estado do Paraná, dentro das prioriza
ções do Ministério da Educação para li
beração e pagamento do projeto destina
do à aquisição de transporte escolar.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
A Associação Cascavelense de Amigos dos

Surdos e Mudos - ACAS, no Município de Cascavel,
no Estado do Paraná, necessita com extrema urgên
cia deste benefício.

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil muni
cípios do Brasil. Todavia, em razão das dificuldades por
que passa este município, é que vimos pedir a Vossa
Excelência determinar ao ilustre Ministro da Educação,
Paulo Renato Souza, a priorização e conseqüente libera
ção dos recursos para aquisição do transporte escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, etenhoacompanhado, notadamente no FNDE,
os processos dos municípios paranaenses. Elegi,
dentre o enorme volume de processos do Paraná,
este da Associação Cascavelense de Amigos dos
Surdos e Mudos - ACAS, no Município de Cascavel,
justamente por sua imperiosa necessidade de obter
este benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente re
gimental para indicar a Vossa Excelência este pleito
dos laboriosos brasileiros que se dedicam a socorrer
e agasalhar seus semelhantes.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2001 . 
Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de indicação ao Minis
tro de Estado da Educação, Dr. Paulo Rena
to Souza, solicitando a adoção de providên
cias visando a priorização e pagamento do
Processo na 23400.00847612001-71 referente
à aquisição do transporte escolar para a
Associação Cascavelense de Amigos dos
Surdos e Mudos - ACAS, no Município de
Cascavel, no Estado do Paraná.

Sr. Presidente, Deputado Aécio Neves,
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Nos termos do artigo 113, inciso I, § 10 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa

. seja encaminhada ao Ministro de Estado da
Educaçâo, Paulo Renato Souza, a indicação em ane
xo, solicitando adoção de providências visando a prio
rização e pagamento do processo em epígrafe, proto
colado naquele Ministério, pertinente à aquisição de
transporte escolar para a Associação Cascavelense
de Amigos dos Surdos e Mudos - ACAS, no Municí
pio de Cascavel, no Estado do Paraná.

Mister lembrar que este processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao pró
prio órgão, o qual enviou os formulários para os mais
de 5.500 municípios brasileiros. Como os recursos
que o MEC receberá não serão suficientes para aten
der a todos, é que apresentei a indicação ao Presi
dente da República, a qual resultou neste requeri
mento a V. Exa .

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2001 . 
Hermes Parcianello.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATI VOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO W 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo

Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 20 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

II - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INC 2639/01

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 5-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.641, DE 2001
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a inclusão
do Projeto n° 23400.004940/2001-50, proto
colado pela Prefeitura Municipal de Mate
lândia, no Estado do Paraná, dentro das pri
orizações do Ministério da Educação para
liberação e pagamento do projeto destina
do à aquisição de transporte escolar.
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Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
A Prefeitura Municipal de Matelândia, no Estado

do Paraná, necessita com extrema urgência deste be
nefício.

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das dificulda
des por que passa este município, é que vimos pedir a
Vossa Excelência determinar ao ilustre Ministro da
Educação, Paulo Renato Souza, a priorização e con
seqüente liberação dos recursos para aquisição do
transporte escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado, notadamente no FNDE,
os processos dos municípios paranaenses. Elegi,
dentre o enorme volume de processos do Paraná,
este da Prefeitura Municipal de Matelândia, justamen
te por sua imperiosa necessidade de obter este bene
fício.

É por esta razão que utilizo deste expediente re
gimental para indicar a Vossa Excelência este pleito
dos laboriosos brasileiros que se dedicam a socorrer
e agasalhar seus semelhantes.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2001. 
Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de indicação ao Minis
tro de Estado da Educação, Dr. Paulo Rena
to Souza, solicitando a adoção de providên
cias visando a priorização e pagamento do
Processo n° 23400.004940/2001-50, referen
te à aquisição do transporte escolar para a
Prefeitura Municipal de Matelândia, no Esta
do do Paraná.

Sr. Presidente, Deputado Aécio Neves,

Nos termos do artigo 113, inciso I, § 1° do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a V. Exa seja encaminhada ao Ministro de Estado da
Educação, Paulo Renato Souza, a indicação em
anexo, solicitando adoção de providências visando a
priorização e pagamento do processo em epígrafe,
protocolado naquele Ministério, pertinente à aquisi
ção de transporte escolar para a Prefeitura Munici
pal de Matelândia, no Estado do Paraná.

Mister lembrar que este processo é derivado
de projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os re-

cursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a indicação
ao Presidente da República, a qual resultou neste
requerimento a V. Exa

.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2001 . 
Hermes Parcianello.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução nO 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputados,
por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Casas cb
Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
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duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11- o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâm~es regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

INC 2641/01

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.642, DE 2001
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a inclusão
do Projeto n° 23400.006021/2001-11 proto
colado pela Prefeitura Municipal de Media
neira, no Estado do Paraná, dentro das pri
orizações do Ministério da Educação para
liberação e pagamento do projeto destina
do à aquisição de transporte escolar.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
A Prefe~ura Municipal de Medianeira, no Estado do

Paraná, necess~a com extrema urgência deste benefício.
Sabemos que os recursos não serão suficientes

para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das dificulda
des por que passa este município, é que vimos pedir a
Vossa Excelência determinar ao ilustre Ministro da
Educação, Paulo Renato Souza, a priorização e con
seqüente liberação dos recursos para aquisição do
transporte escolar.

Tenho fe~o injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado, notadamente no FNDE,
os processos dos municípios paranaenses. Elegi, den
tre o enorme volume de processos do Paraná, este da

Prefeitura Municipal de Medianeira, justamente por
sua imperiosa necessidade de obter este benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente re
gimental para indicar a Vossa Excelência este pleito
dos laboriosos brasileiros que se dedicam a socorrer
e agasalhar seus semelhantes.

Sala das sessões, 23 de novembro de 2001 . 
Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de indicação ao Minis
tro de Estado da Educação, Dr. Paulo Rena
to Souza, solicitando a adoção de providên
cias visando a priorização e pagamento do
Processo n° 23400.06021/2001-11 referente
à aquisição do transporte escolar para a
Prefeitura Municipal de Medianeira, no
Estado do Paraná.

Sr. Presidente, Deputado Aécio Neves,
Nos termos do artigo 113, inciso I, § 1° do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa. seja encaminhada ao Ministro de Estado da
Educação, Paulo Renato Souza, a indicação em ane
xo, solicitando adoção de providências visando a prio
rização e pagamento do processo em epígrafe, proto
colado naquele Ministério, pertinente à aquisição de
transporte escolar para a Prefeitura Municipal de Me
dianeira, no Estado do Paraná.

Mister lembrar que este processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao pró
prio órgão, o qual enviou os formulários para os mais
de 5.500 municípios brasileiros. Como os recursos
que o MEC receberá não serão suficientes para aten
der a todos, é que apresentei a indicação ao Presi
dente da República, a qual resultou neste requeri
mento a V. Exa .

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2001. 
Hermes Parcianello.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO W 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.
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TíTULO IV

Das Proposições

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

INC 2642/01

Quarta-terra 27 03517

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 5-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.644, DE 2001
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto n° 23400.004261/2001-81
protocolado pela Apae de Itaúna do Sul,
no Estado do Paraná, dentro das prioriza
ções do Ministério da Educação para li
beração e pagamento do projeto destina
do à aquisição de transporte escolar.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
A Prefeitura de Itaúna do Sul, no Estado do Para

ná, necessita com extrema urgência deste benefício.
Sabemos que os recursos não serão suficientes

para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das dificulda
des por que passa este município, é que vimos pedir a
Vossa Excelência determinar ao ilustre Ministro da
Educação, Paulo Renato Souza, a priorização e con
seqüente liberação dos recursos para aquisição do
transporte escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado, notadamente no FNDE,
os processos dos municípios paranaenses. Elegi,
dentre o enorme volume de processos do Paraná,
este da Apae de Itaúna do Sul, justamente por sua im
periosa necessidade de obter este benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente re
gimental para indicar a Vossa Excelência este pleito
dos laboriosos brasileiros que se dedicam a socorrer
e agasalhar seus semelhantes.

Sala das sessões, 23 de novembro de 2001. 
Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de indicação ao Minis
tro de Estado da Educação, Dr. Paulo Rena
to Souza, solicitando a adoção de providên
cias visando a priorização e pagamento do
Processo n° 234OO.004261flOOl-81, referente
à aquisição do transporte escolar para a
Apae de ltaúna do Sul, no Estado do Paraná.

Sr. Presidente, Deputado Aécio Neves,
Nos termos do artigo 113, inciso I, § lOdo Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
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V. Exa seja encaminhada ao Ministro de Estado da
Educação, Paulo Renato Souza, a indicação em ane
xo, solicitando adoção de providências visando a prio
rização e pagamento do processo em epígrafe, proto
colado naquele Ministério, pertinente à aquisição de
transporte escolar para a Apae de Itaúna do Sul, no
Estado do Paraná.

Mister lembrar que este processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao pró
prio órgão, o qual enviou os formulários para os mais
de 5.500 municípios brasileiros. Como os recursos
que o MEC receberá não serão suficientes para aten
der a todos, é que apresentei a indicação ao Presi
dente da República, a qual resultou neste requeri
mento a V. Exa

.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2001 . 
Hermes Parcianello.

lEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

lEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a

realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio
de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será objeto
de requerimento escrito, despachado pelo Presidente e
publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputados,
por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Casas do
Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas as
seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão lidas
em súmula, mandadas à publicação no Diário da Câma
ra dos Deputados e encaminhadas às Comissões com
petentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputados,
por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Casas do
Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INC 2644/01

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.645, DE 2001
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto n° 23400.011438/2001-03,
protocolado pela Apae de Juranda, no
Estado do Paraná, dentro das prioriza
ções do Ministério da Educação para li
beração e pagamento do projeto destina
do à aquisição de transporte escolar.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
A Prefeitura de Juranda, no Estado do Paraná,

necessita com extrema urgência deste benefício.
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Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das dificulda
des por que passa este município, é que vimos pedir a
Vossa Excelência determinar ao ilustre Ministro da
Educação, Paulo Renato Souza, a priorização e con
seqüente liberação dos recursos para aquisição do
transporte escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado, notadamente no FNDE,
os processos dos municípios paranaenses. Elegi,
dentre o enorme volume de processos do Paraná,
este da Apae de Juranda, justamente por sua imperi
osa necessidade de obter este benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente re
gimental para indicar a Vossa Excelência este pleito
dos laboriosos brasileiros que se dedicam a socorrer
e agasalhar seus semelhantes.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2001 . 
Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de indicação ao Minis
tro de Estado da Educação, Dr. Paulo Rena
to Souza, solicitando a adoção de providên
cias visando a priorização e pagamento do
Processo nO 23400.011438/2001-03, referen
te à aquisição do transporte escolar para a
Apae de Juranda, no Estado do Paraná.

Sr. Presidente, Deputado Aécio Neves,
Nos termos do artigo 113, inciso I, § 1° do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Ex". seja encaminhada ao Ministro de Estado da
Educação, Paulo Renato Souza, a indicação em ane
xo, solicitando adoção de providências visando a prio
rização e pagamento do processo em epígrafe, proto
colado naquele Ministério, pertinente à aquisição de
transporte escolar para a Apae de Juranda, no Estado
do Paraná.

Mister lembrar que este processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao próprio
órgão, o qual enviou os formulários para os mais de
5.500 municípios brasileiros. Como os recursos que o
MEC receberá não serão suficientes para atender a to
dos, é que apresentei a indicação ao Presidente da Re
pública, a qual resultou neste requerimento a V. Ex".

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2001. 
Hermes Parcianello.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

II - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;
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111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INC 2645/01

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 5-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.647, DE 2001
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto n° 23400.004304/2001-28,
protocolado pela Prefeitura Municipal de
Mangueirinha, no Estado do Paraná, den
tro das priorizações do Ministério da
Educação para liberação e pagamento do
projeto destinado à aquisição de trans
porte escolar.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
A Prefeitura Municipal de Mangueirinha, no

Estado do Paraná, necessita com extrema urgência
deste benefício.

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das dificulda
des por que passa este município, é que vimos pedir a
Vossa Excelência determinar ao ilustre Ministro da
Educação, Paulo Renato Souza, a priorização e con
seqüente liberação dos recursos para aquisição do
transporte escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente
no MEC, e tenho acompanhado, notadamente no
FNDE, os processos dos municípios paranaenses.
Elegi, dentre o enorme volume de processos do Pa
raná, este da Prefeitura Municipal de Mangueirinha,

justamente por sua imperiosa necessidade de obter
este benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para indicar a Vossa Excelência este ple
ito dos laboriosos brasileiros que se dedicam a so
correr e agasalhar seus semelhantes.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2001. 
Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de indicação ao Minis
tro de Estado da Educação, Dr. Paulo Rena
to Souza, solicitando a adoção de providên
cias visando a priorização e pagamento do
Processo nO 23400.00430412001-28, referen
te à aquisição do transporte escolar para a
Prefeitura Municipal de Mangueirinha, no
Estado do Paraná.

Sr. Presidente, Deputado Aécio Neves,
Nos termos do artigo 113, inciso I, § 10 do Re

gimento Interno da Câmara dos Deputados, requei
ro a V. Exa seja encaminhada ao Ministro de Estado
da Educação, Paulo Renato Souza, a indicação em
anexo, solicitando adoção de providências visando
a priorização e pagamento do processo em epígra
fe, protocolado naquele Ministério, pertinente à
aquisição de transporte escolar para a Prefeitura
Municipal de Mangueirinha, no Estado do Paraná.

Mister lembrar que este processo é derivado
de projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os re
cursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a indicação
ao Presidente da República, a qual resultou neste
requerimento a V. Exa

.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2001. 
Hermes Parcianello.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.
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TíTULO IV

Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
1- sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário da Câmara dos Deputa
dos.

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmrtes regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.648, DE 2001
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a inclu·
são do Projeto n° 23400.010876/2001-46,
protocolado pela Apae de Matelândia, no
Estado do Paraná, dentro das prioriza
ções do Ministério da Educação para li
beração e pagamento do projeto destina
do à aquisição de transporte escolar.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
A Prefeitura de Matelândia, no Estado do Para

ná, necessita com extrema urgência deste benefício.
Sabemos que os recursos não serão suficientes

para atender todos os plertos dos mais de cinco mil muni
cípios do Brasil. Todavia, em razão das dificuldades por
que passa este município, é que vimos pedir a Vossa
Excelência determinar ao ilustre Ministro da Educação,
Paulo Renato Souza, a priorização e conseqüente libera
ção dos recursos para aquisição do transporte escolar.

Tenho ferto injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado, notadamente no FNDE,
os processos dos municípios paranaenses. Elegi, den
tre o enorme volume de processos do Paraná, este da
Apae do Município de Matelândia, justamente por sua
imperiosa necessidade de obter este benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente re
gimental para indicar a Vossa Excelência este plerto
dos laboriosos brasileiros que se dedicam a socorrer
e agasalhar seus semelhantes.

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2001 . 
Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Or.
Paulo Renato Souza, solicitando a ado
ção de providências visando a prioriza
ção e pagamento do Processo n°
23400.010876/2001-46, referente à aqui
sição do transporte escolar para a
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Apae de Matelândia, no Estado do Pa
raná.

Sr. Presidente, Deputado Aécio Neves,
Nos termos do artigo 113, inciso I, § 1° do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa seja encaminhada ao Ministro de Estado da
Educação, Paulo Renato Souza, a indicação em ane
xo solicitando adoção de providências visando a pno
riz~çãoe pagamento do processo em epígrafe, proto
colado naquele Ministério, pertinente à aquisição de
transporte escolar para a Apae de Matelândia, no
Estado do Paraná.

Mister lembrar que este processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em at~~dimentoao pr~

prio órgão, o qual enviou os formulanos para os mais
de 5.500 municípios brasileiros. Como os recursos
que o MEC receberá não serão suficientes para ate~

der a todos, é que apresentei a indicação ao Pres~

dente da República, a qual resultou neste requen
mento a V. Exa .

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2001. 
Hermes Parcianello.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TI VOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° la, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providência,

a realização de ato administrativo ou de gestão, ou o.en
vio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclUSiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comis-
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação ser~ obje
to de requerimento escrito, despachado pelo PreSidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputados,
por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Casas do
Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu·
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
M~sa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

INC 2648/01

Publique-se. Encaminhe-se.

Em 5-12-01. - Aécio Neves, Presi
dente.

INDICAÇÃO W 2.650, DE 2001
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto n° 23400.004902/2001-05,
protocolado pela Apae de Nova Olímpia,
no Estado do Paraná, dentro das prioriza
ções do Ministério da Educação para li
beração e pagamento do projeto destina
do à aquisição de transporte escolar.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
A Prefeitura de Nova Olímpia, no Estado do Para

ná, necessita com extrema urgência deste benefício.
Sabemos que os recursos não serão suficientes

para atender todos os pleitos dos mais de c~~co mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das dlflculda-
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des por que passa este município, é que vimos pedir a
Vossa Excelência determinar ao ilustre Ministro da
Educação, Paulo Renato Souza, a priorização e a
conseqüente liberação dos recursos para aquisição
do transporte escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado, notadamente no FNDE,
os processos dos municípios paranaenses. Elegi,
dentre o enorme volume de processos do Paraná,
este do Município de Nova Olímpia, justamente por
sua imperiosa necessidade de obter este benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente re
gimental para indicar a Vossa Excelência este pleito
dos laboriosos brasileiros que se dedicam a socorrer
e agasalhar seus semelhantes,

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2001 . 
Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de indicação ao
Ministro de Estado da Educação, Dr.
Paulo Renato Souza, solicitando a ado
ção de providências visando a prioriza
ção e pagamento do Processo n°
23400.004902/2001-05, referente à aqui
sição do transporte escolar para a
Apae de Nova Olímpia, no Estado do
Paraná.

Senhor Presidente, Deputado Aécio Neves,

Nos termos do artigo 113, inciso I, § 1° do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
à V. Exa seja encaminhada ao Ministro de Estado da
Educação, Paulo Renato Souza, a indicação em
anexo, solicitando adoção de providências visando a
priorização e pagamento do processo em epígrafe,
protocolado naquele Ministério, pertinente à aquisi
ção de transporte escolar para a Apae de Nova
Olímpia, no Estado do Paraná.

Mister lembrar que este processo é derivado
de projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os re
cursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a indicação
ao Presidente da República, a qual resultou neste
requerimento a V. Exa .

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2001. 
Hermes Parcianello.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

1- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;
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111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INC 2650101

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.651, DE 2001
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto n° 23400.011442/2001-63,
protocolado pela Apae de Paranacity, no
Estado do Paraná, dentro das prioriza
ções do Ministério da Educação para li
beração e pagamento do projeto destina
do à aquisição de transporte escolar.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
A Prefeitura de Paranacity, no Estado do Para

ná' necessita com extrema urgência deste benefício.
Sabemos que os recursos não serão suficientes

para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das dificulda
des por que passa este município, é que vimos pedir a
Vossa Excelência determinar ao ilustre Ministro da
Educação, Paulo Renato Souza, a priorização e con
seqüente liberação dos recursos para aquisição do
transporte escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado, notadamente no FNDE,
os processos dos municípios paranaenses. Elegi, den
tre o enorme volume de processos do Paraná, este da
Apae do Município de Paranacity, justamente por sua
imperiosa necessidade de obter este benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente re
gimental para indicar a Vossa Excelência este pleito

dos laboriosos brasileiros que se dedicam a socorrer
e agasalhar seus semelhantes.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2001. 
Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de indicação ao Ministro de Esta
do da Educação, Dr. Paulo Renato Souza, solicitando a
adoção de providências visando a priorização e paga
mento do Processo n° 23400.01144212001-63, referen
te à aquisição do transporte escolar para a Apae de Pa
ranacity, no Estado do Paraná.

Sr. Presidente, Deputado Aécio Neves,
Nos termos do artigo 113, inciso I, § 1° do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa seja encaminhada ao Ministro de Estado da
Educação, Paulo Renato Souza, a indicação em ane
xo, solicitando adoção de providências visando a prio
rização e pagamento do processo em epígrafe, proto
colado naquele Ministério, pertinente à aquisição de
transporte escolar para a Apae de Paranacity, no
Estado do Paraná.

Mister lembrar que este processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao pró
prio órgão, o qual enviou os formulários para os mais
de 5.500 municípios brasileiros. Como os recursos que
o MEC receberá não serão suficientes para atender a
todos, é que apresentei a indicação ao Presidente da

República, a qual resultou neste requerimento a
V. Exa

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2001. 
Hermes Parcianello.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
DAS INDICAÇÕES

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:
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"Artigo alterado pela Resolução nO 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

"Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tadQS, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

"Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Mesas das duas Casas do Con
gresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 5-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO W 2.653, DE 2001
(Do Sr. Hermes Parcianello)

"Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto n° 23400.006460/2001-23,
protocolado pela Prefeitura Municipal de
Vera Cruz do Oeste, no Estado do Para
ná, dentro das priorizações do Ministério
da Educação para liberação e pagamento
do projeto destinado à aquisição de
transporte escolar".

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
A Prefeitura Municipal de Vera Cruz do Oeste,

no Estado do Paraná, necessita com extrema urgên
cia deste benefício.

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das dificulda
des por que passa este município, é que vimos pedir a
Vossa Excelência determinar ao ilustre Ministro da
Educação, Paulo Renato Souza, a priorização e con
seqüente liberação dos recursos para aquisição do
transporte escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado, notadamente no FNDE,
os processos dos municípios paranaenses. Elegi,
dentre o enorme volume de processos do Paraná,
este da Prefeitura Municipal de Vera Cruz do Oeste,
justamente por sua imperiosa necessidade de obter
este benefício.

Épor esta razão que utilizo deste expediente re
gimental para indicar a Vossa Excelência este pleito
dos laboriosos brasileiros que se dedicam a socorrer
e agasalhar seus semelhantes.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2001 . 
Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de indicação ao Minis
tro de Estado da Educação, Dr. Paulo Rena
to Souza, solicitando a adoção de providên
cias visando a priorização e pagamento do
Processo n° 23400.00646012001-23, referen
te à aquisição do transporte escolar para a
Prefeitura Municipal de Vera Cruz do Oeste,
no Estado do Paraná.

Sr. Presidente, Deputado Aécio Neves,
Nos termos do artigo 113, inciso I, § 1° do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro à
V. Exa

. seja encaminhada ao Ministro de Estado da
Educação, Paulo Renato Souza, a indicação em ane
xo, solicitando adoção de providências visando a prio-



RESOlUÇÃO W 17, DE 1989

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATI VOS - CeDI
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rização e pagamento do processo em epígrafe, proto- Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis-
colado naquele Ministério, pertinente à aquisição de sões competentes;
transporte escolar para a Prefeitura Municipal de Vera *Alterado para Diário da Câmara dos Deputa-
Cruz do Oeste, no Estado do Paraná. dos, por Ato dos Presidentes Mesas das duas Casas

Mister lembrar que este processo é derivado de do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.
projeto protocolado no MEC em atendimento ao pró- 11- o parecer referente à indicação será proferi-
prio órgão, o qual enviou os formulários para os mais do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
de 5.500 municípios brasileiros. Como os recursos Presidência da Comissão;
que o MEC receberá não serão suficientes para aten- 111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in-
der a todos, é que apresentei a indicação ao Presi- dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
dente da República, a qual resultou neste requeri- este os trâmites regimentais das proposições congê-
mento a V. Exa

. neres;
Sala das Sessões, 23 de novembro de 2001. - IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti-

Hermes Parcianello. do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ lONa hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

"Alterado para Diário da Câmara dos Deputados,
por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Casas do
Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 20 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.654, DE 2001
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a inclusão
do Projeto nO 23400.009162/2001-95, pro
tocolado pela Prefeitura Municipal de Ubi
ratã, no Estado do Paraná, dentro das pri
orizações do Ministério da Educação para
liberação e pagamento do projeto destina
do à aquisição de transporte escolar.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
A Prefeitura Municipal de Ubiratã, no Estado do Pa

raná, necessita com extrema urgência deste benefício.
Sabemos que os recursos não serão suficientes

para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das dificulda
des por que passa este município, é que vimos pedir a
Vossa Excelência determinar ao ilustre Ministro da
Educação, Paulo Renato Souza, a priorização e con
seqüente liberação dos recursos para aquisição do
transporte escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado, notadamente no FNDE,



Fevereiro de 2002 DIA RIO DA.. CAMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 27 03527

os processos dos municípios paranaenses. Elegi, den
tre o enorme volume de processos do Paraná, este da
Prefeitura Municipal de Uibiratã, justamente por sua
imperiosa necessidade de obter este benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente re
gimental para indicar a Vossa Excelência este pleito
dos laboriosos brasileiros que se dedicam a socorrer
e agasalhar seus semelhantes.

Sala das Sessões, 23 novembro 2001. - Hermes
Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de indicação ao Minis
tro de Estado da Educação, Dr. Paulo Rena
to Souza, solicitando a adoção de providên
cias visando a priorização e pagamento do
Processo n° 23400.009162/2001-95, referen
te à aquisição do transporte escolar para a
Prefeitura Municipal de Ubiratã, no Estado
do Paraná

Sr. Presidente, Deputado Aécio Neves,
Nos termos do artigo 113, inciso I, § 1° do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa seja encaminhada ao Ministro de Estado da
Educação, Paulo Renato Souza, a indicação em ane
xo, solicitando adoção de providências visando a prio
rização e pagamento do processo em epígrafe, proto
colado naquele Ministério, pertinente à aquisição de
transporte escolar para a Prefeitura Municipal de Ubi
ratã, no Estado do Paraná.

Mister lembrar que este processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao próprio
órgão, o qual enviou os formulários para os mais de
5.500 municípios brasileiros. Como os recursos que o
MEC receberá não serão suficientes para atender a to
dos, é que apresentei a indicação ao Presidente da Re
pública, a qual resultou neste requerimento a VExa.

Sala das Sessões, 23 novembro de 2001. 
Hermes Parcianello.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV

Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação seráobje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso I, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;



03528 ()lIarta-leira 27 ])I;\R[O DA CAMARA DOS DEPUTADOS Fevcrclro dc 2002

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 5-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.656, DE 2001
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto 23400.003933/2001-31,
protocolado pela Prefeitura Municipal de
Santa Isabel do Ivaí, no Estado do Para
ná, dentro das priorizações do ministério
da educação para liberação e pagamento
do projeto destinado a aquisição de
transporte escolar.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
A Prefeitura Municipal de Santa Isabel do Ivaí,

no Estado do Paraná, necessita com extrema urgên
cia deste benefício.

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das dificulda
des por que passa este município, é que vimos pedir a
Vossa Excelência determinar ao ilustre Ministro da
Educação, Paulo Renato de Souza, a priorização e a
conseqüente liberação dos recursos para aquisição
do transporte escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado notadamente no FNDE
os processos dos municípios paranaenses. Elegi,
dentre o enorme volume de processos do Paraná,
este da Prefeitura Municipal de Santa Isabel do Ivaí,
justamente por sua imperiosa necessidade de obter
este benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente re
gimental para indicar a Vossa Excelência este ple~o

dos laboriosos brasileiros que se dedicam a socorrer
e agasalhar seus semelhantes.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao Minis
tro de Estado da Educação, Dr. Paulo Rena
to de Souza, solicitando a adoção de provi-

dências visando à Priorização e Pagamento
do Processo n° 23400.003933/2001-31, refe
rente a aquisição do transporte escolar
para a Prefeitura Municipal de Santa Isabel
do Ivaí, no Estado do Paraná.

Senhor Presidente, Deputado Aécio Neves,
Nos termos do art. 113, inciso I, § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
Vossa Excelência seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação, Paulo Renato de Souza, a indi
cação em anexo, solicitando adoção de providências
visando à priorização e pagamento do processo em
epígrafe, protocolado naquele Ministério, pertinente a
aquisição de transporte escolar para a Prefeitura Mu
nicipal de Santa Isabel do Ivaí, no Estado do Paraná.

Mister lembrar que este processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao pró
prio órgão, o qual enviou os formulários para os mais
de 5.500 municípios brasileiros. Como os recursos
que o MEC receberá não serão suficientes para aten
der a todos, é que apresentei a indicação ao Presi
dente da República, a qual resultou neste requeri
mento a Vossa Excelência.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;
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11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação seráobje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995

11- o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.657, DE 2001
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto 23400.00404112001-57,
protocolado pela Prefeitura Municipal de
Santa Mônica, no Estado do Paraná, den-

tro das priorizações do Ministério da
Educação para liberação e pagamento do
projeto destinado à aquisição de trans
porte escolar.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
A Prefeitura Municipal de Santa Mônica, no

Estado do Paraná, necessita com extrema urgência
deste benefício.

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das dificulda
des por que passa este município, é que vimos pedir a
Vossa Excelência determinar ao ilustre Ministro da
Educação, Paulo Renato de Souza, a priorização e a
conseqüente liberação dos recursos para aquisição
do transporte escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado notadamente no FNDE
os processos dos municípios paranaenses. Elegi,
dentre o enorme volume de processos do Paraná,
este da Prefeitura Municipal de Santa Mônica, justa
mente por sua imperiosa necessidade de obter este
beneficio.

É por esta razão que utilizo deste expediente re
gimental para indicar a Vossa Excelência este pleito
dos laboriosos brasileiros que se dedicam a socorrer
e agasalhar seus semelhantes.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação ao Minis
tro de Estado da Educação, Dr. Paulo Rena
to de Souza, solicitando a adoção de provi
dências visando a priorização e pagamento
do Processo n° 23400.004041f2001-57, refe
rente à aquisição do transporte escolar
para a Prefeitura Municipal de Santa Môni
ca, no Estado do Paraná.

Senhor Presidente, Deputado Aécio Neves,

Nos termos do art. 113, inciso I, § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
Vossa Excelência seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação, Paulo Renato de Souza, a indi
cação em anexo, solicitando adoção de providências
visando à priorização e pagamento do processo em
epígrafe, protocolado naquele Ministério, pertinente à
aquisição de transporte escolar para a Prefeitura Mu
nicipal de Santa Mônica, no Estado do Paraná.
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Mister lembrar que este Processo é derivado
de projeto protocolado no MEC em atendimento ao
próprio órgão, o qual enviou os formulários para os
mais de 5.500 municípios brasileiros. Como os re
cursos que o MEC receberá não serão suficientes
para atender a todos, é que apresentei a indicação
ao Presidente da República, a qual resultou neste
Requerimento a Vossa Excelência.

Sala das Sessões 22 de novembro de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATI VOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995

§ 2° Na hipótese do inciso /I, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da

Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995

II - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

ICN 2657/01

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 5-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.659, DE 2001
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto 23400.008813/2001-20,
protocolado pela APAE do Município de
São Pedro do Iguaçu, Estado do Paraná,
dentro das priorizações do Ministério da
Educação para liberação e pagamento do
projeto destinado a aquisição de trans
porte escolar.

ExceJentíssimo Senhor Presidente da República,
A APAE do Município de São Pedro do Iguaçu,

no Estado do Paraná, necessita com extrema urgên
cia deste benefício.

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das dificulda
des por que passa este município, é que vimos pedir a
Vossa Excelência determinar ao ilustre Ministro da
Educação, Paulo Renato de Souza, a priorização e a
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conseqüente liberação dos recursos para aquisição
do transporte escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado notadamente no FNDE
os processos dos municípios paranaenses. Elegi,
dentre o enorme volume de processos do Paraná,
este da APAE do Município de São Pedro do Iguaçu,
justamente por sua imperiosa necessidade de obter
este benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente
regimental para indicar a Vossa Excelência este ple
ito dos laboriosos brasileiros que se dedicam a so
correr e agasalhar seus semelhantes.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de indicação ao Minis
tro de Estado da Educação, Dr. Paulo Rena
to de Souza, solicitando a adoção de provi
dências visando à priorização e pagamento
do Processo n° 23400.00881312001-20, refe
rente a aquisição do transporte escolar
para a APAE do Município de São Pedro do
Iguaçu, no Estado do Paraná.

Senhor Presidente, Deputado Aécio Neves,

Nos termos do art. 113, inciso I, § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
Vossa Excelência seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação, Paulo Renato de Souza, a indi
cação em anexo, solicitando adoção de providências
visando à priorização e pagamento do processo em
epígrafe, protocolado naquele Ministério, pertinente
a aquisição de transporte escolar para a APAE do
Município de São Pedro do Iguaçu, no Estado do Pa
raná.

Mister lembrar que este processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao pró
prio órgão, o qual enviou os formulários para os mais
de 5.500 municípios brasileiros. Como os recursos
que o MEC receberá não serão suficientes para aten
der a todos, é que apresentei a indicação ao Presi
dente da República, a qual resultou neste requeri
mento a Vossa Excelência.

Sala das Sessões 23 de novembro de 2001 . 
Deputado Hermes Parcianello.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, porAto dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, porAto dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
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este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.660, DE 2001
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a inclu
são do Projeto 23400.002992/2001-91 ,
protocolado pela AMSF de Medianeira,
no Estado do Paraná, dentro das prioriza
ções do Ministério da Educação para li
beração e pagamento do projeto destina
do a aquisição de transporte escolar.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
A Prefeitura AMSF de Medianeira, no Estado

do Paraná, necessita com extrema urgência deste
benefício.

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das dificulda
des por que passa este município, é que vimos pedir a
Vossa Excelência determinar ao ilustre Ministro da
Educação, Paulo Renato de Souza, a priorização e a
conseqüente liberação dos recursos para aquisição
do transporte escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado notadamente no FNDE
os processos dos municípios paranaenses. Elegi,
dentre o enorme volume de processos do Paraná,
este da AMSF de Medianeira justamente por sua im
periosa necessidade de obter este benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente re
gimental para indicar a Vossa Excelência este pleito
dos laboriosos brasileiros que se dedicam a socorrer
e agasalhar seus semelhantes.

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de indicação ao Minis
tro de Estado da Educação, Dr. Paulo Rena
to de Souza, solicitando a adoção de provi
dências visando à priorização e pagamento
do Processo n° 23400.00299212001-91, ref&
rente a aquisição do transporte escolar
para a AMSF de Medianeira, no Estado do
Paraná.

Senhor Presidente, Deputado Aécio Neves,
Nos termos do art. 113, inciso I, § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
Vossa Excelência seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação, Paulo Renato de Souza, a indi
cação em anexo, solicitando adoção de providências
visando à priorização e pagamento do processo em
epígrafe, protocolado naquele Ministério, pertinente a
aquisição de transporte escolar para a AMSF de Me
dianeira, no Estado do Paraná.

Mister lembrar que este processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao pró
prio órgão, o qual enviou os formulários para os mais
de 5.500 municípios brasileiros. Como os recursos
que o MEC receberá não serão suficientes para aten
der a todos, é que apresentei a indicação ao Presi
dente da República, a qual resultou neste Requeri
mento a Vossa Excelência.

Sala das Sessões 23 de novembro de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:
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*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991
1- sugere a outro Podera adoção de providência, a

realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio
de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995

§ 2° Na hipótese do inciso li, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995

11- o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

11I - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 5-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.662, DE 2001
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a inclusão
do Projeto 23400.006481f.2001-49, protoco
lado pela Prefeitura Municipal de Pinhão,

no Estado do Paraná, dentro das prioriza
ções do Ministério da Educação para libe
ração e pagamento do projeto destinado a
aquisição de transporte escolar.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
A Prefeitura Municipal de Pinhão, no Estado do Pa

raná, necessita com extrema urgência deste benefício.
Sabemos que os recursos não serão suficientes

para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das dificulda
des por que passa este município, é que vimos pedir a
Vossa Excelência determinar ao ilustre Ministro da
Educação, Paulo Renato de Souza, a priorização e a
conseqüente liberação dos recursos para aquisição
do transporte escolar.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado notadamente no FNDE
os processos dos municípios paranaenses. Elegi, den
tre o enorme volume de processos do Paraná, este da
Prefeitura Municipal de Pinhão justamente por sua im
periosa necessidade de obter este beneficio.

É por esta razão que utilizo deste expediente re
gimental para indicar a Vossa Excelência este pleito
dos laboriosos brasileiros que se dedicam a socorrer
e agasalhar seus semelhantes.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 2001 . 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de indicação ao Minis
tro de Estado da Educação, Dr. Paulo Rena
to de Souza, solicitando a adoção de provi
dências visando a priorização e pagamento
do Processo n° 23400.006481f.2001-49, refe
rente a aquisição do transporte escolar
para a Prefeitura Municipal de Pinhão, no
Estado do Paraná.

Senhor Presidente, Deputado Aécio Neves,
Nos termos do art. 113, inciso I, § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
Vossa Excelência seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação, Paulo Renato de Souza, a indi
cação em anexo, solicitando adoção de providências
visando à priorização e pagamento do processo em
epígrafe, protocolado naquele Ministério, pertinente a
aquisição de transporte escolar para a Prefeitura Mu
nicipal de Pinhão, no Estado do Paraná.

Mister lembrar que este processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao pró-
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prio órgão, o qual enviou os formulários para os mais
de 5.500 municípios brasileiros. Como os recursos
que o MEC receberá não serão suficientes para aten
der a todos, é que apresentei a indicação ao Presi
dente da República, a qual resultou neste Requeri
mento a Vossa Excelência.

Sala das Sessões 23 de novembro de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução nO 10, de 1991
I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a

realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio
de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, porAto dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmrtes regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.663, DE 2001
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Indica ao Poder Executivo a inclusão
do Projeto 23400.010983/2001-74, protocola
do pela PRefeitura Municipal de Nova Lon
drina, no Estado do Paraná, dentro das pri
orizações do Ministério da Educação para
liberação e pagamento do projeto destina
do a aquisição de transporte escolar.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
A Prefeitura Municipal de Nova londrina, no

Estado do Paraná, necessita com extrema urgência
deste benefício.

Sabemos que os recursos não serão suficientes
para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das dificulda
des por que passa este município, é que vimos pedir a
Vossa Excelência determinar ao ilustre Ministro da
Educação, Paulo Renato de Souza, a priorização e a
conseqüente liberação dos recursos para aquisição
do transporte escolar.

Tenho ferto injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado notadamente no FNDE os
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processos dos municípios paranaenses. Elegi, dentre o
enorme volume de processos do Paraná, este da Prefe
itura Municipal de Nova londrina justamente por sua
imperiosa necessidade de obter este benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente re
gimental para indicar a Vossa Excelência este pleito
dos laboriosos brasileiros que se dedicam a socorrer
e agasalhar seus semelhantes.

Sala das Sessões, 22 de novembro de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de indicação ao Minis
tro de Estado da Educação, Dr. Paulo Rena
to de Souza, solicitando a adoção de provi
dências visando à priorização e pagamento
do Processo nO 23400.01098312001-74, refe
rente a aquisição do transporte escolar
para a Prefeitura Municipal de Nova Londri
na, no Estado do Paraná.

Senhor Presidente, Deputado Aécio Neves,
Nos termos do art. 113, inciso I, § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
Vossa Excelência seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação, Paulo Renato de Souza, a indi
cação em anexo, solicitando adoção de providências
visando à priorização e pagamento do Processo em
epígrafe, protocolado naquele Ministério, pertinente a
aquisição de transporte escolar para a Prefeitura Mu
nicipal de Nova londrina, no Estado do Paraná.

Mister lembrar que este processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao pró
prio órgão, o qual enviou os formulários para os mais
de 5.500 municípios brasileiros. Como os recursos
que o MEC receberá não serão suficientes para aten
der a todos, é que apresentei a indicação ao Presi
dente da República, a qual resultou neste Requeri
mento a Vossa Excelência.

Sala das Sessões 23 de novembro de 2001. 
Deputado Hermes Parcianello.

LEGISLAÇÃO CI7ADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV

Das Proposições

CAPíTULO 111

Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;
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b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 5-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.665, DE 2001
(Do Sr. Marcos Afonso)

Sugere a isenção de impostos fe
derais, na compra, pelas prefeituras mu
nicipais, de máquinas e implementas
agrícolas.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda:

A presente sugestão é feita no sentido de que o
Poder Executivo tome a iniciativa de medidas legais e
administrativas para que as prefeituras municipais
possam adquirir máquinas e equipamentos agrícolas,
com isenção de tributos federais, tais como o IPI, o
PIS e a Cofins. Espero contar com o interesse de V.
Exa. em relação ao assunto.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001 . 
Deputado Marcos Afonso.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Marcos Afonso)

Requer o envio de indicação ao Po
der Executivo, relativa à isenção das pre
feituras municipais quanto a impostos fe
derais, na compra de máquinas e imple
mentas agrícolas.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I, e § 10

, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, requei
ro a V. Exa. seja encaminhada ao Poder Executivo a
indicação em anexo, sugerindo que as prefeituras
municipais fiquem isentas de impostos federais in
cidentes na compra de máquinas e implementos
agrícolas.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001. 
Deputado Marcos Afonso.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Arligo alterado pela Resolução n° 10, de 1991
1- sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, porAto dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá



TíTULO I
Dos Princípios Fundamentais

REQUERIMENTO
(Do Sr. Marcos Afonso)

Requer o envio de indicação ao Po
der Executivo, relativa à instalação de
uma agência do Banco do Brasil no Mu
nicípio de Xapuri, no Estado do Acre. Se
nhor Presidente:

Nos termos do art. 113, inciso I, e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa. seja encaminhada ao Poder Executivo a indi
cação em anexo, sugerindo a instalação de uma
agência do Banco do Brasil no Município de Xapuri,
no Estado do Acre.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001. 
Deputado Marcos Afonso.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASil 1988

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

ICN 2665/01

INDICAÇÃO N° 2.666, DE 2001
(Do Sr. Marcos Afonso)

Sugere ao Ministro de Estado da Fa
zenda determinar ao Banco do Brasil
S.A. a instalação de uma agência no Mu
nicípio de Xapuri, no Estado do Acre.

Excelentíssimo Senhor Ministro:
A Constituição Federal, em seu art. 3°, enumera

como um dos objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil "erradicar a pobreza e a margina
lização e reduzir as desigualdades sociais e regiona
is". Com o mesmo espírito, o art. 192 da Constituição
determina que o sistema financeiro nacional seja es
truturado "de forma a promover o desenvolvimento
equilibrado do País e a servir aos interesses da coleti
vidade". Neste dispositivo, embora com redação indi
reta, o Constituinte de 1988 reconhece a importância
do papel do sistema financeiro para a consecução de
objetivo de redução das desigualdades regionais. De
mais a mais, nem haveria a necessidade do reconhe
cimento constitucional, pois já é matéria consagrada
pela história econômica mundial a importância das
instituições de fomento financeiro para o desenvolvi
mento econômico de qualquer região.

Apesar dos princípios constitucionais e do di~

curso político do Governo de que busca o desenvolvI
mento das regiões mais carentes, a verdade é que o
sistema financeiro nacional tem se colocado "de cos
tas" para o Estado do Acre. Segundo dados do Banco
Central obtidos em seu site na internet, dos 23 muni
cípios ~creanos 14 não dispunham de qualquer agên-
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este os trâmites regimentais das proposições congê- cia bancária, posto de atendimento bancário ou posto
de atendimento avançado, no dia 31-12-2000. O Esta-

neres; do inteiro dispunha de apenas 24 agências ban~árias,
IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti- para um total de 16.396 existentes no Brasil. E uma

do o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à realidade difícil, que torna quase impossível o desen-
M~sa, determinará o arquivamento da indicação, ci- volvimento econômico do Acre e sua integração à
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere- economia nacional.
ça projeto próprio à consideração da Casa; O Município de Xapuri, com uma população de

V - não serão aceitas proposições que objeti- cerca de 12 mil habitantes, é um desses municípios
vem: desprovidos que qualquer atendimento bancário que

a) consulta a Comissão sobre interpretação e fomente suas atividades produtivas e propicie a sua
aplicação de lei; população integrar-se ao mercado de consumo naci

onal. A presença do Banco do Brasil, por sua atuação
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer destacada no financiamento agrícola e em outras im-

Poder, de seus órgãos e autoridades portantes formas de fomento, seria fundamental para
.................................................................................... a dinamização da economia desse importante muni-
.................................................................................... cípio acreano, terra de Chico Mendes e símbolo da

luta dos seringueiros em defesa das suas riquezas.
Por essa razão, Senhor Ministro, vimos solicitar

suas providências, como coordenador do sistema fi
nanceiro oficial federal, para que o Banco do Brasil
venha a instalar, com a maior brevidade possível,
uma agência bancária no Município de Xapuri.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001 . 
Deputado Marcos Afonso.
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Art 3° Constituem objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil:

I - construir uma sociedade livre, justa e solidá-
ria;

11 - garantir o desenvolvimento nacional;

111 - erradicar a pobreza e a marginalização e re
duzir as desigualdades sociais, e regionais;

IV - promover o bem de todos, sem preconcei
tos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer ou
tras formas de discriminação.

CAPíTULO IV
Do Sistema Financeiro Nacional

Art. 192. O sistema financeiro nacional, estrutu
rado de forma a promover o desenvolvimento equili
brado do País e a servir aos interesses da coletivida
de, será regulado em lei complementar, que disporá,
inclusive, sobre:

1- a autorização para o funcionamento das insti
tuições financeiras, assegurado às instituições ban
cárias oficiais e privadas acesso a todos os instru
mentos do mercado financeiro bancário, sendo veda
da a essas instituições a participação em atividades
não previstas na autorização de que trata este inciso;

II - autorização e funcionamento dos estabele
cimentos de seguro, resseguro, previdência e capitali
zação, bem como do órgão oficial fiscalizador;

• Inciso /I com redação dada pela Emenda
Constitucional n° 13, de 21-8-1996

111- as condições para a participação do capital
estrangeiro nas instituições a que se referem os inci
sos anteriores, tendo em vista, especialmente:

a) os interesses nacionais;
b) os acordos internacionais;
IV - a organização, o funcionamento e as atribu

ições do Banco Central e demais instituições financei
ras públicas e privadas;

V - os requisitos para a designação de mem
bros da diretoria do Banco Central e demais institui
ções financeiras, bem como seus impedimentos após
o exercício do cargo;

VI- a criação de fundo ou seguro, com o objeti
vo de proteger a economia popular, garantindo crédi
tos, aplicações e depósitos até determinado valor, ve
dada a participação de recursos da União;

VII - os critérios restritivos da transferência de
poupança de regiões com renda inferior à média naci
onal para outras de maior desenvolvimento;

VIII - o funcionamento das cooperativas de cré
dito e os requisitos para que possam ter condições de

operacionalidade e estruturação próprias das institui
ções financeiras.

§ 1° A autorização a que se referem os incisos I
e 11 será inegociável e intransferível, permitida a trans
missão do controle da pessoa jurídica titular, e con
CeDida sem ônus, na forma da lei do sistema finance
iro nacional, a pessoa jurídica cujos diretores tenham
capacidade técnica e reputação ilibada, e que com
prove capacidade econômica compatível com o em
preendimento.

§ 2° Os recursos financeiros relativos a progra
mas e projetos de caráter regional, de responsabilida
de da União, serão depositados em suas instituições
regionais de crédito e por elas aplicados.

§ 3° As taxas de juros reais, nelas incluídas Co
missões e quaisquer outras remunerações direta ou
indiretamente referidas à concessão de crédito, não
poderão ser superiores a doze por cento ao ano; a co
brança acima deste limite será conceituada como cri
me de usura, punido, em todas as suas modalidades,
nos termos que a lei determinar.

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

• Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
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Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

ICN 2666/01

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 10-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.667, DE 2001
(Do Sr. Marcos Afonso)

Sugere ao Ministro de Estado da Fa
zenda determinar ao Banco do Brasil S.A.
a instalaçâo de uma agência ou posto de
atendimento bancário no Município de
Santa Rosa do Purus, no Estado do Acre.

Excelentíssimo Senhor Ministro:

A Constituição Federal, em seu art. 3°, enumera
como um dos objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil "erradicar a pobreza e a margina
lização e reduzir as desigualdades sociais e regiona
is". Com o mesmo espírito, o art. 192 da Constituição
determina que o sistema financeiro nacional seja es
truturado "de forma a promover o desenvolvimento
equilibrado do País e a servir aos interesses da coleti
vidade". Nesse dispositivo, embora com redação indi
reta, o Constituinte de 1988 reconhece a importância
do papel do sistema financeiro para a consecução do
objetivo de redução das desigualdades regionais. De
mais a mais, nem haveria a necessidade desse reco
nhecimento constitucional, pois já é matéria consa
grada pela história econômica mundial a importância
das instituições de fomento financeiro para o desen
volvimento econômico de qualquer região.

Apesar dos princípios constitucionais e do dis
curso político do Governo de que busca o desenvolvi
mento das regiões mais carentes, a verdade é que o
sistema financeiro nacional tem se colocado "de cos
tas" para o Estado do Acre. Segundo dados do Banco
Central, obtidos em seu site na Internet, dos 23 muni
cípios acreanos, 14 não dispunham de qualquer agên
cia bancária, posto de atendimento bancário ou posto
de atendimento avançado, no dia 31-12-2000. O Esta
do inteiro dispunha de apenas 24 agências bancárias,
para um total de 16.396 existentes no Brasil. É uma re
alidade difícil, que torna maior o isolamento da região e
mais difícil o desenvolvimento econômico do Acre e
sua integração à economia nacional.

O Município de Santa Rosa do Purus, que conta
com uma população de mais de 2 mil habitantes, é um
dos municípios desprovidos que qualquer atendimen
to bancário que fomente suas atividades produtivas e
propicie a sua população integrar-se ao mercado de
consumo nacional.

Por essa razão, Senhor Ministro, vimos solicitar
suas providências, como coordenador do sistema fi
nanceiro oficial federal, para que o Banco do Brasil
venha a instalar, com a maior brevidade possível,
uma agência ou posto de atendimento bancário no
Município de Santa Rosa do Purus.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001 
Deputado Marcos Afonso.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Marcos Afonso)

Requer o envio de indicação ao Po
der Executivo, relativa à instalação de
uma agência do Banco do Brasil no Mu-
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nicípio de Santa Rosa do Purus, no Esta

do do Acre.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I, e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa. seja encaminhada ao Poder Executivo a indi
cação em anexo, sugerindo a instalação de uma
agência ou posto de atendimento bancário do Banco
do Brasil no Município de Santa Rosa do Purus, no
Estado do Acre.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001. 
Deputado Marcos Afonso.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASil 1988

TíTULO I
Dos Princípios Fundamentais

Art. 3° Constituem objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil:

I - construir uma sociedade livre, justa e solidá-
ria;

11 - garantir o desenvolvimento nacional;
111- erradicar a pobreza e a marginalização e re

duzir as desigualdades sociais, e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconcei

tos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer ou
tras formas de discriminação.

CAPíTULO IV
Do Sistema Financeiro Nacional

Art. 192. O sistema financeiro nacional, estrutu
rado de forma a promover o desenvolvimento equili
brado do País e a servir aos interesses da coletivida
de, será regulado em lei complementar, que disporá,
inclusive, sobre:

1- a autorização para o funcionamento das insti
tuições financeiras, assegurado às instituições ban
cárias oficiais e privadas acesso a todos os instru
mentos do mercado financeiro bancário, sendo veda
da a essas instituições a participação em atividades
não previstas na autorização de que trata este inciso;

11 - autorização e funcionamento dos estabele
cimentos de seguro, resseguro, previdência e capitali
zação, bem como do órgão oficial fiscalizador;

* Inciso 11 com redação dada pela Emenda
Constitucional n° 13, de 21-8-1996

111 - as condições para a participação do capital
estrangeiro nas instituições a que se referem os inci
sos anteriores, tendo em vista, especialmente:

a) os interesses nacionais;
b) os acordos internacionais;
IV - a organização, o funcionamento e as atribu

ições do Banco Central e demais instituições financei
ras públicas e privadas;

V - os requisitos para a designação de mem
bros da diretoria do Banco Central e demais institui
ções financeiras, bem como seus impedimentos após
o exercício do cargo;

VI - a criação de fundo ou seguro, com o objeti
vo de proteger a economia popular, garantindo crédi
tos, aplicações e depósitos até determinado valor, ve
dada a participação de recursos da União;

VII - os critérios restritivos da transferência de
poupança de regiões com renda inferior à média naci
onal para outras de maior desenvolvimento;

VIII- o funcionamento das cooperativas de cré
dito e os requisitos para que possam ter condições de
operacionalidade e estruturação próprias das institui
ções financeiras.

§ 1° A autorização a que se referem os incisos 1

e 11 será inegociável e intransferível, permitida a trans
missão do controle da pessoa jurídica titular, e con
CeDida sem ônus, na forma da lei do sistema finance
iro nacional, a pessoa jurídica cujos diretores tenham
capacidade técnica e reputação ilibada, e que com
prove capacidade econômica compatível com o em
preendimento.

§ 2° Os recursos financeiros relativos a progra
mas e projetos de caráter regional, de responsabilida
de da União, serão depositados em suas instituições
regionais de crédito e por elas aplicados.

§ 3° As taxas de juros reais, nelas incluídas co
missões e quaisquer outras remunerações direta ou
indiretamente referidas à concessão de crédito, não
poderão ser superiores a doze por cento ao ano; a co
brança acima deste limite será conceituada como cri
me de usura, punido, em todas as suas modalidades,
nos termos que a lei determinar.
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REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO NO 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução nO 10, de 1991
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário
da Câmara dos Deputados e encaminhadas às
Comissões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outu
bro de 1995

ti - o parecer referente à indicação será profe
rido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério
da Presidência da Comissão:

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre
indicação concluir pelo oferecimento de projeto, se-

guirá este os trâmites regimentais das proposições
congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal
sentido, o Presidente da Câmara, ao chegar o
processo à Mesa, determinará o arquivamento da
indicação, cientificando-se o Autor para que este,
se quiser, ofereça projeto próprio à consideração
da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

ICN 2667101

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 10-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.668, DE 2001
(Do Sr. Marcos Afonso)

Apóia a criação da Reserva Extrati
vista do Cazumbállracema, no Município
de Sena Madureira, Estado do Acre.

Excelentíssimo Senhor Ministro José Sarney Filho:
A conservação da Floresta Amazônica está um

bilicalmente relacionada à sua valorização econômi
ca. É preciso apoiar o desenvolvimento de atividades
econômicas que estejam fundadas na manutenção
da floresta em pé, ao mesmo tempo em que se elimi
nam os estímulos à conversão da floresta em culturas
agrícolas ou pastagens. O extrativismo é uma forma
de uso econômico da floresta e uma das alternativas
para o desenvolvimento sustentável da Amazônia.

Um instrumento fundamental para o desenvolvi
mento do extrativismo é a criação de reservas extrati
vistas. Temos conhecimento de que este Ministério,
por meio do CNPT/lbama, está retomando o proces
so de criação dessas reservas na Amazônia. Entre as
propostas em estudo está a criação da Reserva
Extrativista do Cazumbá/lracema, no Município de
Sena Madureira, Estado do Acre.

Queremos, Sr. Ministro, por meio desta indica
ção, manifestar o nosso incondicional apoio à criação
da reserva extrativista citada. A Reserva Extrativista
do Cazumbá/lracema representará um fator funda
mentai para o desenvolvimento social e econômico,
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em bases sustentáveis, do Município de Sena Madu
reira e do Estado do Acre,

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001. 
Deputado Marcos Afonso.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Marcos Afonso)

Requer o envio de indicação ao Poder
Executivo, relativa à criação da Reserva
Extrativista do Cazumbállracema, no Muni
cípio de Sena Madureira, Estado do Acre.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I, e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa. seja encaminhada ao Poder Executivo a indi
cação em anexo, apoiando a criação da Reserva
Extrativista do Cazumbállracema, no Município de
Sena Madureira, Estado do Acre.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001 . 
Deputado Marcos Afonso.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991
I - sugere a outro Podera adoção de providência, a

realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio
de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

ICN 2668/01

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.669, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantação do Programa
Proinfo, no Município de Paraty, no Esta
do do Rio de Janeiro. Excelentíssimo Se
nhor Ministro da Educação:



Fevcrl;)iru de 2002 DL\RIO DA C\MARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 27 03543

Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do
Rio de Janeiro, dirijo-me a V. Exa. para expor e rei
vindicar o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
pasta da Educação, onde os recursos são insuficien
tes, ficando as escolas do interior do Estado sem con
dições de oferecer um ensino de qualidade aos alu
nos.

O presente requerimento tem o objetivo dar as
mesmas chances aos alunos do interior que têm os alu
nos dos grandes centros urbanos, que normalmente re
cebem todos os programas do Governo Federal.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para este grave problema
que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa., antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFl - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

Requer o envio de indicação ao Mi
nistério da Educação, para a implantação
do Programa Proinfo no Município de Pa
raty, no Estado do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 113, inciso I, e § 1°, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a V. Exa. que seja encaminhada ao Poder Executivo
a indicação em anexo, sugerindo a implantação do
Programa Proinfo no Município de Paraty, no Estado
do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001 . 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TlVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV

Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Arligo alterado pela Resolução n° 10, de 1991
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995

§ 2° Na hipótese do inciso li, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:



03544 Quarta-1ÍJira 27 mARIO DA CÂMARA DOS IWI'UTADOS h:v..:rciro li..: 2002

a} consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b} consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 10-12-O1. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.670, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantação do Programa
- Proinfo no Município de Paraíba do Sul
no Estado do Rio de Janeiro:'

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Ex<t para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior fon
te arrecadadora das federações, só perdendo para o
Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes cortes
em seu orçamento anual, principalmente na pasta da
Educação, onde os recursos são insuficientes.

E ficando as escolar do interior do Estado, sem
condições de oferecer um ensino de qualidade aos alu
nos. O presente requerimento tem o objetivo dar as
mesmas chances aos alunos do interior, que tem os
alunos dos grandes centros urbanos que normalmente
recebem todos os programas do Governo Federal.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para este grave problema
que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa

, antecipadamente agradeço.
Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001. 

Deputado Carlos Nader, PFl - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Educação, para a implantação
do Programa Proinfo no Município de Pa
raíba do Sul no Estado do Rio de Janeiro:'

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a

Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - Proinfo no Município de Paraíba do Sul no
Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO W 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

'Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

'Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

'Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados. por Ato dos Presidentes das Mesas das
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duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Pod~r, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 10-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.671, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantação do Programa
- Proinfo no Município de Pinheiral no
Estado do Rio de Janeiro."

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior fon
te arrecadadora das federações, só perdendo para o
Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes cortes
em seu orçamento anual, principalmente na pasta da
Educação, onde os recursos são insuficientes.

E ficando as escolas do interior do Estado, sem
condições de oferecer um ensino de qualidade aos
alunos. O presente requerimento tem o objetivo dar
as mesmas chances aos alunos do interior, que tem
os alunos dos grandes centros urbanos que normal
mente recebem todos os programas do Governo Fe
deral.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para este grave problema
que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa , antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFl - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Educação, para a implantação
do Programa Proinfo no Município de Pi
nheiral no Estado do Rio de Janeiro."

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - Proinfo no Município de Pinheiral no Estado
do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

1<Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a



REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Educação, para a implantação
do Programa Proinfo no Município de
EngO Paulo de Frontin no Estado do Rio
de Janeiro."

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - Proinfo no Município de EngO Paulo de Fron
tin no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001 . 
Deputado Carlos Nader.
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elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio
Câmara. de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será seguinte:
objeto de requerimento escrito, despachado pelo O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior fon-
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos te arrecadadora das federações, só perdendo para o
Deputados. Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes cortes

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu- em seu orçamento anual, principalmente na pasta da
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das Educação, onde os recursos são insuficientes.
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro E ficando as escolas do interior do Estado,
de 1995. sem condições de oferecer um ensino de qualidade

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas aos alunos. O presente requerimento tem o objetivo
as seguintes normas: dar as mesmas chances aos alunos do interior, que

I - as indicações recebidas pela Mesa serão Ii- tem os alunos dos grandes centros urbanos que
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da normalmente recebem todos os programas do Go-
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis- vemo Federal.
sões competentes; Certo de poder contar com medidas eficientes

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu- do Ministério da Educação, para este grave problema
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das que assola o nosso Estado.
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro Certo de poder contar com os préstimos da V.
de 1995. Exa

, antecipadamente agradeço.

11 - o parecer referente à indicação será proferi- Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001 . -
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da Deputado Carlos Nader, PFL - RJ.
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.672, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantação do Programa
- Proinfo no Município de EngO Paulo de
Frontin no Estado do Rio de Janeiro."

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.
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TíTULO IV
Das Proposições

DlARIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

ICN 2672101

Quarta-feira 27 03547

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
1- sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11- o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 10-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.673, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantação do Programa
- Proinfo no Município de Paty do Alferes
no Estado do Rio de Janeiro:'

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior fon
te arrecadadora das federações, só perdendo para o
Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes cortes
em seu orçamento anual, principalmente na pasta da
Educação, onde os recursos são insuficientes.

E ficando as escolas do interior do Estado, sem
condições de oferecer um ensino de qualidade aos alu
nos. O presente requerimento tem o objetivo dar as
mesmas chances aos alunos do interior, que tem os
alunos dos grandes centros urbanos que normalmente
recebem todos os programas do Governo Federal.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para este grave problema
que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa

, antecipadamente agradeço.
Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001. 

Deputado Carlos Nader, PFL - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi~

nistério da Educação, para a implantação
do Programa Proinfo no Município de Paty
de Alferes no Estado do Rio de Janeiro:'

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - Proinfo no Município de Paty de Alferes no
Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.



Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci-
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere-

LEGISLATI VOS - CeDI ça projeto próprio à consideração da Casa;
V - não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
1- sugere a outro Poder a adoção de providência, a

realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio
de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à,

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 10-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO W 2.674, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantação do Programa
- Proinfo no Município de Areal no Esta
do do Rio de Janeiro.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação:
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Excia. para expor e reivindi
car o seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maiorfon
te arrecadadora das federações, só perdendo para o
Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes cortes
em seu orçamento anual, principalmente na pasta da
Educação, onde os recursos são insuficientes.

E ficando as escolar do interior do Estado, sem
condições de oferecer um ensino de qualidade aos alu
nos. O presente requerimento tem o objetivo dar as
mesmas chances aos alunos do interior, que tem os
alunos dos grandes centros urbanos que normalmente
recebem todos os programas do governo federal.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para este grave problema
que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Excia., antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader/PFl-RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Educação, para a implantação
do Programa Proinfo no Município de
Areal, no Estado do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente:
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Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Excia. que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - Proinfo no Município de Areal no Estado do
Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001 . 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução nO 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso 1, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

1- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INC 2674/01

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.675, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantação do Programa
- PROINFO, no Município de Angra dos
Reis no Estado do Rio de Janeiro.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação:

Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do
Rio de Janeiro, dirijo-me a V. Exa. para expor e rei
vindicar o seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo cons
tantes cortes em seu orçamento anual, principal
mente na pasta da Educação, onde os recursos são
insuficientes.

E ficando as escolar do interior do Estado, sem
condições de oferecer um ensino de qualidade aos
alunos. O presente requerimento tem o objetivo dar as
mesmas chances aos alunos do interior, que tem os



03550 Qual1a-kira 27 DJÁRIO DA CÁMARA DOS lWPLJTADOS Fewreiro de 2002

alunos dos grandes centros urbanos que normalmente
recebem todos os programas do governo federal.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para este grave proble
ma que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa., antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader/PFl-RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao
Ministério da Educação, para a implanta
ção do Programa Proinfo no Município
de Angra dos Reis, no Estado do Rio de
Janeiro:'

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa. que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - Proinfo, no Município de Angra dos Reis no
Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001 . 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATI VOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO W 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,

ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 10-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.676, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantação do Programa
- PROINFO no Município de Barra do Pi
raí no Estado do Rio de Janeiro:'
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Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação:
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V, Exa, para expor e reivindicar
o seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo cons
tantes cortes em seu orçamento anual, principal
mente na pasta da Educação, onde os recursos são
insuficientes,

E ficando as escolar do interior do Estado,
sem condições de oferecer um ensino de qualidade
aos alunos. O presente requerimento tem o objetivo
dar as mesmas chances aos alunos do interior, que
tem os alunos dos grandes centros urbanos que
normalmente recebem todos os programas do go
verno federal.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para este grave problema
que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa., antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader/PFL-RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Educação, para a implanta
ção do Programa PROINFO no Município
de Barra do Piraí, no Estado do Rio de
Janeiro."

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa. que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - Proinfo no Município de Barra do Piraí no
Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001 . 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

11I - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sen
tido, o Presidente da Câmara, ao chegar o proces
so à Mesa, determinará o arquivamento da indica
ção, cientificando-se o Autor para que este, se qui
ser, ofereça projeto próprio à consideração da
Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;
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b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INC 2.676/01

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 10-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.677, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantação do Programa
- PROINFO no Município de Barra Mansa
no Estado do Rio de Janeiro."

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação:

Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do
Rio de Janeiro, dirijo-me a V. Exa. para expor e rei
vindicar o seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
pasta da Educação, onde os recursos são insuficien
tes.

E ficando as escolar do interior do Estado,
sem condições de oferecer um ensino de qualida
de aos alunos. O presente requerimento tem o ob
jetivo dar as mesmas chances aos alunos do inte
rior, que tem os alunos dos grandes centros urba
nos que normalmente recebem todos os progra
mas do governo federal.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para este grave proble
ma que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa., antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader/PFl-RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Educação, para a implantação
do Programa PROINFO no Município de
Barra Mansa, no Estado do Rio de Janeiro:'

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro

a V. Exa. que seja encaminhada ao Poder Executivo
a Indicação em anexo, sugerindo a implantação do
Programa - PROINFO no Município de Barra Mansa
no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;
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*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INC 2.677/01

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.678, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantação do Programa
PROINFO no Município de Itatiaia no

Estado do Rio de Janeiro:'

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação:
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa. para expor e reivindicar
o seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo cons
tantes cortes em seu orçamento anual, principal
mente na pasta da Educação, onde os recursos são
insuficientes.

E ficando as escolar do interior do Estado,
sem condições de oferecer um ensino de qualidade
aos alunos. O presente requerimento tem o objetivo
dar as mesmas chances aos alunos do interior, que
tem os alunos dos grandes centros urbanos que

normalmente recebem todos os programas do gover
no federal.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para este grave problema
que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa., antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader/PFl-RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Educação, para a implantação
do Programa PROINFO no Município de
Itatiaia, no Estado do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa. que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - Proinfo no Município de Itatiaia no Estado do
Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
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ou O envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INC 2.678/01

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 10-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.679, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantação do Programa
- PROINFO no Município de Levy Gaspa
rian no Estado do Rio de Janeiro:'

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação:
Eu Deputado ele~o pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa. para expor e reivindicar
o seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior fon
te arrecadadora das federações, só perdendo para o
Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes cortes
em seu orçamento anual, principalmente na pasta da
Educação, onde os recursos são insuficientes.

E ficando as escolar do interior do Estado, sem
condições de oferecer um ensino de qualidade aos alu
nos. O presente requerimento tem o objetivo dar as
mesmas chances aos alunos do interior, que tem os
alunos dos grandes centros urbanos que normalmente
recebem todos os programas do governo federal.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para este grave problema
que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa., antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001 . 
Deputado Carlos Nader/PFL-RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Educação, para a implanta
ção do Programa Proinfo no Município
de Levy Gasparian, no Estado do Rio de
Janeiro:'

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa. que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - Proinfo no Município de Levy Gasparian no
Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001 . 
Deputado Carlos Nader.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a comissão que tiver de opinar sobre indica
çãoconcluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este os
trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INC 2.679/01

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 10-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.680, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantação do Programa
- PROINFO no Município de Mendes no
Estado do Rio de Janeiro:'

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação:
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa. para expor e reivindicar
o seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo cons
tantes cortes em seu orçamento anual, principal
mente na pasta da Educação, onde os recursos são
insuficientes.

E ficando as escolar do interior do Estado,
sem condições de oferecer um ensino de qualidade
aos alunos. O presente requerimento tem o objetivo
dar as mesmas chances aos alunos do interior, que
tem os alunos dos grandes centros urbanos que
normalmente recebem todos os programas do go
verno federal.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para este grave problema
que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa., antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001 . 
Deputado Carlos Nader/PFL-RJ.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Educação, para a implantação
do Programa Proinfo no Município de
Mendes, no Estado do Rio de Janeiro:'

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa. que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - Proinfo no Município de Mendes no Estado
do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATI VOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

" - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será objeto
de requerimento escrito, despachado pelo Presidente e
publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputados,
por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Casas do
Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

II - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma comissão opinar em tal sen
tido, o Presidente da Câmara, ao chegar o proces
so à Mesa, determinará o arquivamento da indica
ção, cientificando-se o Autor para que este, se qui
ser, ofereça projeto próprio à consideração da
Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INC 2.680/01

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.681, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantação do Programa
- PROINFO no Município de Miguel Perei
ra no Estado do Rio de Janeiro.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação:
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa. para expor e reivindicar
o seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo cons
tantes cortes em seu orçamento anual, principal-
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mente na pasta da Educação, onde os recursos são
insuficientes.

E ficando as escolar do interior do Estado,
sem condições de oferecer um ensino de qualidade
aos alunos. O presente requerimento tem o objetivo
dar as mesmas chances aos alunos do interior, que
tem os alunos dos grandes centros urbanos que
normalmente recebem todos os programas do go
verno federal.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para este grave problema
que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa., antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader/PFl-RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Educação, para a implantação
do Programa Proinfo no Município de Mi
guel Pereira, no Estado do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa. que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - Proinfo no Município de Miguel Pereira no
Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso 1, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, porAto dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, porAto dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a comissão que tiver de opinar sobre indica
çãoconcluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este os
trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 10-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.682, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantação do Programa
- Proinfo, no Município de Paracambi no
Estado do Rio de Janeiro."
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Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior fon
te arrecadadora das federações, só perdendo para o
Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes cortes
em seu orçamento anual, principalmente na pasta da
Educação, onde os recursos são insuficientes.

E ficando as escolar do interior do Estado, sem
condições de oferecer um ensino de qualidade aos
alunos. O presente requerimento tem o objetivo dar as
mesmas chances aos alunos do interior, que tem os
alunos dos grandes centros urbanos que normalmente
recebem todos os programas do governo federal.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para este grave problema
que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa

, antecipadamente agradeço.
Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001 . 

Deputado Carlos Nader, PFl-RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Educação, para a implantação
do Programa Proinfo no Município de Pa
racambi, no Estado do Rio de Janeiro."

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - Proinfo no Município de Paracambi no Esta
do do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV

Das Proposições

CAPíTULO 111

Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução nO 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

" - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal
sentido, o Presidente da Câmara, ao chegar o pro
cesso à Mesa, determinará o arquivamento da in
dicação, cientificando-se o Autor para que este,
se quiser, ofereça projeto próprio à consideração
da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:
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a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 10-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.683, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantação do Programa
- Proinfo, no Município de Pinheiral no
Estado do Rio de Janeiro."

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo cons
tantes cortes em seu orçamento anual, principal
mente na pasta da Educação, onde os recursos são
insuficientes.

E ficando as escolar do interior do Estado,
sem condições de oferecer um ensino de qualidade
aos alunos. O presente requerimento tem o objetivo
dar as mesmas chances aos alunos do interior, que
tem os alunos dos grandes centros urbanos que
normalmente recebem todos os programas do go
verno federal.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para este grave problema
que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa

, antecipadamente agradeço.
Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001. 

Deputado Carlos Nader, PFl-RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Educação, para a implantação
do Programa Proinfo, no Município de Pi
nheiral, no Estado do Rio de Janeiro:'

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - Proinfo, no Município de Pinheiral no Estado
do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;
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*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11- o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.684, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantação do Programa
- Proinfo, no Município de Piraí no Esta
do do Rio de Janeiro."

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior fon
te arrecadadora das federações, só perdendo para o
Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes cortes
em seu orçamento anual, principalmente na pasta da
Educação, onde os recursos são insuficientes.

E ficando as escolas do interior do Estado, sem
condições de oferecer um ensino de qualidade aos alu
nos. O presente requerimento tem o objetivo dar as
mesmas chances aos alunos do interior, que tem os
alunos dos grandes centros urbanos que normalmente
recebem todos os programas do governo federal.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para este grave problema
que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa

, antecipadamente agradeço.
Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001. 

Deputado Carlos Nader, PFl-RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Educação, para a implantação
do Programa Proinfo, no Município de Pi
raí, no Estado do Rio de Janeiro."

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - Proinfo no Município de Piraí no Estado do
Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;
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11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu·
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu.
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

11I - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmrtes regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão acertas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 10-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.685, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantação do Programa
- Proinfo, no Município de Porto Real no
Estado do Rio de Janeiro."

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa , para expor e reivindicar
o seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo cons
tantes cortes em seu orçamento anual, principal
mente na pasta da Educação, onde os recursos são
insuficientes.

E ficando as escolas do interior do Estado, sem
condições de oferecer um ensino de qualidade aos
alunos. O presente requerimento tem o objetivo dar as
mesmas chances aos alunos do interior, que tem os
alunos dos grandes centros urbanos que normalmente
recebem todos os programas do govemo federal.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para este grave problema
que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa

, antecipadamente agradeço.
Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001. 

Deputado Carlos Nader, PFL - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Educação, para a implantação
do Programa Proinfo no Município de
Porto Real, no Estado do Rio de Janeiro."

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I, e § 1°, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo
a Indicação em anexo, sugerindo a implantação do
Programa - Proinfo, no Município de Porto Real no
Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.
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TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991
1- sugere a outro Poder a adoção de providência, a

realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio
de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outu
bro de 1995

11- o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 10-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO W 2.686, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantação do Programa
- Proinfo, no Município de Quatis no
Estado do Rio de Janeiro."

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para o
Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes cortes
em seu orçamento anual, principalmente na pasta da
Educação, onde os recursos são insuficientes.

E ficando as escolas do interior do Estado,
sem condições de oferecer um ensino de qualidade
aos alunos. O presente requerimento tem o objetivo
dar as mesmas chances aos alunos do interior, que
tem os alunos dos grandes centros urbanos que
normalmente recebem todos os programas do go
verno federal.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para este grave problema
que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa , antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFl - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Educação, para a implantação
do Programa Proinfo, no Município de
Quatis, no Estado do Rio de Janeiro."

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - Proinfo, no Município de Quatis no Estado do
Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será objeto
de requerimento escrito, despachado pelo Presidente e
publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputados,
por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Casas do
Congresso Nacional de 2 de outLbro de 1995.

§ ~ Na hipótese do inciso 11, serão observadas as
seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão lidas
em súmula, mandadas à publicação no Diário da Câma
ra dos Deputados e encaminhadas às Comissões com
petentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputados,
por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Casas do
Congresso Nacional de 2 de outlbro de 1995.

11- o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à

Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.687, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantação do Programa
- Proinfo, no Município de Resende no
Estado do Rio de Janeiro."

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para o
Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes cortes
em seu orçamento anual, principalmente na pasta da
Educação, onde os recursos são insuficientes.

E ficando as escolas do interior do Estado, sem
condições de oferecer um ensino de qualidade aos
alunos. O presente requerimento tem o objetivo dar as
mesmas chances aos alunos do interior, que tem os
alunos dos grandes centros urbanos que normalmente
recebem todos os programas do governo federal.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para este grave problema
que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa

, antecipadamente agradeço.
Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001. 

Deputado Carlos Nader, PFl - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Educação, para a implantação
do Programa Proinfo, no Município de
Resende, no Estado do Rio de Janeiro."
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Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1o, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - Proinfo, no Município de Resende no Estado
do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001 . 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TI VOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução na 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 20 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da

Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 10-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.688, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantação do Programa
- Proinfo, no Município de Rio Claro no
Estado do Rio de Janeiro."

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação:
Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para o
Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes cortes
em seu orçamento anual, principalmente na pasta da
Educação, onde os recursos são insuficientes.

E ficando as escolas do interior do Estado, sem
condições de oferecer um ensino de qualidade aos alu
nos. O presente requerimento tem o objetivo dar as
mesmas chances aos alunos do interior, que tem os
alunos dos grandes centros urbanos que normalmente
recebem todos os programas do governo federal.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para este grave problema
que assola o nosso Estado.
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Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa , antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFl - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Educação, para a implantação
do Programa Proinfo no Município de Rio
Claro no Estado do Rio de Janeiro."

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso 1 e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - Proinfo no Município de Rio Claro no Estado
do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001 . 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo

Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 10-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.689, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantação do Programa
- Proinfo, no Município de Rio das Flores
no Estado do Rio de Janeiro:'

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:
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o Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo cons
tantes cortes em seu orçamento anual, principal
mente na pasta da Educação, onde os recursos são
insuficientes.

E ficando as escolas do interior do Estado, sem
condições de oferecer um ensino de qualidade aos
alunos. O presente requerimento tem o objetivo dar as
mesmas chances aos alunos do interior, que tem os
alunos dos grandes centros urbanos que normalmente
recebem todos os programas do governo federal.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para este grave problema
que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa

, antecipadamente agradeço.
Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001. 

Deputado Carlos Nader, PFl - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Educação, para a implantação
do Programa Proinfo, no Município de Rio
das Flores, no Estado do Rio de Janeiro."

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - Proinfo, no Município de Rio das Flores no
Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATI VOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a man~estação de uma ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso", serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputados,
por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Casas do
Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmrtes regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sentido, o
Presidente da Câmara, ao chegar o processo à Mesa,
determinará o arquivamento da indicação, cientifican
do-se o Autor para que este, se quiser, ofereça projeto
próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e apli

cação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer Po

der, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.
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INDICAÇÃO N° 2.690, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantação do Programa
- Proinfo, no Município de Sapucaia no
Estado do Rio de Janeiro."

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio de

Janeiro, dirijo-me a V. EJ<iI para expor e reivindicar o se
guinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior fon
te arrecadadora das federações, só perdendo para o
Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes cortes
em seu orçamento anual, principalmente na pasta da
Educação, onde os recursos são insuficientes.

E ficando as escolas do interior do Estado, sem
condições de oferecer um ensino de qualidade aos alu
nos. O presente requerimento tem o objetivo dar as mes
mas chances aos alunos do interior, que tem os alunos
dos grandes centros urbanos que normalmente recebem
todos os programas do governo federal.

Certo de poder contar com medidas eficientes do
Ministério da Educação, para este grave problema que
assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V. EJ<iI,
antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFl - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao
Ministério da Educação, para a implan
tação do Programa Proinfo no Municí
pio de Sapucaia, no Estado do Rio de
Janeiro."

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Ex" que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - Proinfo no Município de Sapucaia no Estado
do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferido
no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da Pre
sidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;
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IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sentido,
o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à Mesa,
determinará o arquivamento da indicação, cientifican
do-se o Autor para que este, se quiser, ofereça projeto
próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 10-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.691, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantação do Programa
- Proinfo, no Município de Três Rios no
Estado do Rio de Janeiro."

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para o
Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes cortes
em seu orçamento anual, principalmente na pasta da
Educação, onde os recursos são insuficientes.

E ficando as escolas do interior do Estado, sem
condições de oferecer um ensino de qualidade aos
alunos. O presente requerimento tem o objetivo dar as
mesmas chances aos alunos do interior, que tem os
alunos dos grandes centros urbanos que normalmente
recebem todos os programas do governo federal.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para este grave problema
que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V
Exa , antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001 . 
Deputado Carlos Nader, PFl - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Educação, para a implantação

do Programa Proinfo, no Município de
Três Rios, no Estado do Rio de Janeiro."

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - Proinfo, no Município de Três Rios no Estado
do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001 . 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
1- sugere a outro Podera adoção de providência, a

realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio
de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de urna ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
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Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 10-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.692, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantação do Programa
- Proinfo, no Município de Valença no
Estado do Rio de Janeiro."

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio de

Janeiro, dirijo-me a V. Ex" para expor e reivindicar o se
guinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior fon
te arrecadadora das federações, só perdendo para o
Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes cortes
em seu orçamento anual, principalmente na pasta da
Educação, onde os recursos são insuficientes.

E ficando as escolas do interior do Estado, sem
condições de oferecer um ensino de qualidade aos alu
nos. O presente requerimento tem o objetivo dar as mes
mas chances aos alunos do interior, que tem os alunos
dos grandes centros urbanos que normalmente recebem
todos os programas do governo federal.

Certo de poder contar com medidas eficientes do
Ministério da Educação, para este grave problema que
assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V. Ex",
antecipadamente agra<:JEço.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFl - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Educação, para a implantação
do Programa Proinfo, no Município de Va
lença, no Estado do Rio de Janeiro:'

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - Proinfo, no Município de Valença no Estado
do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução nO 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;
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11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comis
sõesacerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 10 Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 20 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INC 2692/01

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.693, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantação do Programa
- Proinfo, no Município de Vassouras no
Estado do Rio de Janeiro."

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo cons
tantes cortes em seu orçamento anual, principal
mente na pasta da Educação, onde os recursos são
insuficientes.

E ficando as escolas do interior do Estado, sem
condições de oferecer um ensino de qualidade aos
alunos. O presente requerimento tem o objetivo dar as
mesmas chances aos alunos do interior, que tem os
alunos dos grandes centros urbanos que normalmente
recebem todos os programas do governo federal.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para este grave problema
que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa , antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFL - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Educação, para a implantação
do Programa Proinfo, no Município de
Vassouras, no Estado do Rio de Janeiro:'

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 10

, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - Proinfo, no Município de Vassouras no Esta
do do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001 . 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO W 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.
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TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

INC 2693/01

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 10-2-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.694, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantação do Programa
- Proinfo, no Município de Volta Redonda
no Estado do Rio de Janeiro:'

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo cons
tantes cortes em seu orçamento anual, principal
mente na pasta da Educação, onde os recursos são
insuficientes.

E ficando as escolas do interior do Estado, sem
condições de oferecer um ensino de qualidade aos
alunos. O presente requerimento tem o objetivo dar as
mesmas chances aos alunos do interior, que tem os
alunos dos grandes centros urbanos que normalmente
recebem todos os programas do governo federal.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para este grave problema
que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa , antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFl - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Educação, para a implantação
do Programa Proinfo, no Município de Vol
ta Redonda, no Estado do Rio de Janeiro."

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - Proinfo, no Município de Volta Redonda no
Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.



03572 Quarta-telnl 27 I>L\RIO DA. CAMARA DOS DEPUTADOS h.:vcreiro dc 2002

LEGISLAÇÃO CIlADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a

realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio
de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será objeto
de requerimento escrito, despachado pelo Presidente e
publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputados,
por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Casas do
Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas as
seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão lidas
em súmula, mandadas à publicação no Diário da Câma
ra dos Deputados e encaminhadas às Comissões com
petentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputados,
por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Casas do
Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

II - o parecer referente à indicação será proferido
no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da Presi
dência da Comissão;

11I - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sentido, o
Presidente da Câmara, ao chegar o processo à Mesa,
determinará o arquivamento da indicação, cientifican-

do-se o Autor para que este, se quiser, ofereça projeto
próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e apli

cação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qual
quer Poder, de seus órgãos e autoridades.

INC 2694/01

Publique-se. Encaminhe-se.

Em 10-12-01 . - Aécio Neves, Presidente.

INDICAÇÃO N° 2.695, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantação do Programa
TV/ESCOLA, no Município de Angra

dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro."

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação:
Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior fon
te arrecadadora das federações, só perdendo para o
Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes cortes
em seu orçamento anual, principalmente na pasta da
Educação, onde os recursos são insuficientes.

A TV/Escola é um programa, dirigido à capacita
ção, atualização e aperfeiçoamento de professores de
ensino médio fundamental e médio da rede pública.
Este recurso didático permite à escola entrar em sinto
nia com as grandes possibilidades pedagógicas ofereci
das pela educação a distância, proporcionando aos alu
nos um ensino fundamental e médio de qualidade.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para este grave problema
que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa

, antecipadamente agradeço.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001. 

Deputado Carlos Nader, PFL - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de indicação ao Mi
nistério da Educação, para a implantação
do Programa TV/ESCOLA, no Município
de Angra dos Reis, no Estado do Rio de
Janeiro."



Feverdro de 2002 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUIAIX)S Quarta-feira 27 03573

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I e § 10, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo
a indicação em anexo, sugerindo a implantação do
Programa TV/Escola, no Município de Angra dos
Reis, no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução na 10, de 1991.
1- sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão ou
o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa ex
clusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 10 Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional, de 2 de outu
bro de 1995.

§ 20 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

1- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da

Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões Competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional, de 2 de outu
bro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre a
indicação concluir pelo oferecimento de projeto, se
guirá este os trâmites regimentais das proposições
congêneres;

IV - se nenhuma comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INC 2695/01

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 10-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.696, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantação do Programa
- TV/Escola no Município de Areal no
Estado do Rio de Janeiro."

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo Cons
tantes cortes em seu orçamento anual, principal
mente na pasta da Educação, onde os recursos são
insuficientes.

A TV/Escola é um programa, dirigido à capacita
ção, atualização e aperfeiçoamento de professores
de ensino fundamental e médio da rede pública. Este
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recurso didático permite à escola entrar em sintonia
com as grandes possibilidades pedagógicas ofereci
das pela educação a distância, proporcionando aos
alunos um ensino fundamental e médio de qualidade,

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para este grave problema
que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa

, antecipadamente agradeço.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001. 

Deputado Carlos Nader, PFl-RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Educação, para a implantação
do Programa TV/Escola no Município de
Areal no Estado do Rio de Janeiro."

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - TV/Escola no Município de Areal no Estado
do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pelo Resolução n° 10, de 1991.

1- sugere a outro Pooera adoção de providência, a
realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio
de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

" - sugere a manifestação de uma ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâm~es regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão ace~as proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 10-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.697, DE 2001

"Sugere a implantação do Programa
- TV/Escola no Município de Barra Mansa
no Estado do Rio de Janeiro:'



Fevereiro de 2002 mARIO DA ('AMARA. DOS DEPUTAIX)S Quarla-kira 27 03575

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação, Eu,
Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio de Janeiro,
dirijo-me a V. Exapara expor e reivindicar o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo cons
tantes cortes em seu orçamento anual, principal
mente na pasta da Educação, onde os recursos são
insuficientes.

A TV/Escola é um programa, dirigido à capacita
ção, atualização e aperfeiçoamento de professores
de ensino fundamental e médio da rede pública. Este
recurso didático permite à escola entrar em sintonia
com as grandes possibilidades pedagógicas ofereci
das pela educação a distância, proporcionando aos
alunos um ensino fundamental e médio de qualidade.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para este grave problema
que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa, antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFL - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Educação, para a implantação
do Programa TVlEscola no Município de
Barra Mansa no Estado do Rio de Janeiro:'

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - TV/Escola no Município de Barra Mansa no
Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV

Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

1- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas á publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas ás Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente á indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sen
tido, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo
à Mesa, determinará o arquivamento da indicação,
cientificando-se o Autor para que este, se quiser,
ofereça projeto próprio à consideração da Casa,

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:
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a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INC 2697/01

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 10-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.698, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantação do Programa
- TVlEscola no Município de Barra do Pi
raí no Estado do Rio de Janeiro."

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo cons
tantes cortes em seu orçamento anual, principal
mente na pasta da Educação, onde os recursos são
insuficientes.

A TV/Escola é um programa, dirigido à capaci
tação, atualização e aperfeiçoamento de professo
res de ensino fundamental e médio da rede pública.
Este recurso didático permite à escola entrar em
sintonia com as grandes possibilidades pedagógicas
oferecidas pela educação a distância, proporcionan
do aos alunos um ensino fundamental e médio de
qualidade.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para este grave problema
que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa

, antecipadamente agradeço.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001. 

Deputado Carlos Nader, PFl - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao
Ministério da Educação, para a implan
tação do Programa TV/Escola, no Mu
nicípio de Barra do Piraí no Estado do
Rio de Janeiro."

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - TV/Escola no Município de Barra do Piraí no
Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
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Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

li - o parecer referente á indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmttes regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo á
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão acettas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

INC 2698/01

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.699, DE 2001
(Do Sr. Canos Nader)

"Sugere a implantação do Programa
- TV/Escola no Município de Itatiaia no
Estado do Rio de Janeiro."

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo cons
tantes cortes em seu orçamento anual, principal
mente na pasta da Educação, onde os recursos são
insuficientes.

A TV/Escola é um programa, dirigido à capacita
ção, atualização e aperfeiçoamento de professores
de ensino fundamental e médio da rede pública. Este
recurso didático permite à escola entrar em sintonia
com as grandes possibilidades pedagógicas ofereci-

das pela educação a distância, proporcionando aos
alunos um ensino fundamental e médio de qualidade.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para este grave problema
que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Excia., antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFl - RJ

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Educação, para a implantação
do Programa TV/Escola no Município de
Itatiaia no Estado do Rio de Janeiro."

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Excia. que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - TV/Escola no Município de Itatiaia no Estado
do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões,28 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO W 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução nO 10, de 1991.
1- sugere a outro Poder a adoção de providência, a

realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio
de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;
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11- sugere a manifestação de uma ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 10 Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 20 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas ás Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da câmara dos Deputa
dos por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

INC 2699/01

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 10-12-01 - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.700, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implementação do Progra
ma TV/Escola, no Município de Levy Gas
panan, no Estado do Rio de Janeiro.

(Publique-se. Encaminhe-se.)
Excelentissimo Senhor Ministro da Educação,

Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio
de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior fon
te arrecadadora das federações, só perdendo para o
Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes cortes
em seu orçamento anual, principalmente na pasta da
Educação, onde os recursos são insuficientes.

A TV/Escola é um programa, dirigido à capacita
ção, atualização e aperfeiçoamento de professores
de ensino fundamental e médio da rede pública. Este
recurso didático permite à escola entrar em sintonia
com as grandes possibilidades pedagógicas ofereci
das pela educação a distância, proporcionando aos
alunos um ensino fundamental e médio de qualidade.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para este grave problema
que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Excia., antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader - PFL - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Educação, para a implantação
do Programa TV/Escola no Município de
Levy Gasparian no Estado do Rio de Ja
neiro."

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 10 do Regi

mento interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Excia. que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - TV/Escola no Município de Levy Gaspariam
no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.
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TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
1- sugere a outro Podera adoção de providência, a

realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio
de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escr~o, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

1- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas ás Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Aio dos Presidentes Mesas das duas (asas
do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11- o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação cien
tificando-se o Autor para que este, se quiser, ofereça
projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgão autoridades.

o SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Finda a
leitura do expediente, vai-se passa-se à

IV - HOMENAGEM

O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Esta
sessão solene destina-se a homenagear os 22 anos
de fundação do Partido dos Trabalhadores, e foi re
querida pelos nobres Deputados Pedro Celso, José
Dirceu e Walter Pinheiro.

Para compor a Mesa, convido o Deputado José
Dirceu, Presidente Nacional do Partido; o Sr. Vilmar
Lacerda, Presidente Regional do PT do Distrito Fede
ral; o nobre Deputado João Paulo, Líder do PT na Câ
mara, e o nobre Deputado Walter Pinheiro, em nome
dos Srs. Deputados autores do requerimento para re
alização desta sessão solene.

A Presidência registra a presença do nobre De
putado Chico Floresta, Líder do PT na Câmara legis
lativa do Distrito Federal, e de Josepha Britto, Secre
tária-Executiva da Frente Parlamentar de Entidades
em Defesa da Previdência Social Pública.

Esta Presidência convida todos a ouvirem, de
pé, o Hino Nacional.

(É executado o Hino Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Agora

assistiremos à apresentação do vídeo "12° Encontro
do PT'.

(Exibição de vídeo.)
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Exrno.

Sr. Deputado José Dirceu, Presidente Nacional do
PT; Sr. Vilmar Lacerda, Presidente do PT do Distrito
Federal; meus caros companheiros Deputados João
Paulo, Líder do Partido, e Walter Pinheiro, ex-Líder,
representando os autores do requerimento de reali
zação desta sessão solene; Sras. e Srs. Deputados,
minhas senhoras e meus senhores.

Assistimos hoje nesta Casa a uma grande festa.
O 22° aniversário do Partido dos Trabalhadores vem
ao encontro de uma Nação que vive momento de raro
amadurecimento político. Ainda que haja muitos so
nhos por realizar, estamos os brasileiros, hoje, perfei
tamente identificados com o destino a nós reservado,
cônscios de nossa história, de nosso potencial huma
no, de nossas ambições coletivas e de nossas limita
ções para alcançá-Ias.

Tem sido uma trajetória singular essa que, a
partir do final da década de 70, levou parte da classe
trabalhadora a se unir ardorosamente em torno de um
ideal comum: criar um partido de esquerda oriundo de
uma base sindical.
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o PT nasceu então sob a égide da paz social
que aos poucos se ia conquistando, alinhado com a
massa de seus filiados, sem um dono ou um prócer.
Eram seus donos e seus próceres todos aqueles se
quiosos de reorganizar a sociedade brasileira em ba
ses mais justas, cientes, no entanto, de que não bas
tava a pregação, pois que era preciso, além disso, a
obstinada determinação para lutar e vencer precon
ceitos. Necessário participar ativamente. E necessá
rio, finalmente, conquistar novos segmentos, ganhar
a confiança da intelectualidade, dos produtores de
pequeno e médio porte, dos assalariados de maior
renda.

A partir dos movimentos grevistas do ABC pau
lista, o partido cresceria firmemente nessa direção.
Continuou inarredável em seus propósitos; plurali
zou-se, entretanto. E, assim, não só adquiriu conteú
do como ganhou adesões. Fez-se merecidamente
respeitado. Tornou-se uma força agregadora, corpori
ficação da fé e da esperança de muitos.

Assim como não existe democracia sem parti
dos políticos que expressem os ideais da sociedade,
não pode existir democracia sem oposição. Nunca
existirá uma democracia de partido único.

E o Partido dos Trabalhadores é nesta Casa
oposição escorreita, legítima e representativa.

Esta Presidência - na pessoa do Presidente
desta Casa, Deputado Aécio Neves, e na nossa, na
condição de 10 Vice-Presidente - tem sido interlocu
tora freqüente do PT, bem assim dos demais partidos,
e pode testemunhar a qualidade da oposição realiza
da pelo Partido, uma oposição construtiva e respon
sável, de uma agremiação que não se mostra contrá
ria ao regime, antes o defende com os ardores demo
cráticos que sempre seduziram seus líderes e inte
grantes, cabendo destacar a liderança sempre com
bativa e respeitável de seus expoentes.

Em cada um dos membros do Partido dos Tra
balhadores está o contendor à altura da dignidade da
tribuna, o representante que busca honrar seus repre
sentados, o político que não foge à sua linha ideológi
ca, mesmo que esta raramente se alinhe com a da
maioria.

Muitas vezes, as discordâncias se colocam ape
nas no modus faciendi. Não importa, assim, neste
momento, o lado em que estejamos, pois, tal como
dita a boa regra democrática, em qualquer deles hão
de prevalecer o respeito, a ética e o bem-estar da Na
ção. Eis o que sempre esperamos e ao que sempre
nos propusemos.

Parabéns ao Partido dos Trabalhadores! Não
restaram vãs, nesses 22 anos, as suas lutas. Graças
a elas, o povo assenhorou-se de uma capacidade ja
mais vista de perceber, debater, criticar, opor-se, re
sistir, jogar, enfim, o grande jogo da democracia. Mai
oria ou não, Governo ou não - nas ruas, no campo, na
mídia, nas igrejas, nos sindicatos, nas escolas, no
Congresso Nacional, nos demais fóruns de represen
tação político-partidária, nas lideranças de todas as
esferas -, o PT tem ajudado a mudar o Brasil.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Conce

do a palavra ao nobre Deputado José Dirceu, Presi
dente Nacional do PT e um dos autores do requeri
mento para realização desta sessão solene.

O SR. JOSÉ DIRCEU (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em
meu nome e em nome da Direção Nacional do PT
agradeço as sinceras palavras pronunciadas pelo 10

Vice-Presidente da Casa, no momento no exercício
da Presidência, Deputado Efraim Morais, do PFL da
Paraíba.

Agradeço igualmente a presença de todos, em
especial a dos Deputados Dr. Hélio, do PDT de São
Paulo; Eurípedes Miranda, do PDT de Rondônia; Aldo
Arantes, do PCdoB de Goiás; Themístocles Sampaio,
do PMDB do Piauí; Saulo Pedrosa, do PSDB da Ba
hia; e Vivaldo Barbosa, do PDT do Rio de Janeiro,
com quem já estivemos juntos em muitas batalhas im
portantes para a vida brasileira.

Finalmente, agradeço a presença de todos os
Deputados do PT, aqui representados por nosso Lí
der, Deputado João Paulo.

Depois de assistirmos ao vídeo e de ouvirmos
as palavras amigas pronunciadas pelo Deputado
Efraim Morais, seria desnecessário dizer qualquer co
isa mais. No entanto, acredito que, no 220 ano da fun
dação do PT, é importante reafirmar as razões, os ide
ais e os fundamentos do Partido dos Trabalhadores.

Não comemoramos o 220 aniversário no dia 10
de fevereiro, não só porque estávamos em pleno Car
naval, festa popular maravilhosa, mas porque ainda
estávamos sob o impacto do assassinato de Celso
Daniel, ex-Prefeito de Santo André, no cargo pela ter
ceira vez, após ter sido Deputado Federal por São Pa
ulo por dois anos, membro da Direção Nacional do PT
e Coordenador do programa de governo para as elei
ções presidenciais de 2002.

Entretanto, fizemos atos em todo o País e esta
mos aqui hoje realizando esta sessão solene, em pri
meiro lugar para recordar Celso Daniel e render-lhe
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homenagem póstuma, e, em segundo, para clamar
por justiça. É evidente que não esperávamos que se
repetisse um assassinato brutal, que interrompeu a
vida de um cidadão e principalmente de um outro Pre
feito do PI. Já tínhamos perdido Toninho, nosso Pre
feito de Campinas.

Essas duas mortes marcaram o ano de 2001,
despertando a sociedade para a gravidade do mo
mento que vivemos e para a gravidade da questão da
segurança pública e do crime organizado. No fundo,
novamente o Brasil teve de se debruçar sobre essa
encruzilhada em que se encontra, pois, sem comba
ter a miséria e pôr fim à desigualdade social, sem
construir uma sociedade na qual todos tenham aces
so ao fruto do seu trabalho e sem dar emprego, condi
ções sociais, culturais e de participação na vida públi
ca a todos os brasileiros, não haverá paz. Ou seja,
sem justiça não há paz.

Também ficou mais uma vez evidente a necessi
dade de se combater e pôr fim à impunidade. Além
das reformas que precisamos fazer nas instituições
policiais, na legislação, na Constituição e no que diz
respeito à necessidade de recompor o Estado nacio
nal, fica claro que o Brasil não pode seguir adiante
sem mudar de rumo e sem mudar sua estrutura soci
al, ou seja, sem uma revolução social.

Portanto, quero reafirmar o compromisso do PT,
em primeiro lugar, com o Brasil. O Hino Nacional, a
nossa bandeira e o próprio vídeo exposto sobre o PT
reafirmam o nosso compromisso com o Brasil. Não
haverá solução para os problemas sociais e políticos
do Brasil sem a retomada de um projeto de desenvol
vimento nacional e sem a retomada da soberania na
ciona�.

Quero reafirmar o compromisso do PT com a
democracia. Inclusive vou me retirar brevemente por
que temos uma audiência no Tribunal Superior Eleito
ral para tratar exatamente desse tema. As bases frá
geis da nossa democracia levam a situações como a
que vivemos hoje: o Tribunal passa por cima do Con
gresso Nacional e adota norma que obriga os parti
dos políticos a realizarem coligações nos Estados si
milar à coligação nacional, quando a lei assim não ex
plicita. O prazo para mudança na lei expirou no dia 6
de outubro de 2001, e isso teria de ser feito por lei.

O País precisa, urgentemente, de uma ampla
reforma político-institucional que envolva não só o Po
der Legislativo, mas também o Judiciário e o Executi
vo. Precisa principalmente da participação da socie
dade nos negócios públicos do Estado.

Precisamos reorganizar e recolocar o Estado
brasileiro no centro do desenvolvimento nacional,

para que o social seja o eixo do desenvolvimento. A
história já mostrou que só é possível quando temos
um Estado que o faça, a partir da vontade da maioria
da sociedade.

Quero reafirmar o compromisso do PT com a
igualdade, com a justiça social, com a distribuição de
renda e com uma mudança radical do modelo econô
mico brasileiro. São essas bandeiras que fundaram o
PT e que nos trouxeram até 2002.

O PT é um partido com vocação para governar o
Brasil; não perde suas raízes populares e não acredi
ta em mudanças sem luta social. O PT é um partido
comprometido com a participação da sociedade na
vida política, para que possamos alcançar mudanças
sociais, econômicas e políticas.

Se o PT tem um dogma, ele é a democracia. E a
democracia pressupõe a participação de cidadãos li
vres na vida política e na condução de uma nação.
Esse é o compromisso do PT, que reafirmo hoje, no
22° ano de sua fundação.

Peço escusas ao Líder João Paulo e a todos os
presentes, pois terei de me ausentar desta sessão.
Juntamente com os Presidentes dos demais partidos
que contestam aquela medida, vou ao Tribunal Supe
rior Eleitoral, dialogar com o Presidente daquela Cor
te, Ministro Nelson Jobim, que também representou o
povo brasileiro nesta Casa - mais especificamente os
gaúchos - durante vários mandatos.

De coração, mais uma vez, agradeço a todos a
presença.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Efraim Morais) - Convido

o eminente Deputado Paulo Rocha, 3° Secretário
desta Casa, a assumir a Presidência dos trabalhos.

O Sr. Efraim Morais, 1° Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupa
da pelo Sr. Paulo Rocha, 3° Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Walter Pinheiro, co-au
tor do pedido para realização desta sessão solene,
pelo prazo de cinco minutos.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi
são do orador.) - Saúdo o Sr. Presidente desta ses
são e 3° Secretário da Mesa, Deputado Paulo Rocha;
o companheiro Vilmar Lacerda, Presidente do PT re
gional do Distrito Federal; todo o Partido dos Traba
lhadores, na figura de seu Presidente Nacional, De
putado José Dirceu; o Deputado João Paulo, Líder da
bancada do PT nesta Casa; os companheiros de ban
cada, os companheiros militantes aqui presentes, os
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filiados ao Partido dos Trabalhadores e as Sras. e os
Srs. Deputados de diversos partidos que acompa
nham esta sessão solene.

Para nós é motivo de muita alegria e satisfação
a comemoração de mais um ano desta experiência vi
gorosa, vitoriosa e, principalmente, de luta consolida
da ao longo dos anos na história da política brasileira.

Tem-se falado muito em paz. É impossível con
solidar o caminho da paz sem alterar os paradigmas
da democracia que vivemos. É impossível falar em
paz sem buscar permanentemente a igualdade soci
al. É impossível falar em paz sem estabelecer condi
ções de justiça.

Esta é a luta que o Partido dos Trabalhadores
vem empreendendo ao longo desses 22 anos: a luta
permanente pelo estabelecimento de condições de
mocráticas; o resgate dos nossos movimentos socia
is; a luta permanente para evitar o combate de que to
dos fomos vítimas ao longo da ditadura militar; o ata
que permanente às instituições e às organizações
desde o nascedouro deste partido; a realidade calca
da na organização social; a participação dos movi
mentos e a conjugação desses objetivos.

Todas essas ações consolidam a história do PT,
que vem comemorar aqui nesta sessão seus 22 anos,
mas não deixa de chorar a morte mais recente de dois
companheiros: Celso Daniel, Prefeito de Santo
André, e Toninho dos Santos, o Toninho do PT, Prefei
to de Campinas; assim como registra na sua história
diversas baixas de figuras importantes, como tivemos
oportunidade de rever nesse vídeo, de Chico Men
des, por exemplo, e de companheiros, militantes, diri
gentes partidários de diversos Estados, que, de forma
covarde, foram assassinados.

Por outro lado, a história do PT mostra que,
mesmo sentindo a dor da perda e lamentando a ida
de vigorosos e combatentes companheiros, ele não
foi construído isoladamente por um ou outro compa
nheiro. Continuamos nossa luta, mesmo tombando al
guns. Como escreveu Brecht em um de seus poemas:
se a luta foi coletiva, se quem tombou não lutou sozi
nho, a luta não tomba.

Esta é a história de um partido que se consoli
dou e que tem um grande desafio pela frente neste
ano de 2002: à luz desse acúmulo e levando perma
nentemente na mão o chamamento do povo brasilei
ro, através do voto, promover a construção de um ou
tro Brasil, possível de ser construído por homens e
mulheres dispostos a consolidar a verdadeira demo
cracia; a experiência cidadã de respeito às institui
ções; o processo permanente de participação popu
lar; a consagração de administrações e projetos volta-

dos para a sociedade e não para a lógica de mercado;
a permanente e firme associação entre a luta no Par
lamento e a ação institucional, sem perder de vista a
necessidade de mobilização da sociedade.

Transcorridos 22 anos, este é o desafio que o
PT tem pela frente, partido com experiência sem igual
na história política mundial. Não queremos ser pre
sunçosos, mas podemos afirmar aqui que o PT é o
maior partido de oposição do mundo. Sem dúvida ne
nhuma, o PT é, na história da humanidade, uma gran
de experiência. Ele está disposto a compartilhar esse
projeto com parceiros do chamado campo popular e
democrático, para transformar o Brasil na melhor ex
periência que nossa sociedade pode ter, bem distante
do devastador projeto neoliberal que aniquilou nossas
potencialidades.

Temos muito que comemorar nesses 22 anos,
mas temos também pela frente o desafio muito maior
de consolidar a democracia e buscar a paz, construin
do uma nação justa, igualitária e soberana. Dessa
maneira, estaremos rumando firmemente para a con
solidação da sociedade em que ainda acreditamos,
uma sociedade socialista.

Viva o PT! (Palmas prolongadas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Concedo

a palavra ao Sr. Deputado Pedro Celso, do PT do Dis
trito Federal, co-autor desta sessão solene em home
nagem aos 22 anos de fundação do Partido dos Tra
balhadores.

O SR. PEDRO CELSO (PT - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
amigos presentes dos movimentos populares e sindi
cais, militantes do Partido dos Trabalhadores, Líderes
de Partidos do PSDB, do PSB, do PCdoB, do PL e ou
tros mais. Nobre Líder da nossa bancada na Câmara
dos Deputados, companheiro João Paulo Cunha,
companheiro Vilmar Lacerda, Presidente do Partido
dos Trabalhadores do Distrito Federal, companheiro
Paulo Rocha, nosso 3° Secretário, que preside esta
sessão, Walter Pinheiro, co-autor dessa proposição,
companheiro de luta, Deputado Federal pelo PT da
Bahia, até outro dia Líder da nossa bancada, é com
grande alegria que estamos presentes a esta sessão
para comemoramos os 22 anos de vida, de luta e de
história do nosso partido.

O Partido dos Trabalhadores, sem sombra de
dúvida, marcou a história do nosso País por seu en
gajamento, seus compromissos históricos, pelo com
bate sem trégua à injustiça social, à corrupção e por
sua luta pela construção de uma sociedade mais jus
ta, igualitária, fraterna, em que os brasileiros e brasi-
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leiras possam superar os problemas históricos, crôni
cos e estruturais.

Qualquer cidadão de bem não consegue convi
ver com as enormes injustiças que existem em nosso
País. Daí nasceu, cresceu e se fortaleceu o partido
dos Trabalhadores, gerado das lutas operárias do
ABC paulista, de grande parte da intelectualidade
brasileira, do Clero progressista, de amplos setores
da sociedade, para se transformar nessa referência
de milhões de brasileiros. Falo com muito orgulho por
ser um dos fundadores do PT no Distrito Federal.

Quando fundamos esse partido, éramos pou
cos, mas hoje representamos a esperança de milhões
de brasileiros. E são muitos os ataques que o nosso
partido sofre por suas lutas, por sua militância e por
sua determinação em defender aquilo que entende
justo, correto e necessário para dar rumo diferente à
história do País.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para
denunciar vários atos de violência que ocorreram
contra membros do nosso partido, como Chico Men
des, Padre Josino, Margarida e, mais recentemente,
contra o ex-Prefeito de Campinas, Toninho do PT, e o
ex-Prefeito de Santo André, Celso Daniel, além da
queles que ocorreram contra dois companheiros sin
dicalistas aqui de Brasília, que foram mortos por força
policial, e até hoje não se apurou absolutamente
nada.

Refiro-me ao companheiro Zildo, covardemente
morto às portas da NOVACAp, empresa pública de
Brasília, durante pacífica manifestação, em que ou
tros trabalhadores ficaram cegos, feridos, e ao com
panheiro sindicalista do serviço de limpeza urbana,
companheiro José Ferreira, que também perdeu sua
vida durante movimento reivindicatório.

O Governo violento que temos no Distrito Fede
ral, além de colocar sua força policial para reprimir tão
impetuosamente o movimento dos trabalhadores,
também, em muitas oportunidades, coloca a popula
ção contra o Partido dos Trabalhadores, contra os
partidos de oposição do Distrito Federal, quando diz
que não permite a cor vermelha. Tal intolerância foi
mais uma vez demonstrada quando esse Governador
mostrou todo o seu preconceito e o seu racismo.

Mas nada disso nos abala. Forjamo-nos na luta
do povo brasileiro com essa esperança de construir
uma sociedade melhor, um Brasil mais justo, de supe
rar essas diferenças históricas que nos envergonham
a todos, como a fome, a miséria, a falta de investimen
to na Educação, na Saúde, e essa situação crônica
que se abate sobre nossa sociedade.

O povo brasileiro se cansou disso, e tenho cer
teza de que, neste ano de 2002, ele vai saber dar a
resposta e levar à presidência da República um dos
maiores líderes populares de toda a história do nosso
País, o companheiro Lula, com a força e a pujança do
Partido dos Trabalhadores e as alianças que está
construindo.

Portanto, para nós é motivo de muito orgulho, de
muita alegria militarmos no Partido dos Trabalhadores
e, como mostrou o vídeo, com todos os relevantes
serviços prestados à Nação brasileira.

O que seria do Brasil não fosse a luta do Partido
dos Trabalhadores no combate à ditadura, a luta pe
las Diretas-Já, pelo impeachment, a luta contra a
corrupção? Como estaria o nosso País não fosse a
presença do Partido dos Trabalhadores?

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Registra

mos a presença do Sr. Luiz Sis Azevedo, Diretor da
Associação dos Aposentados da Previdência Social e
da Federação dos Aposentados do Rio de Janeiro; do
Sr. Jorge Marcos Freitas, Coordenador Nacional do
Movimento de Meninos e Meninas de Rua; e do com
panheiro Cristovam Buarque, ex-Governador do Dis
trito Federal.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Com a
palavra o Sr. Deputado Saulo Pedrosa, representante
do PSDB, que disporá de até cinco minutos.

O SR. SAULO PEDROSA (PSDB - BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, senhores componentes da Mesa, senhores re
presentantes do Partido dos Trabalhadores, é com
grande satisfação que trago a palavra do meu partido,
o PSDB, à merecida homenagem que esta Casa
presta ao Partido dos Trabalhadores por ocasião do
seu 22 o aniversário.

A fundação do PI, em fevereiro de 1980, foi um
marco na história política nacional. Nascia, então, o
primeiro partido político brasileiro oriundo de um mo
vimento sindical livre e autônomo, sem a tutela do
Estado.

Vinte e dois anos após aquela data histórica, o
PT continua fiel aos dois compromissos que melhor o
caracterizavam no seu surgimento: a defesa intransi
gente do primado da ética na política e a busca de
uma crescente democratização do poder na socieda
de brasileira.

Isso não significa, no entanto, que o PT de hoje
seja o mesmo da época da sua fundação. O Partido
dos Trabalhadores logrou a admirável proeza de cres-
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cer e amadurecer, jamais se afastando, porém, de
seus valores essenciais.

Os Governos do PT introduziram bem-suCeDI
das inovações na gestão administrativa, como o
Orçamento Participativo, modelo em que a comunida
de é chamada a participar da escolha de prioridades
no uso dos recursos públicos que lhe serão destina
dos. Prova de que o partido aplica na prática princípi
os que sempre caracterizaram o seu discurso, como a
importância de continuar em estreita sintonia com a
sociedade.

Sr. Presidente, nobres colegas, embora nós,
do PSDB, tenhamos divergências programáticas
em relação ao PI, compartilhamos muitos dos idea
is que movem o Partido dos Trabalhadores, como a
importância da ética na política e a necessidade de
transformarmos o Brasil num país mais justo e equi
librado.

Hoje, ao nos reunirmos nesta justa comemora
ção dos 22 anos de existência do PT, quero cumpri
mentar o seu fundador, Luiz Inácio Lula da Silva, a
bancada do partido nesta Casa, Senadores, Deputa
dos Estaduais, Vereadores, Prefeitos, Governadores
e cada um dos milhares de anônimos militantes que
dedicam grande parte de suas vidas a manter acesa
a chama dos ideais do PT em todos os recantos do
Brasil.

Presto ainda, em nome do PSDB, especial ho
menagem à memória dos Prefeitos de Campinas,
Toninho do PT, e de Santo André, Celso Daniel, bar
baramente assassinados em pleno exercício do
mandato, quando dedicavam suas melhores energi
as ao projeto de tornar o Brasil um país mais justo e
civilizado.

Sr. Presidente, em minha cidade, Barreiras, en
cravada no oeste baiano, unimo-nos ao PT em mo
mentos decisivos, em defesa de um projeto político
democrático para o País.

Agradeço aos membros do partido a inestimável
contribuição, ao longo destes 22 anos, para a consoli
dação das instituições democráticas nacionais, e de
sejo-lhes sucesso crescente nas próximas décadas.

Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Registro

a presença da Sra. Bete Costa, Presidenta da Federa
ção Nacional dos Jornalistas.

Convido a Deputada Iara Bernardi para assumir
a Presidência da sessão. Dessa forma, rendo home
nagem à importância da mulher no Partido dos Traba
lhadores e no Parlamento brasileiro, com a força e a
garra que lhe são características. (Palmas.)

Fevereiro de 2002

o Sr. Paulo Rocha, 3° Secretário, dei
xa a cadeira da presidência, que é ocupada
pela Sra. Iara Bernardi, § 2° do art. 18 do
Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTA (Iara Bernardi) - Conce
do a palavra ao Sr. Deputado Themístocles Sampaio,
pelo PMDB.

O SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO (PMDB - PI.
Sem revisão do orador.) - Sra. Presidenta, senhores
componentes da Mesa, Sras. e Srs. Deputados, se
nhoras e senhores convidados, é com prazer que me
junto à homenagem ao Partido dos Trabalhadores,
em nome do PMDB.

O PT sempre defendeu as causas sociais, com
o objetivo de amenizar as imensas dificuldades que
vive nosso povo. Temos divergências com o partido,
mas reconhecemos seus méritos.

Na minha terra natal, Esperantina, elegemos
candidatos junto com o PT; em Batalha, cidade vizi
nha, fizemos aliança que levou à vitória o Vereador
mais votado do Município e, em Joaquim Pires, o
Vice-Prefeito.

Estamos unidos também no combate à violên
cia que aumenta de forma assustadora no Brasil.
Nossos partidos são reformistas e lutam em defesa
do trabalhador, apesar de, em muitos momentos, vo
tarmos contra nossas convicções, devido à regra da
obediência partidária. Isso ocorreu recentemente,
quando o PT foi obrigado a fechar questão em torno
de matéria polêmica.

Ao amparar os funcionários públicos e os apo
sentados, o PT trabalha pela paz que todos quere
mos. Sem a garantia dos direitos dos trabalhadores,
ela não será possível.

Os interesses da minoria não podem prevalecer.
O PT não abriga somente o trabalhador braçal, mas
médicos, engenheiros e advogados, que lutam pela
socialização de conquistas; outros partidos também a
pregam.

Por isso, é com muita honra que represento o
PMDB nesta homenagem ao Partido dos Trabalhado
res, que hoje completa 22 anos de existência.

Parabéns, PT! (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Iara Bernardi) - Agrade

ço ao Deputado Themístodes Sampaio o pronuncia
mento.

Não foi por mera formalidade que o Deputado
Paulo Rocha passou a Presidência da sessão a uma
representante da bancada do Partido dos Trabalha
dores, mas pela importância das mulheres na forma
ção do partido. (Palmas.)
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A trajetória democrática do PT conta com inten
sa participação feminina. Ainda não alcançamos a
igualdade pela qual lutamos, mas reconheço, como
uma das primeiras filiadas, que temos amplo espaço
de atuação.

Continuaremos defendendo, junto com outros
movimentos, direitos iguais para homens e mulheres
perante a legislação e a sociedade.

Parabenizo todas as mulheres petistas. Inclusi
ve lembro a nossa companheira Dorcelina Folador,
Prefeita de Novo Mundo, barbaramente assassinada,
como uma das companheiras que representam a co
laboração da mulher na luta e na trajetória do Partido
dos Trabalhadores.

Antes de conceder a palavra ao próximo ora
dor, registro a presença do companheiro Manoel
Anísio Gomes, Presidente da Associação dos Me
talúrgicos Anistiados do ABC, e do Sr. Antonio Car
los de Andrade, o Toninho, Secretário-Geral do PT
do Distrito Federal, ambos fundadores do Partido
dos Trabalhadores.

A SRA. PRESIDENTA (Iara Bernardi) - Conce
do a palavra ao Deputado João Paulo, que falará pelo
Partido dos Trabalhadores.

O SR. JOÃO PAULO (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sra. Presidenta, companheira Iara Ber
nardi; Deputado José Dirceu, Presidente Nacional
do PT; Deputado Walter Pinheiro, ex-Líder da ban
cadq.; Deputado Pedro Celso, Sras. e Srs. Deputa
dos, nobres convidados, em particular nosso
ex-Governador Cristovam Buarque, na pessoa de
quem saúdo todos os militantes do PT presentes, é
uma satisfação muito grande comemorar esse ani
versário nesta manhã.

Aos 22 anos, já podemos fazer um balanço da
nossa história e avaliar onde acertamos e erramos.
Na cultura brasileira, aos 21 anos o jovem conquista
sua maioridade e popularmente se diz que é quando
começa a ter um pouco mais de juízo.

Ao nascermos, no início da década de 80, tive
mos a responsabilidade de fazer um corte na história,
de auxiliar na organização da população brasileira
apresentando um novo projeto de país. Da luta contra
a ditadura nasceu essa chama denominada Partido
dos Trabalhadores.

Como bem diz um poema do companheiro Pe
dro Tierra, nascemos em um campo de futebol. Nada
mais belo do que nascer em um campo de futebol!
Mas não foi somente esse nascimento, foi o seu cres
cimento.

A partir de sua identificação com os anseios de
parcelas significativas do povo brasileiro fizemos nos
sa primeira campanha pela legalização, ainda antes de
1982. Juntamos pessoas da Igreja Católica progressis
ta, os sindicalistas que ascendiam no movimento políti
co brasileiro, os remanescentes da esquerda organiza
da e representantes da intelectualidade brasileira.
Dessa mistura surgiu o programa do PI.

Enfrentamos a necessidade de coletar filiações
para a legalização do partido para disputar as eleição
de 1982; sofremos a primeira crise de identidade em
1983; readquirimos força e enfrentamos a campanha
das Diretas; passamos pelo Colégio Eleitoral; enfren
tamos a Constituinte de 1986 para chegar em 1989 e
apresentarmos nossa primeira proposta para o Brasil.
Em 1990, entramos na década em que o Brasil tardia
mente aderiu ao neoliberalismo. O PT e os movimen
tos que foram se organizando na sua esteira, como a
Central Única dos Trabalhadores e outros, foram res
ponsáveis pelo neoliberalismo chegar tardiamente ao
Brasil, porque nós resistimos bravamente na época
de Collor de Mello.

Nessa década nosso País efetivamente saiu
daquele caminho de crescimento que começou de
pois da 2a Guerra e foi até o começo da década de
80, que fez com que o País chegasse a ser a déci
ma economia do mundo, com uma tecnologia de
ponta em vários setores da nossa economia e uma
capacidade industrial significativa. Na proporção
desse crescimento veio o distanciamento entre po
bres e ricos, o aparecimento em larga escala da
pobreza, o êxodo rural, o que fez com que os desa
fios fossem ainda maiores exatamente no começo
deste século.

Neste ano, quando o PT comemora seus 22
anos, queremos refazer esse compromisso com o
povo brasileiro, queremos discutir um novo caminho
sem ter o monopólio da verdade - não temos essa
pretensão. Não somos os donos de um caminho úni
co, mas em nosso caminho cabem pessoas de muitos
partidos; cabem pessoas que não têm partido ne
nhum; cabem pessoas que querem um novo País.
Essa é a grande mensagem. Mas é preciso que os
que pretendem seguir o nosso caminho tenham como
pressuposto, como base essencial, um programa que
vise a combater a miséria em nosso País, dar cidada
nia para o nosso povo e incluí-lo no nosso mercado.
Essa deve ser a nossa prioridade, porque é assim que
conseguiremos fazer um novo país, construir urna
nova nação. Esse desafio não é pequeno nem fácil,
mas é muito possível de ser superado.



03586 Quarta-Íeira 27 DIÁRIO DA CÂMARA DOS lWPUTADOS h:vereiro de 2002

Estamos convocando as pessoas de bem do
País a realizar essa nova tarefa, para que, ao comple
tarmos mais anos - 23,24,30,50 -, possamos olhar
para trás e ver que aquela semente jogada num peda
ço de terra cresceu, deu flores, frutos e uma sombra,
que é a nossa contribuição para a construção de um
novo País.

Muito obrigado, companheiros.
Vamos em frente, porque o Brasil precisa muito

de nós! (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Iara Bernardi) - Conce
do a palavra ao Sr. Deputado Ronaldo Vasconcellos,
pelo PL. S.Exa. dispõe de cinco minutos.

O SR. RONALDO VASCONCELLOS (Bloco/PL
- MG. Sem revisão do orador.) - Sra. Presidenta,
companheiros da Mesa, Srs. Parlamentares, mem
bros, filiados, simpatizantes e militantes do Partido
dos Trabalhadores, comecei minha vida pública em
1980, exatamente quando foi criado o Partido dos Tra
balhadores. Acompanhei a criação, a formação, as lu
tas e vitórias desse partido, até porque ambos cres
cemos na vida pública exatamente no mesmo perío
do, de 1980 até hoje, 2002.

Lembro, para registro histórico da luta do PT,
que em 1982, nas eleições disputadas na minha cida
de, Belo Horizonte, o Partido dos Trabalhadores ele
geu dois Vereadores: Helena Greco e René Trindade.
O primeiro suplente do PT, que assumiu o mandato
por alguns dias, foi Patrus Ananias, que depois foi Ve
reador efetivo e grande Prefeito de Belo Horizonte.

Em 1986, já eleito Deputado Estadual, pude
conviver, Sra. Presidenta, com uma bancada de cinco
Deputados Estaduais do PT. Mesmo respeitando e
sabendo da possível existência de outras bancadas
como aquela, mas eu queria fazer um registro público
a uma bancada de cinco Deputados Estaduais do PT
de Minas Gerais, da Legislatura de 1987/1990, que
serve de referência para as lutas, para as vitórias do
PT.

Lembro-me bem do Deputado Estadual Augus
tinho Valente, que depois se elegeu Deputado Fede
ral. Lembro-me bem do Deputado Chico Ferramenta,
eleito depois Prefeito de Ipatinga por três vezes, Sra.
Presidenta. Ora, ninguém repete três mandatos se
não for competente. Lembro-me bem do Deputado
Estadual Nilmário Miranda, hoje Deputado Federal,
do Deputado Raul Messias, eleito depois Prefeito de
Caeté, cidade da região metropolitana e da combati
va e competente Deputada Sandra Starling, que de
pois também foi eleita Deputada Federal.

Esse partido vem crescendo com suas lutas in
ternas e externas, amadurecendo, não inchando, não
engordando, mas se robustecendo, fortalecendo-se.
Agora temos 59 Deputados Federais. Os senhores e
as senhoras não vão querer que a minha memória
lembre de todos os nomes, como os que eu falei 
dois ou três Vereadores e cinco ou seis Deputados
Estaduais. Chico Ferramenta elegeu-se Prefeito de
Ipatinga em 1988. Em seguida, assumiu Maria José
Haueisen, outra Deputada competente e até hoje De
putada Estadual em Minas Gerais.

As pessoas que me conhecem sabem que te
nho formação em engenharia e fui professor. Eu
digo o que penso, com o coração, mas falo também
com a razão. O PT é tranqüilamente o mais organi
zado partido brasileiro, o mais sistêmico, o mais de
mocrático internamente. Eu até conversava com al
guns companheiros do PT nesses vinte anos de tra
jetória da minha e da vida do PT sobre quão difícil é
chegar a um cargo majoritário no PI. Quantas dis
cussões internas, quanto convencimento interno a
pessoa precisa fazer com competência e paciência,
mas isso representa a construção dessa democra
cia interna, da vida do partido. As pessoas sabem
dessa história do PI.

Hoje, 2002, 22 anos do PT, 8 mil dias, Sra. Presi
denta, de muita luta, de muita discussão, de muito tra
balho, porque o Partido dos Trabalhadores trabalha
todos os dias, de norte a sul do Pais. O PT amadure
ceu, fortaleceu-se, cresceu e merece, como disse o
Líder Deputado Walter Pinheiro, atravessar para o ou
tro lado da rua. Agora, para atravessar para o outro
lado da rua é difícil ir sozinho.

Nós, do PL - do PL do liberalismo social, não do
liberalismo ortodoxo, do liberalismo histórico, muito
menos do neoliberalismo -, estamos tentando, com
muita paciência, construir uma frente de centro-es
querda. Sabemos que é difícil, que não é fácil. De um
lado e de outro há companheiros e companheiras que
às vezes não a aceitam. No entanto, é necessário, é
bom para o País que se construa essa frente de cen
tro-esquerda, capitaneada - é lógico, reconhecemos
- pelo PI. Precisamos refletir sobre isso, sobre essas
nossas despretensiosas palavras. Temos de cami
nhar para a frente.

Na Câmara, votamos quase sempre junto com o
PT. Os Deputados João Paulo, hoje Líder, Walter Pi
nheiro, Aloizio Mercadante e José Genoíno, que tam
bém foram Líderes, sabem disso. Nem sempre vota
mos da mesma maneira. Por exemplo: votamos con
tra a flexibilizaçâo da CLT, junto com o PT - no dia, ori
entei a bancada do PL; na votação do Orçamento Ge-
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ral da União para 2002, o PL posicionou-se um pouco
mais favorável do que o PT; na semana passada, o
PT votou pela prorrogação da CPMF, mas nós, do PL,
votamos contra. Apesar disso, os nossos pontos coin
cidentes são grandes. Também defendemos o
bem-estar da coletividade, a ética na política, o fim da
impunidade e o fim da corrupção.

Para concluir, parabenizo o Partido dos Traba
lhadores pelos 22 anos ou oito mil dias de lutas e vitó
rias. O País precisa de um Governo democrático, po
pular, progressista, sério, desenvolvimentista.

Salve e viva o PT! (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Iara Bernardi) - Convido

para compor a Mesa uma das maiores lideranças do
nosso partido: o ex-Governador e Prof. Cristovam Bu
arque. (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Iara Bernardi) - Para re
forçar a presença e a importância das mulheres na
formação do Partido dos Trabalhadores, após a con
cessão da palavra, convido a Deputado Angela Gua
dagnin para assumir a Presidência e dar continuidade
aos trabalhos.

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Dr. Hélio,
que falará pelo PDl.

O SR. DR. HÉLIO (Bloco/PDT - SP. Sem revisão
do orador.) - Digníssima Presidenta em exercício
desta sessão de homenagem aos 22 anos de funda
ção do Partido dos Trabalhadores, Deputados Pedro
Celso, José Dirceu e Walter Pinheiro, autores do re
querimento para realização desta homenagem aos
22 anos de luta do PI. Sr. Vilmar Lacerda, Presidente
do PT, regional do Distrito Federal, Deputado João
Paulo, Líder do PT na Câmara dos Deputados, Depu
tado Distrital Chico Floresta, aqui presente, ex-Gover
nador Cristovam Buarque, em nome de quem saúdo
todos os convidados e convidadas, caros colegas De
putados Federais do PT e demais partidos aqui pre
sentes, para mim, é uma honra prestar esta homena
gem, em nome do PDT, ao Partido dos Trabalhadores.

Inicio meu discurso prestando homenagens
póstumas aos dois ex-Prefeitos, friamente assassina
dos, Toninho do PT, de Campinas, e Celso Daniel, de
Santo André, ambos do Estado de São Paulo, o qual
represento, estendendo a todos os militantes, lideran
ças sindicais e políticos do PT que foram vítimas de
violência em nosso País.

Sr. Presidente, tivemos aqui várias formas de
homenagem à história do PT nesses 22 anos. Ressal
taram-se qualidades de seus governos e dos inte
grantes do partido, mas quero me limitar ao que hoje

representa o PT para os brasileiros. Vou falar aqui o
que sinto como cidadão.

O PT hoje, após 22 anos de luta, será responsá
vel pela concretização da esperança de milhões de
jovens neste País por um futuro melhor. Ao menos por
um futuro, sem o tom da esperteza, do levar vanta
gem e, sim, de acreditar na igualdade de oportunida
des. Essa é a grande responsabilidade do PT nesses
22 anos de existência.

Eu me sinto parte de uma juventude que, após
um regime autoritário, ficou inconformada com uma
sociedade ainda conservadora, que não liberta, tolhe
sonhos e ilusões, discrimina, e hoje clama por mu
danças. O PT tem tudo a ver com a concretização dos
sonhos e de esperanças da juventude de ontem e da
juventude de hoje.

Atualmente o povo brasileiro quer mudanças. As
famílias de norte a sul deste País aspiram por oportu
nidades para seus filhos, cada vez mais excluídos,
menos capacitados para o trabalho, sem oportunida
des de emprego e sem segurança. Estão literalmente
matando nossos jovens espiritual e fisicamente.

Mudar talvez seja o sentimento mais presente na
alma brasileira, alimentado pela insegurança nas ruas,
pelo desemprego, pela convivência com doenças que
matam, incapacitam e pelo desamparo na velhice.

A esperança dos jovens e o sentimento de mu
dança do País confundem-se com a trajetória do PT
nesses 22 anos. O PT tem hoje a maturidade e a res
ponsabilidade de comandar um processo de unidade
das Oposições, atendendo aos que, como eu, não
aceitam mais o continuísmo.

As Oposições devem escrever novo capítulo na
história política brasileira baseado na construção de
um desenvolvimento com repartição e paz duradoura.
Certamente, isto não se conquista de forma solitária
nem tampouco pela unanimidade. Faz-se necessário
o confronto, faz-se necessário o inconformismo, os
conflitos, principalmente pensando-se a favor dos ex
cluídos, que correspondem a mais de um terço dos
brasileiros.

O PT, nesses últimos 22 anos, escreveu parte
expressiva desta história, mas é preciso reavivá-Ia
nos campos, nas cidades, nas escolas, nas reparti
ções, nas empresas, nas ruas.

Parabéns por esses 22 anos.
Vamos à luta! (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Dr. Hélio, a
Sra. Iara Bernardi, § 2° do art. 18 do Regi
mento Interno, deixa a cadeira da presidência,
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que é ocupada pela Sra. Angela Guadagnin, §
2° do art. 18 do Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTA (Angela Guadagnin) - É
com muito prazer que assumo a Presidência desta
sessão solene em homenagem ao aniversário do
meu partido, o PI.

Anuncio a presença dos Srs. Manoel Neto, Verea
dor do PT, da Cidade Ocidental, em Goiás (Palmas.);
João Osório, Presidente do Sindicato dos Rodoviários
do Distrito Federal (Palmas.); Djalma Araújo Ferreira,
Diretor Administrativo-Financeiro do Sindicato de Pro
cessamento de Dados do Distr~o Federal (Palmas.); e
Mauro Martinelli, Diretor do Sindicato dos Trabalhado
res em Indústrias Urbanas - STIU. (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Angela Guadagnin) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Gonzaga Pa
triota, que falará pelo PSB.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sra. Presidenta, professor
e conterrâneo Cristovam Buarque, Sras. e Srs. Depu
tados, petistas de todo o Brasil, fiquei lisonjeado
quando o Líder do meu partido, José Antonio Almei
da, pediu-me para trazer esta homenagem do Partido
Socialista Brasileiro ao Partido dos Trabalhadores.

Fiquei também lisonjeado porque iniciava a mi
nha vida pública, quando o Partido dos Trabalhadores
nascia em 1980. Naquela ocasião, no meu Estado,
logo o Partido dos Trabalhadores lançou um candida
to a Prefe~o, na Cidade de Recife e, depois, um candi
dato a Governador, Manoel da Conceição, um dos
fundadores do Partido dos Trabalhadores.

Na época do MDB e depois do Partido Socialista
Brasileiro, junto com o Partido Comunista do Brasil,
formamos a Frente Brasil Popular e trabalhamos uni
dos pela redemocratização do País, pela orientação e
junção de todos os trabalhadores urbanos e principal
mente rurais.

O Partido dos Trabalhadores tem importante pa
pei neste País, na sua história e na construção da Carta
Cidadã. Foi aqui de 1987 a 1988, na fe~ura da Const~ui

ção brasileira, que o Partido dos Trabalhadores com ou
tros partidos progressistas avançaram contra o Centrão,
contra a ganância dos capitalistas que pensavam que
mandariam no Congresso Nacional.

Hoje considero que 22 anos foi período muito
pequeno para que o partido avançasse tanto na cons
cientização. Obviamente houve baixas. Não apenas a
de Chico Mendes, que chocou o mundo em 1988,
como a de Celso Daniel ou Toninho do PT, mas quan
do adentramos na luta pela redemocratização de um
povo excluído o fazemos arriscando a própria vida.

Foi o Partido dos Trabalhadores que elegeu a
primeira Prefeita da terceira cidade do mundo, Luiza
Erundina, que se encontra presente. (Palmas.) Erun
dina fez um trabalho na Capital paulista que se refletiu
no resto do Brasil.

Hoje mu~as Cap~ais e Estados seguem a primei
ra ficha do PT, a número 1, assinada por Mário Pedrosa
e por seu primeiro presidente, que hoje ainda é o Presi
dente de Honra do partido, o Lula, que, juntamente com
Olívio Dutra e Manoel da Conceição, de Pernambuco,
criou no Brasil o Partido dos Trabalhadores e presidiu-o
de início. Lembro-me de que, nos anos 80, ainda jovem
Parlamentar, quando Airton era o seu Líder e viviamos
numa d~adura, o PT falava bem ano.

Por isso, Sra. Presidenta, senhores filiados do
Partido dos Trabalhadores, fiquem certos de que o
Partido Socialista Brasileiro continua irmanado aos
trabalhadores e aos socialistas deste País, para que
tomemos das garras do capitalismo selvagem a admi
nistração que só serve para os poderosos, tornando
os fracos cada vez mais fracos.

Viva o Partido dos Trabalhadores! Viva a demo
cracia brasileira! (Palmas.)

A SRA. PRESIDENTA (Angela Guadagnin) 
Obrigada por suas palavras, Deputado Gonzaga Pa
triota. Como filiada ao Partido dos Trabalhadores, sin
to-me mu~o honrada com elas.

A SRA. PRESIDENTA (Angela Guadagnin) 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Regis Cavalcan
te, pelo PPS.

O SR. REGIS CAVALCANTE (Bloco/PPS - AL.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sra. Presidenta,
Governador Cristovam Buarque, minhas senhoras e
meus senhores, há 22 anos foi criado o Partido dos
Trabalhadores. Parece pouco tempo, se medirmos
apenas o tempo cronológico. Mas se nos situarmos
dentro da corrente histórica que o gerou, as medidas
ganham outra dimensão.

Como vivia o Brasil, como viviam os brasileiros
naquele que já parece distante ano de 1980? Passa
vam-se 16 anos do regime ditatorial de arbítrio e vio
lência. Mas a ditadura se esgarçava, ruindo sobre si
mesma, incapaz de levar adiante a missão governa
mental de resolver os tantos e tantos problemas de
nosso povo, problemas então ainda mais agravados
exatamente pela exclusão desse mesmo povo do pro
cesso decisório.

As grandes lideranças políticas do passado - e
de um passado recente -, quando não assassinadas,
eram emudecidas pelo terror ou pela tortura, arranca
das do processo político por meio de cassações igno-
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miniosas. Essas lideranças que sobravam buscavam
redesenhar o mapa político brasileiro, pois que era
outra a situação enfrentada por nossa sociedade. E
as lideranças políticas criadas pelo arbítrio nada mais
eram senão a repetição, em alguns casos grotesca,
daquele processo político que entendíamos devida
mente enterrado ao fim da República Velha, lá pela
década de 30.

O que se queria, portanto, era algo novo e não
apenas uma novidade. E esse novo, pelo menos em
forma de esperança, surgiu exatamente em torno de
lideranças que se formaram na dura luta contra o regi
me castrense, organizando trincheiras de resistênci
as, fosse nas fábricas e oficinas, fosse nas universi
dades, fosse no meio acadêmico. Era o ambiente
mais que fértil, mais que pertinente para que surgisse
nova formatação política, trazendo, nas palavras de
ordem que sua militância bradava nas ruas de todas
as cidades, a certeza de que o povo brasileiro pode
ria, de fato, retomar as rédeas de sua história, de seu
destino.

Ao final da 2a Guerra Mundial, quando De Gaul
le pretendeu assumir a liderança política do País, cri
ou um partido que se dizia ser o reagrupamento do
povo francês. Pois, no Brasil, a criação do Partido dos
Trabalhadores permitiu que se reagrupasse, sob sua
sigla, o povo que, mais e mais sofrido, não permitiu
que se apagassem os focos de luz da esperança e da
utopia.

É a esse partido, que comemora 22 anos de
existência, que o PPS me pediu para saudar em seu
nome. E o fazemos de coração. Sabemos que, para
um futuro radiante, existe apenas uma direção, embo
ra sejam diferentes os caminhos e, até mesmo em
cada caminho, diferentes as maneiras de caminhar.
Por isso, o que importa é a direção que visamos, o ob
jetivo comum que temos, a certeza de que é possível
liberar o povo de suas algemas e de seus algozes, as
sim como o liberamos, numa luta comum, das garras
de um poder arbitrário e, em muitos instantes, sangui
nário.

Já fomos - ou pelo menos assim nos declaráva
mos - senhores da verdade, dirigidos por conceitos
ideológicos que entendíamos os únicos capazes de
dar sentido libertário às lutas políticas de cada povo,
de todos os povos do mundo. Mudamos. Tínhamos
que mudar, antes que de nós se alienasse por com
pleto a retaguarda e passássemos a ser vanguarda
de nós mesmos. E como foi bom, como foi positivo,
como enriquecemos nosso posicionamento, nossas
proposições e, mais que tudo, nossas certezas e nos
sas esperanças.

Mas essa capacidade de mudar não nos perten
ce, nem é patente de ninguém. Ela é pura e simples
mente a demonstração que nos dá a cidadania de
que ela mesma, em si e por si, faz as mudanças ne
cessárias e retoma o caminho de seu futuro, dirigindo
sua própria ação.

O Partido dos Trabalhadores, que hoje sauda
mos, é a prova concreta do que estamos afirmando.

Grato pela atenção. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Angela Guadagnin) 

Quero registrar a presença dos Srs. Paulo César, Pre
sidente do PT da Cidade Ocidental; Cabo Sidney Pa
trício, Presidente da Associação de Policiais e Bom
beiros Militares - ASPOL; Guto, Presidente do PT do
Diretório Zonal do Guará; e Edson Alexandre, Secre
tário-Gerai do PT de Planaltina.

Estão também conosco diversos membros da
ONG Educar; Risomar Carvalho, Presidente da Fede
ração das Associações de Moradores do Distrito Fe
deral; e Henrique Barros, do Movimento de Luta pela
Casa Própria do Distrito Federal e Entorno.

A SRA. PRESIDENTA (Angela Guadagnin) 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Paes Landim,
pelo PFL.

Discurso do Sr. Deputado Paes Landim que,
Entregue à Revisão do Orador, Será Posteriormente
Publicado.

A SRA. PRESIDENTA (Angela Guadagnin) 
Em nome do Partido dos Trabalhadores, agradece
mos as palavras ao Deputado Paes Landim.

Agradeço também a presença ao Sr. José Braz
Sobrinho, representante do Sindicato Nacional dos
Trabalhadores Aposentados e Pensionistas.

A SRA. PRESIDENTA (Angela Guadagnin) 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Aldo Arantes,
pelo PCdoB.

O SR. ALDO ARANTES (Bloco/PCdoB - GO.
Sem revisão do orador.) - Sra. Presidenta, Deputada
Angela Guadagnin, meu grande amigo e grande lide
rança nacional do PT, companheiro Cristovam Buar
que, Sras. e Srs. Deputados, companheiros e compa
nheiras que participam deste evento, venho, em
nome da bancada federal do PCdoB, com grande sa
tisfação, prestar esta homenagem ao Partido dos Tra
balhadores, com cujos integrantes temos profunda
relação.

Inicio minhas palavras prestando homena
gem a todos os militantes do PT ou das forças de
mocráticas e populares que foram assassinados,
em especial Celso Daniel e Toninho do PT, que
simbolizam a nova dimensão de uma política que



Por isso, temos que ter uma atitude de abertu
ra, estabelecer um entendimento político com as for
ças de oposição já no primeiro turno, o entendimen
to que for possível, pelo menos em torno de alguns
pontos fundamentais, como centrar o nosso ataque
ao Governo Fernando Henrique Cardoso, estabele
cendo em outro plano a polêmica entre os partidos
de Oposição. Precisamos estabelecer - esta é a
proposta do PCdoB - um protocolo de respeito mú
tuo entre os partidos de Oposição, orientar nosso
canhão para o nosso verdadeiro adversário, o Sr.
Fernando Henrique Cardoso e sua política neolibe
ral; construir um clima - cada um na sua esfera, na
sua área, porque cada partido tem o direito de ter o
seu candidato - sem conflitos que possam colocar
em risco a possibilidade que está nas nossas mãos
de mudar o rumo do Brasil.

Para isso, temos que ganhar a confiança do
povo e, apesar de opiniões diferentes, estabelecer
um sistema de respeito mútuo para ir ao segundo
turno.

Por isso, em nome do PCdoB, é com grande
satisfação que ofereço o nosso abraço fraterno ao
Partido dos Trabalhadores, nosso partido irmão,
com a compreensão de que, unidos com o povo bra-
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defende os interesses populares, investe contra a Evidentemente, com a dengue, a crise da Saú-
estrutura carcomida do Estado e, na verdade, de teria de manifestar-se, assim como a crise de
paga por tudo isso. energia, porque o Governo nela não investiu. E tam

bém teria de manifestar-se a crise na Segurança,
pois, por um lado, o Governo não investe, não resol
ve os problemas econômicos e sociais e gera o qua
dro de cultura da crise social; por outro, desmonta e
retira os instrumentos de defesa do Estado.

Por isso, temos uma grande responsabilidade;
o PT, sobretudo, tem a grande responsabilidade,
como o maior partido da Oposição, de ser o líder
da Oposição, de ser o líder do povo brasileiro. Para
isso, é necessário ter amplitude, romper com um
certo ranço de que só PT é capaz de vencer os
problemas. E temos de ter, por outro lado, a capaci
dade de mostrar ao povo brasileiro que amplitude
não significa a renúncia aos nossos princípios, a al
teração da fisionomia do PT. Pelo contrário, o PT
tem o dever - e o PCdoB está a seu lado para aju
dar - de rapidamente apresentar ao povo brasileiro
uma plataforma alternativa, um programa que seja
a base das alianças que venhamos a construir e
que mostre ao povo brasileiro uma atitude ampla,
que conquiste corações e mentes, promovendo a
ruptura com o projeto neoliberal. Temos que re
construir o Brasil.

Portanto, é com muita satisfação que participo
desta homenagem.

Penso que esta comemoração pelos 22 anos
de existência do PT não é só dos petistas, mas
também das forças democráticas. Diria mais: é do
povo brasileiro. Progressivamente, o PT deixou de
ser corrente pouco expressiva no País para trans
formar-se em possível força hegemônica da socie
dade brasileira.

O PT surgiu das lutas populares, surgiu do
ABC, sob a liderança de Lula, um líder operário,
um líder popular, que deixou de ser meramente lí
der sindical para transformar-se em líder político.
Evidentemente, as classes dominantes brasilei
ras não aceitam um trabalhador na liderança polí
tica. As classes dominantes brasileiras tentam
passar à opinião pública a idéia de que um traba
lhador não tem condições de dirigir o País. Mas
nós temos a responsabilidade de mostrar ao povo
brasileiro que o País precisa ser dirigido por um
trabalhador, um homem que não apenas tenha a
cabeça, mas também o coração voltado para os
problemas do nosso povo.

A essência da política é a capacidade de cap
tar os sentimentos do povo. Refiro-me à política de
mocrática, àquela que expressa os interesses da
grande maioria.

Assim, esta homenagem é motivo de satisfa
ção, porque o PCdoB é um partido irmão do PT.
Estivemos juntos em 1989, em 1994 e em 1998 e
estamos juntos na CUT nas lutas sindicais, nas lutas
estudantis, nas ruas e nas manifestações. Na verda
de, companheiros, somos irmãos de luta. Por isso,
tenho grande satisfação de aqui estar.

Este é um ano importante. O ano de 2002 éde
eleições presidenciais. As classes dominantes, mais
uma vez, tentam manobrar e tumultuar o quadro po
lítico. Desta vez, a avaliação do PCdoB é a de que o
vento sopra em direção à Oposição, em direção à
esquerda, por razões objetivas: o desgaste da políti
ca neoliberal, o desemprego, a crise social e a crimi
nalidade. Didaticamente, a sociedade vai perceben
do as conseqüências da política adotada pelo Presi
dente Fernando Henrique Cardoso: por um lado,
corte de investimentos públicos, crise social e de
semprego; por outro, desmonte do Estado.
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sileiro, podemos virar esta página e construir um
novo futuro para o Brasil. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Aldo Aran
tes, a Sra. Angela Guadagnin, § 2° do art.
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Waldir
Pires, § 2° do ari. 18 do Regimento Interno.

o SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Agrade
ço ao Sr. Luís Torres Neto, representante do Conse
lho Federal de Farmácia, membro do Diretório Muni
cipal de Recife, a presença.

Com a palavra o Deputado Lincoln Portela,
que falará pelo PSl.

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ex·Gover
nador Cristovam Buarque, e a seu lado o nobre De
putado Geraldo Magela, tão benquisto por esta
Casa e pelo povo brasiliense, Presidente Vilmar La
cerda, do PT do Distrito Federal, senhores autores,
Deputados José Dirceu, Pedro Celso e Walter Pi
nheiro, ex-Líder do PT nesta Casa, Sras. e Srs. De
putados, autoridades presentes, membros do Parti
do dos Trabalhadores, como sou um Deputado que
fala muito e também falo muito no meu Estado - no
ano passado, fui considerado o segundo Deputado
que mais fez uso da palavra nesta Casa -, continuo
rouco. Mas mesmo com a voz um pouco machuca
da, a garganta um pouco ferida, não poderia deixar
de homenagear o Partido dos Trabalhadores.

O Partido dos Trabalhadores nasceu saudável
- a palavra saúde tem muito a ver com força e vigor.
O Partido dos Trabalhadores não nasceu neurastê
nico, com crises de nervos ou sem força e sem vi
gor. Diga-se de passagem, neurastênicos estão os
componentes da base aliada do Governo, que não
sabem o caminho a tomar neste momento em rela
ção ao povo brasileiro, em relação às próximas elei
ções. O Partido dos Trabalhadores nasceu extrema
mente saudável, com força e vigor.

Mas o PT não nasceu apenas saudável, nas
ceu também simpático à classe trabalhadora e ao
povo brasileiro; simpático, sobretudo, à juventude
brasileira. Existe inclinação recíproca entre jovens
trabalhadores e o Partido dos Trabalhadores.

O PT prosseguiu solidário com o povo, com o
trabalhador, com a mulher, com a criança, com o ne
gro, enfim, solidário com as minorias. Além de sau
dável e simpático, o PT nasceu também solidário.

Posso dizer que em 95% das votações realiza
das nesta Casa votei com o Partido dos Trabalhado
res. Por isso, com todo o respeito, espero que o PT,
neste ano, mantenha a capacidade que sempre de
monstrou de não se isolar, de buscar o consenso.

Fiz referência a três palavras que começam
com a letra "s" - saúde, simpatia e solidariedade.
Pois bem, espero que o PT não chegue às eleições
presidenciais com o "s" da solidão. Espero que o
partido saiba costurar seus acordos com seriedade,
competência e sobriedade, com a mesma simpatia e
com a mesma solidariedade, sabendo separar ques
tões ideológicas de questões religiosas, para que
não venha cair na discriminação, problema que o
partido venceu dentro de suas próprias fileiras com
o passar do tempo.

Parabéns ao Partido dos Trabalhadores. Para
béns a todos os seus membros, que trabalham com
competência, saúde, simpatia e solidariedade. Para
béns ao povo brasileiro, que tem no Partido dos Traba
Ihadores sinal de decência, dignidade e honestidade.

Parabéns a todos.

Obrigado. (Palmas.)

O SR. LUIZ ALBERTO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Conce
do a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado
Luiz Alberto, grande companheiro representante
da Bahia nesta Casa que luta pelos afro-descen
dentes, pelas aspirações dos negros por uma so
ciedade que lhes seja, efetivamente, justa e de
mocrática.

O SR. LUIZ ALBERTO (PT - BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Agradeço ao no
bre Deputado Waldir Pires, que preside neste
momento esta sessão solene em homenagem
aos 22 anos do Partido dos Trabalhadores. Saú
do o companheiro e ex-Governador Cristovam
Buarque e o nosso futuro Governador, Geraldo
Magela.

Para mim é uma honra estar nesta tribuna
fazendo parte desta sessão que homenageia os
22 anos do PT. Na verdade, também estou sentin
do·me homenageado, porque, há mais de 22
anos, participei do grande Movimento Pró-PT,
que organizou as bases do surgimento deste
grande partido.

Como disse nosso companheiro Deputado
Waldir Pires, venho da Bahia, Estado de maioria
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negra. E sendo eu militante histórico do Movimen
to Negro, não poderia deixar de abordar nesta
sessão solene este aspecto importante do nosso
partido em relação à luta pelos oprimidos, como
os negros, que são maioria da sociedade brasilei
ra; os índios, que hoje se transformaram em mi
noria por obra de uma repressão histórica que
confina esse povo nas reservas; e também as
mulheres, que no dia 8 de março comemoram o
Dia Internacional da Mulher.

o PT transforma-se, então, em uma grande
arma em defesa dos mais oprimidos deste País,
sempre presente nos momentos de luta e enfren
tamento, como aconteceu no dia 22 de abril de
2000 em Porto Seguro, na Bahia. Nesse dia hou
ve uma violenta repressão contra negros e índios
que queriam expor para o mundo a escravidão
que permanece sobre os ombros desses deser
dados.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e
convidados, O PT esteve presente em todas as
lutas que nós, do Movimento Negro, desenvolve
mos. O PT foi o primeiro partido a criar, no seu in
terior, uma Secretaria Nacional de Combate ao
Racismo. O PT esteve presente no momento sig
nificativo da luta em defesa da cidadania e dos in
teresses daqueles que continuam dizendo que o
racismo no Brasil é a base explicativa para uma
sociedade das mais cruéis que vivemos no plane
ta. Vivemos um apartheid, aquele que foi banido
na África do Sul, com outras características.

Não poderia deixar de citar nosso companhei
ro Jaques Wagner, candidato ao Governador do
Estado da Bahia, que teve uma iniciativa importan
tíssima para o Movimento Negro. Foi S.Exa. quem
propôs homenagear Zumbi dos Palmares. Inclusive,
hoje, o Espaço Cultural desta Casa tem esse nome.
É um Deputado que, em todos seus discursos, sem
pre lembra, no final, a luta, a saga do povo negro na
figura de Zumbi dos Palmares.

Estes 59 Deputados petistas desta Casa são
guerreiros, que lutam pelo povo. Por isso, o PT
transformou-se no maior partido popular do Brasil e
da América Latina.

Portanto, agradeço a possibilidade de estar
nesta tribuna para falar do Partido dos Trabalhado
res. Sempre tenho dito nos meus discursos: a ques
tão racial no Brasil é de responsabilidade da esquer
da. É uma bandeira para a esquerda levantar.

O PT, com certeza absoluta, junto com os mo
vimentos sociais e particularmente com o Movimen
to Negro, efetivamente destruirá esta escravidão e
fará a verdadeira libertação deste povo que constru
iu nosso País.

Muito obrigado e um abraço a todos. (Palmas.)

O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

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

O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES (PT - MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Com sua permis
são, companheiro Waldir Pires, e aproveitando a
enorme audiência da TV Câmara em todo o Brasil,
chamo a atenção dos militantes do PT que nos as
sistem neste momento. Está mais do que claro que
nossos adversários têm a intenção de nos jogar
neste instante na defensiva, via armações, marque
teiros e participação de parcela da mídia.

Nossa prévia está marcada para o dia 17, o
que vem demonstrar a vitalidade do partido. Temos
um companheiro da dimensão de Lula, nosso candi
dato à Presidência da República, e, como alternati
va, o Senador Suplicy.

Chamo a atenção de cada diretório municipal,
daqueles que irão escolher suas direções municipa
is, que não o fizeram no início do ano, e de todos os
que vão fazer as prévias no sentido de não acreditar
que no dia 17 ocorrerá o que parte de analistas
comprometidos com nossos adversários têm dito:
que a prévia pode ser esvaziada, que pode ser mor
na, que pode até não haver quorum. Quero concla
mar todos os militantes e diretórios para fazerem do
dia 17 um dia de mobilização, de demonstração da
indignação do povo brasileiro e da confiança do mili
tante do PT, de todo o movimento popular em torno
da candidatura de Lula, meu candidato, para ganhar
as eleições e mostrar que nada pode impedir a von
tade do povo brasileiro.

Que o dia 17 seja um momento de mobiliza
ção, um momento de luta, um momento de festa, um
momento de confiança na vitória.

Era isto, Sr. Presidente, o que tinha a dizer.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Comuni
co aos membros da bancada do Partido dos Traba
lhadores que foi adiada para 14h a reunião que es
tava prevista.
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Antes de encerrar esta sessão solene, devo fa
lar dos grandes desafios que hoje o Brasil enfrenta.

Este é um dos momentos mais significativos
da história da humanidade, que pode ser considera
do como um momento esquina, de transposição de
caminhos para realizar e manter valores essenciais
à vida. Por isso mesmo, o Partido dos Trabalhadores
representa uma experiência absolutamente singular
na história das instituições políticas não apenas do
Brasil, mas das Américas e do mundo.

Temos o dever de transformar politicamente as
relações sociais e econômicas de uma nação neste
instante da história mundial, de toda a humanidade.

O Partido dos Trabalhadores é, a rigor, esta ex
periência nova, bonita e extraordinária que se reali
za como única. Não se trata de um partido compos
to simplesmente por personalidades ou quadros.
Não se pode dizer que, ao longo de seus 22 anos
de existência, o PT se tenha organizado por meio de
grande esforço no aliciamento da participação políti
ca em torno dessas ou daquelas figuras da vida po
lítica brasileira, desta ou daquela personalidade,
doutor ou coronel. Trata-se de um partido que nas
ceu das forças mais livres e injustiçadas da socieda
de brasileira.

Neste momento extraordinário, o partido faz
22 anos. Ao longo desta caminhada, o Partido dos
Trabalhadores tem mantido os seus valores, tem
estruturado os seus rumos, tem apresentado para
o Brasil a convicção de que é possível, democrati
camente, respeitando as liberdades, aspirarmos a
um mundo de oportunidades, de igualdades de
condições e, portanto, de valorização das condi
ções das pessoas.

Hoje, 22 anos depois, o Partido dos Traba
lhadores tem o desafio de demonstrar sua com
petência, de demonstrar que tem condições polí
ticas e coragem para chegar à direção deste País
num instante grave da nossa história e do mundo,
num instante em que valores predominantemente
vividos há dois séculos, profundamente ameaça
dos, terão de ser necessariamente assegurados,
a partir do esforço político e da competência polí
tica, até pela modificação que a tecnologia cientí
fica do mundo moderno conferiu aos antigos mé
todos de decidir os descaminhos da sociedade
dos homens - a luta militar, a guerra, o confronto
de forças na guerra.

Hoje não há solução para a guerra. Somos
uma civilização vivendo um instante em que a guer-

ra não é a solução; ela é a hecatombe, a destruição.
Somos uma geração que, pela primeira vez, convive
com a realidade de que a guerra não vai resolver
nenhum dos problemas essenciais e que, portanto,
a política é que nos assegurará essa solução.

A direção política do Brasil pelo PT é algo ab
solutamente novo no processo brasileiro. O partido
tem de ter competência e coragem para construir o
caminho com a circunstância, inclusive, de dispor de
uma liderança pessoal e política extraordinária, com
capacidade de juntar na luta política o sentimento e
as emoções do povo brasileiro.

Dessa forma, associo-me aos companheiros
neste momento de alegria.

Agora, estamos sendo desafiados a chegar à di
reção política do Brasil. Vejo na juventude do PT essa
maturidade. Companheiros lúcidos, como o Governa
dor Cristovam Buarque aqui presente, estão conven
cidos de que o Brasil precisa mudar sua direção políti
ca, único caminho da libertação social e econômica
no mundo de hoje. Não há outra forma, nem outras ilu
sões.

É na linha desse desafio, dessa coerência e
dessa identidade dos valores absolutamente irrenun
ciáveis da vida política e humana; é no comportamen
to ético, na combatividade, na generosidade e na
compreensão de que a civilização se afirma pelo res
peito e pela valorização da condição humana que sur
ge a enorme expectativa de que o partido possa diri
gir esse processo.

Devemos concentrar nossos esforços para que
o povo brasileiro possa, no final deste ano, com novas
perspectivas, novos horizontes, anunciar um novo
tempo e uma nova realidade, que não será fácil, mas
que será construída por um partido que nasceu para
dialogar com todo o povo brasileiro e para construir
seus compromissos sobretudo a partir da possibilida
de de transformar a vida dos nossos concidadãos,
torná-los efetivamente concidadãos pelo respeito a
sua existência e à libertação do seu medo e das suas
necessidades.

v - ENCERRAMENTO

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

O SR. PRESIDENTE (Waldir Pires) - Está en
cerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 12 horas e 40
minutos.)
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Ata da 138 Sessão, em 26 de Fevereiro de 2002
Presidência dos Srs. Aécio Neves, Presidente Pedro Valadares, 1°Suplente de Secretário

Salatiel Carvalho, 2° Suplente de Secretário Enio Bacci, 3° Suplente de Secretário Themís
tocles Sampaio, Vanessa Grazziotin, Mauro Benevides, Wellington Dias e Vicente

Caropreso § 2° do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 13 HORAS COMPARECEM OS
SRS:

Efraim Morais

ttoraima
AIRTON CASCAVEL

ALMIR SÁ

LUCIANO CASTRO

LUIS BARBOSA

ROBÉRIO ARAÚJO

SALOMÃO CRUZ

Presentes de Roraima: 6

Amapá
EDUARDO SEABRA

SÉRGIO BARCELLOS

Presentes de Amapâ: 2

Pará
BABÁ

DEUSDETH PANTOJA

GERSON PERES

HAROLDO BEZERRA

~

Presentes de Parâ: 5

Amazonas
FRANCISCO GARCIA

LUIZ FERNANDO

PAUDERNEY AVELlNO

VANESSA GRAZZIOTIN

Presentes de Amazonas: 4

Rondonia
EURlpEDES MIRANDA

MARINHA RAUPP

_N~~R1MBA

Presentes de Rondonia: 3

terça-feira, 26 de fevereiro de 2002

Nilton Capixaba
Paulo Rocha

PPS
PPB

PFL
PFL
PL
PFL

PTS
PFL

PT
PFL

PPB
PSOB
~

PFL
PPB

PFL
PCdoB

POT
PMDB
P'fg-
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Acre
ILDEFONÇO CORDEIRO

JOÃO TOTA

MÁRCIO BITIAR

SE:RGIO BARROS

Presentes de Acre: 4

Tocantins
DOLORES NUNES

IGOR AVELlNO

PAULO MOURÃO

Presentes de Tocantins: 3

Maranhão
ALBÉRICO FILHO

ANTONIO JOAQUIM ARAÚJO

CESAR BANDEIRA

COSTA FERREIRA

FRANCISCO COELHO

GASTÃO VIEIRA

JOSÉ ANTONIO ALMEIDA

NICELOBÃO

PAULO MARINHO

PEDRO FERNANDES

PEDRO NOVAIS

REMI TRINTA

ROBERTO ROCHA

Presentes de Maranhão: 13

Ceará
EUNlclO OLIVEIRA

JOSÉ UNHARES

JOSÉ PIMENTEL

MANOEL SALVIANO

MAURO BENEVIDES

MORONI TORGAN

RAIMUNDO GOMES DE MATOS

ROMMEL FEIJO

VICENTE ARRUDA

Presentes de Ceará: 9
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PSDB
PPB

PPS
PSDB

PMDB
PMDB
PSDB

PMDB
PPB
PFL
PFL
PFL
PMDB

PSB
PFL
PFL
PFL
PMDB
PL
PSDB

PMDB
PPB
PT
PSDB
PMDB
PFL
PSDB
PSDB
PSDB
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ÁTILA LIRA

B.SÃ

HERÁCLITO FORTES

JOÃO HENRIQUE

PAES LANDIM

THEMlsTOCLES SAMPAIO

WELLlNGTON DIAS

Presentes de Piauí: 7

Rio Grande do Norte
CARLOS ALBERTO ROSADO

IBERt: FERREIRA

Presentes de Rio Grande do Norte: 2

Paraíba
ADAUTO PEREIRA

ARMANDO ABILlO

AVENZOAR ARRUDA

CARLOS DUNGA

DAMIÃO FElICIANO

..~MeRAlS

INALDO LEITÃO

WILSON BRAGA

Presentes de Paraíba: 8

Pernambuco
CARLOS BATATA

CLEMENTINO COELHO

EDUARDO CAMPOS

FERNANDO FERRO

GONZAGA PATRIOTA

INOCt:NCIO OLIVEIRA

JOSÉ CHAVES

LUCIANO BIVAR

LUIZ PIAUHYLlNO

OSVALDO COELHO

PEDRO EUGÉNIO

WOLNEY QUEIROZ

Presentes de Pernambuco: 12

PSDB

PSDB

PFl
PMOS
PFL
PMOB
PT

PFL
PTS

PFL
PSOB

PT
PTB

PMOB

--PFL

PSOB
PFL

PSOB

PPS
PSB

PT

PSB

PFL
PMDB
PSL

PSOB
PFL
PT
por
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Alagoas
GIVALDO CARIMBÁO

REGIS CAVALCANTE

Presentes de Alagoas: 2

Sergipe
AUGUSTO FRANCO

CLEONÂNCIO FONSECA

JOSÉ TELES

PEDRO VALADARES

SÉRGIO REIS

TÂNIA SOARES

Presentes de Sergipe: 6

Bahia
ARISTON ANDRADE

CORIOLANO SALES

FÉLIX MENDONÇA

GEDDEL VIEIRA LIMA

HAROLDO LIMA

JAQUES WAGNER

JOÃO ALMEIDA

JONIVAL LUCAS JUNIOR

JORGE KHOURY

JOSÉ LOURENÇO

JOSÉ ROCHA

JUTAHY JUNIOR

LEUR LOMANTO

LUIZ ALBERTO

LUIZ MOREIRA

MÁRIO NEGROMONTE

MILTON BARBOSA

NELSON PELLEGRINO

NILO COELHO

PAULO MAGALHÃES

PEDRO IRUJO

SAULO PEDROSA

URSICINO QUEIROZ

WALDIR PIRES
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PSB
PPS

PSDB
PPB
PSDB
PSB
PTB
PCdeB

PFL
PMDB
PTB
PMDB
PCdeB
PT
PSDB
PMDB
PFL
PMDB
PFL
PSDB
PMDB
PT
PFL
PPB
PFL
PT
PSDB
PFL
PFL
PSDB
PFL

PT



0359g Quarta-lCira 27 DlÂR10 DA CÂM:\RA DOS DEPUL\DOS Fevereiro de 2002

WAL I t:K t-'INHt:IKU

Presentes de Bahia: 25

Minas Gerais
CARLOS MOSCONI

CUSTÓDIO MATTOS

ELIAS MURAD

FERNANDO DINIZ

GILMAR MACHADO

JOÃO MAGALHÃES

L1NCOLN PORTELA

MÁRCIO REINALDO MOREIRA

MÁRIO ASSAD JÚNIOR

NILMÁRIO MIRANDA

PAULO DELGADO

PHILEMON RODRIGUES

RAFAEL GUERRA

RONALDO VASCONCELLOS

SAULO COELHO

SÉRGIO MIRANDA

SILAS BRASILEIRO

TILDEN SANTIAGO

VIRGILlO GUIMARÃES

Presentes de Minas Gerais: 19

Espírito Santo
JOSÉ CARLOS ELIAS

JOSÉ CARLOS FONSECAJR

MARCUS VICENTE

Presentes de Espírito Santo: 3

Rio de Janeiro
CARLOS NADER

DR. HELENO

IÉDlO ROSA

JAIR BOLSONARO

JORGE BITIAR

LAURA CARNEIRO

LUIZ SÉRGIO

MÁRCIO FORTES

PT

PSOB
PSOB
PSOB
PMOS
PT
PMOS
PSL
PPB

PL
PT
PT
PL
PSOB
PL
PSOS
pedoS

PMOS
PT
PT

PTS
PFL
PPS

PFL

PSOS

PFL

PPS
PT
PFL
PT
PSOB
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RONALDO SANTOS

VIVALDO BARBOSA

Presentes de Rio de Janeiro: 10

São Paulo
ALBERTO GOLDMAN

ANDRÉ BENASSI

ANGELA GUADAGNIN

ANTONIO CARLOS PANNUNllO

ARLINDO CHINAGLlA

ARNALDO MADEIRA

CHICO SARDELLI

CORAUCI SOBRINHO

DELFIM NETIO

DR HÉLIO

IARA BERNARDI

JOÃO EDUARDO DADO

JOÃO PAULO

JORGE TADEU MUDALEN

JOSÉ DIRCEU

LUCIANO llCA

LUIZ EDUARDO GREENHALGH

LUIZA ERUNDINA

MARCOS CINTRA

MILTON MONTI

NELO RODOLFO

ORLANDO FANTAZZINJ

PROFESSOR LUlllNHO

RICARDO BERZOINI

RICARDO IZAR

SALVADORllMBALDI

VALDEMAR COSTA NETO

ZÉINDJO

ZULAIE: COBRA

Presentes de São Paulo: 29

Mato Grosso
CELCITA PINHEIRO

RICARTE DE FREITAS

Distrito Federal
AGNELO QUEIROZ

ALBERTO FRAGA

OSÓRIO ADRIANO

PEDRO CELSO

Presentes de Distrito Federal: 4

Goiás
ALDO ARANTES

RONALDO CAIADO

Zt GOMES DA ROCHA

PSDB

PDT

PSDB

PSDB

PT

PSDB

PT

PSDB

PFL
PFL
PPB

PDT

PT

PDT

PT

PMDB

PT

PT

PT

PSB

PFL
PMDB

PMDB

PT

PT

PT

PTB

PSDB

PL
PMDB

PSDB

PFL
PSDB

pedoS

PMDB

PFL
PT

pedoS

PFL

PMDB
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Presentes de Goiás: 3

Mato Grosso do Sul
DR. ANTONIO CRUZ

MANOEL VITÓRIO

NELSON TRAD

Presentes de Mato Grosso do Sul: 3

Paraná
ABELARDO LUPION

BASiLIO VILLANI

CHICO DA PRINCESA

DILCEU SPERAFICO

DR ROSINHA

JOSt: BORBA

LUCIANO PIZZAno

LUIZ CARLOS HAULY

MÁRCIO MATOS

MOACIR MICHELEnO

NELSON MEURER

OSMAR SERRAGLlO

RICARDO BARROS

RUBENS BUENO

SANTOS FILHO

Presentes de Paraná: 15

Santa Catarina
ANTÓNIO CARLOS KONDER REIS

CARLlTO MERSS

EDINHO BEZ

ENI VOLTOLlNI

FERNANDO CORUJA

HUGO BIEHL

RENATO VIANNA

VICENTE CAROPRESO

Presentes de Santa Catarina: 8

Rio Grande do Sul
ADÃOPREno

ALCEU COLLARES

DARCfslO PERONDI

ESTHER GROSSI

FIORAVANTE

HENRIQUE FONTANA

LUIS CARLOS HEINZE

MARCOS ROLlM

PAULO PAIM

POMPEO DE MATTOS

YEDA CRUSIUS

Presentes de Rio Grande do Sul: 11

PMOS

PT

PTS

PFL
PSOS

PSOS

PPS

PT

PMOS

PFL
PSOS

PTB

PMDB

PPB

PMOB

PPS

PPS
PFL

PFL

PT

PMOB

PPB

POT

PPB

PMOB

PSOS

PT

POT

PMOB

PT

PT
PT

PPS

PT

PT

POT

PSOS
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I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
A lista de presença registra na Casa o compareci
mento de 218 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.

" - LEITURA DA ATA
O SR. JAQUES WAGNER, servindo corno 2°

Secretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Passa-se à leitura do expediente.

111 - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

Passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Concedo a palavra à Sra. Deputada Vanessa
Grazziotin.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
- AM. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, companheiras e companhei
ros, o noticiário brasileiro ultimamente tem utilizado
muitas páginas para divulgar uma série de ações que
a Justiça Federal deste País tem adotado contra o
ex-Senador, ex-Presidente do Senado Federal e do
Congresso Nacional e ex-Ministro da Reforma Agrá
ria Jader Barbalho, em decorrência das inúmeras ile
galidades e arbitrariedades que teria cometido. Den
tre elas, há desapropriações de vastas extensões de
terras para a reforma agrária e pagamentos indevidos
de TDAs para pessoas que graciosamente obtiveram
desapropriação de terras por parte do Poder Público
sem que sequer fossem os verdadeiros proprietários
daquelas terras. O ex-Senador também está envolvi
do em uma série de denúncias de irregularidades,
muitas delas constando não só do noticiário, mas
também dos dados a que esta Casa tem tido acesso,
no sentido de que o desvio dos recursos da extinta
SUDAM - Superintendência de Recursos da Amazô
nia pode chegar a 1 bilhão e 700 milhões de reais.

Entendo que as iniciativas do Poder Judiciário
têm sido importantes não só na investigação, mas no
bloqueio recente de todos os bens do ex-Senador Ja
der Barbalho. Mas, por outro lado, é preciso que o Go-

vemo Federal faça sua parte, que cumpra o seu papel
de também fazer as investigações necessárias no
âmbito do Poder Executivo, de tal forma que o escân
dalo da SUDAM não seja apenas mais um entre tan
tos outros que o Brasil viveu no passado e vive na atu
alidade.

Quando participamos da Comissão Parlamen
tar de Inquérito que analisava a grilagem na região
amazônica, tivemos acesso a uma série de projetos,
porque havia um certo vínculo entre a grilagem e o
uso de determinadas áreas para a aprovação de pro
jetos junto à SUDAM. Naquela oportunidade, ainda
no ano de 2001, tivemos condições de analisar inú
meros projetos irregulares. Como fui a Sub-Relatora
pelo Estado do Amazonas, dediquei-me a estudar, a
investigar e a aprofundar mais a análise em relação
aos projetos localizados nesse Estado. E muitos fo
ram os projetos irregulares. Posso até citar: Manaus
Hotéis e Turismo; Hotel Macksoud Plaza, um hotel
cinco estrelas que recebeu da SUDAM aproximada
mente 50 milhões de reais e até hoje está da mesma
forma como estava quando foi iniciada a obra, há qua
se 20 anos, apesar de todo o dinheiro ter sido libera
do. Um outro projeto é o World Trade Center, um gran
de empreendimento que deveria ser instalado na ci
dade de Manaus, Capital do Amazonas, e que nunca
teve um tijolo posto, apesar de quase 20 milhões tam
bém terem sido liberados. A Amazonas Ecopeixe é
um outro projeto com muitas irregularidades; tantas
foram as irregularidades que o próprio responsável
pelo empreendimento pediu o cancelamento junto à
extinta SUDAM. Havia, ainda, dois empreendimentos
de um mesmo proprietário - a Agroindustrial Manaca
puru e a Companhia Amazonense Agroindustrial 
com problemas, inclusive, referentes à posse efetiva
da terra, que o Sr. Jader Barbalho, quando Ministro,
não levou em consideração, o que é estranho.

Esses dois projetos, Agroindustrial Manacapuru
e Companhia Amazonense Agroindustrial, recebe
ram da SUDAM aproximadamente 50 milhões de rea
is, o que fez com que nós, da CPI, aprovássemos, an
tecipadamente até ao relatório, uma indicação para o
cancelamento desses projetos.

Após o término dos trabalhos da CPI, esta
Casa, através do Plenário, encaminhou requerimento
de informação ao Ministério da Integração Nacional
sobre a situação desses empreendimentos. Recebe
mos a resposta do Ministério, ainda em dezembro do
ano passado, informando que em 20 dias estariam
cancelados.

Pasmem, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos: o Ministério informou-nos que desde que a
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SUDAM foi extinta e foi criada a ADA, em maio de
2001, nada foi feito, esses projetos continuam em
fase de cancelamento.

Vejam, Srs. Deputados: nesse aspecto, o Gover
no Federal está paralisado há dez meses. Que moral
têm o Presidente da República e sua base governista
no Congresso Nacional para dizer que fazem um go
verno correto? Este Governo conhece as irregularida
des, mas paralisa as ações por questões burocráti
cas. Acabaram com a SUDAM e criaram a ADA 
Agência de Desenvolvimento da Amazônia, assim
como a ADENE - Agência de Desenvolvimento do
Nordeste. As agências foram criadas em maio do ano
passado e regulamentadas somente neste mês. Essa
paralisação dificulta a ação do Poder Judiciário e a
possibilidade de o Governo Federal ter de volta os re
cursos.

Sr. Presidente, deixo patenteada minha posição
de descrédito neste Governo, que muito fala, mas
nada faz. Temos o exemplo da SUDAM. Não adianta a
Justiça Federal ir atrás do ex-Ministro Jader Barbalho.
É preciso cobrar ação do Governo Federal. É o que fa
rei nos próximos dias, certamente com o apoio de mu
itos Parlamentares desta Casa.

Muito obrigada.
O SR. WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, gostaria de destacar situação do meu Estado
que tem a ver com o clima de insegurança vigente em
nosso País. Refiro-me à ação preventiva da Superin
tendência da Polícia Federal, apoiada por decisão ju
dicial, que permitiu escutas em relação a alguns
membros do crime organizado no Piauí.

A medida já trouxe resultados positivos: ontem,
no meu Estado, ocorreu a prisão de três elementos,
com a qual se evitou a concretização do plano de as
sassinato de autoridades do Estado, entre as quais
delegados das Polícias Civil e Federal que atuam
nessa área, bem como, segundo consta dos relatóri
os colhidos ontem, de assaltos e ações criminosas
contra bancos e o setor público, com o objetivo de
conseguir dinheiro para o crime.

Destaco a importante atuação do delegado Air
ton Franco, comandante da operação.

Sr. Presidente, registro a preocupação que é ob
jeto de documento que encaminho ao Ministro da Jus
tiça, ao Governador do Estado e ao atual Secretário
de Segurança Pública do Piauí. É relativa à perma
nente comunicação de prisioneiros - como o coronel
Correia Lima, preso em quartel da Polícia Militar 
com pessoas de fora do presídio. Como alguém que

está encarcerado consegue, por telefone celular, co
municar-se e, segundo consta do relatório, montar
operação como essa?

Sr. Presidente, Deputado Themístocles Sampa
io, meu conterrâneo, é preocupante constatar situa
ção como essa.

É preciso que tenhamos condições de garantir
aquilo que a lei estabelece em relação a qualquer
pessoa que está com sua liberdade suspensa em ra
zão de decisão judicial, ainda mais quando implica
risco para outros, independentemente de serem auto
ridades ou não.

Faço essa observação por entender que não
acabaram com o crime organizado no meu Estado,
apesar de alguns órgãos de imprensa publicarem que
foi desmontado.

Sr. Presidente, manifesto essa preocupação
porque percebo que houve paralisia no andamento de
alguns processos no Judiciário, os quais não foram
julgados. Algumas pessoas que tiveram a prisão de
cretada ainda se encontram foragidas. Recentemen
te, no Estado do Ceará, aconteceu a prisão de Couri
nhas, pistoleiro acusado de ter cometido vários as
sassinatos, mas alguns desses elementos continuam
foragidos.

Reforço que tenho cobrado providências do Mi
nistério da Justiça. Semana passada, estive com o
Procurador-Geral da República, Geraldo Brindeiro,
para lhe pedir a designação de equipe de delegados
especiais e procuradores para o Estado do Piauí. Há
indefinição quanto ao Superintendente da Polícia Fe
deral. Aliás, não se trata de indefinição, porque o dele
gado Airton Franco está assumindo essas funções,
mas foi anunciada mudança naquela área.

Espero que haja agilidade na conclusão dessas
investigações, a fim de que possamos evitar o ressur
gimento de organizações criminosas.

Recentemente, visitei vários Municípios,
como Campo Maior, Jatobá, Boqueirão, Nossa Se
nhora de Nazaré, Altos, Capitão de Campos e Co
cal de Telha, e pude verificar o reinício do uso crimi
noso de notas fiscais. Exijo ação eficaz por parte do
Estado para haver boa aplicação dos recursos, a
fim de que esse dinheiro não sirva para alimentar
organizações criminosas.

Era o que tinha a dizer.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, temos enfrentado, ao longo dos últimos anos, es
pera angustiante. Refiro-me à situação dos índios pa
taxós, da Bahia.
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Este ano, na Campanha da Fraternidade, a
CNBB invoca o problema das terras dos índios. É im
portante lembrar o sofrimento desse povo no Brasil.
Fiz referência aos pataxós, mas poderia citar dezenas
de tribos indígenas que se têm deparado com vários
problemas no País. O pior deles é a expulsão de suas
terras.

Ao longo desses vinte anos, Sr. Presidente, os
pataxós aguardam o julgamento por parte do Su
premo Tribunal Federal sobre verdadeira invasão
da reserva indígena. Essa invasão é patrocinada
pelo Governo da Bahia. O ex-Senador Antonio Car
los Magalhães, na época em que governou o Esta
do da Bahia, distribuiu para seus aliados terras na
cidade de Pau Brasil que estavam dentro da reserva
indígena. Os índios, nesses vinte anos, têm enfren
tado, não só a morosidade da Justiça, como tam
bém os rifles dos fazendeiros. Quatorze índios fo
ram mortos nesse período.

O Brasil tomou conhecimento da dura história
dos índios pataxós a partir do que ocorreu com o pa
taxó Galdino em Brasília. Tal episódio voltou à tona no
ano passado por ocasião do julgamento dos jovens
responsáveis pela morte do índio.

Uma caravana de sessenta índios deslocou-se
da cidade de Pau Brasil e veio até Brasília em busca
de apoio parlamentar. Querem pedir ao Ministro da
Justiça mais agilidade, por parte do Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do processo sobre a reserva
indígena e que sejam deslocadas tropas para aquela
área, a fim de evitar mais mortes

Em 2001, o Ministro Nelson Jobim disse a De
putados da bancada do PT que havia possibilidade de
o Supremo apreciar a decisão sobre a reserva indíge
na pataxó ainda naquele ano. Lamentavelmente, isso
não ocorreu. Os índios ora em Brasília querem que o
processo seja julgado pelo Tribunal Pleno, para que
de uma vez por todas seja encontrada solução. Con
frontos há permanentemente; os índios convivem
com fazendeiros e até pistoleiros contratados, corren
do o risco de emboscadas, como a que ceifou a vida
de Milton, casado com uma índia.

Estive na reserva durante o período do Carnaval
e pude constatar o constante temor em que vivem ín
dios como Agnaldo Pataxó, Vereador, e o cacique
Gerson, entre outros. Para evitarem emboscadas ou
situações extremamente perigosas, eles precisam
obedecer a determinadas regras de segurança, utili
zar caminhos escondidos. Essa tem sido a rotina na
vida dos índios.

Ao registrar a presença dos índios pataxós na
cidade de Brasília, solicito ao Supremo Tribunal Fede-

ral que de uma vez por todas julgue o processo sobre
a reserva indígena, o qual se arrasta há vinte anos.
Não é possível continuarmos a assistir a índios tendo
suas casas derrubadas, tentando livrar-se de embos
cada, sendo perseguidos e até mortos.

Portanto, este é o nosso apelo e a razão de os
pataxós estarem em Brasília: que o Supremo Tribunal
Federal julgue o processo.

Durante o discurso do Sr. Walter Pi
nheiro, o Sr. Themístocles Sampaio, § 2° do
art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pela Sra.
Vanessa Grazziotin, § 2° do art. 18 do Regi
mento Interno.

A SRA. PRESIDENTA (Vanessa Grazziotin) 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do
orador.) - Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados,
comparecemos à tribuna no dia de hoje para nos pro
nunciarmos a respeito de uma das questões de maior
preocupação do povo brasileiro na atualidade, a se
gurança pública.

A crise que envolve o País em termos de segu
rança pública é um dilema. Os governantes exi
mem-se da culpa, jogando-a a seus antecessores. Os
juristas culpam ou desculpam nossa legislação. O
Congresso Nacional pronuncia-se demais e age mui
to pouco. Uma questão tão grave e tão profunda tor
na-se pura e simplesmente uma transferência de res
ponsabilidades. Como resultado disso a população
paga diretamente com o medo e com o risco real da
sua própria vida.

Este é o sistema em que estamos inseridos, um
jogo de poder injusto, que dá um xeque-mate à popu
lação e tenta culpar o pobre pela violência. Isentar o
Estado, os formuladores de políticas públicas e as eli
tes da responsabilidade sobre esta situação significa,
no mínimo, cavar um fosso ainda maior do que aquele
no qual nos encontramos.

Não há como falar em segurança pública e da
extensão da violência sem falar do maior causador
desse problema: a desigualdade social. Falar de polí
ticas imediatas é muito importante, mas a raiz do pro
blema é muito mais profunda. A concepção de Gover
no que aí está e que nos é repassada é que tudo está
sendo providenciado e resolvido e que o Governo
está profundamente consternado com esta situação.

Na verdade, esta política nefasta que discrimi
na, isola, não oferece distribuição de renda, distribui
ção justa da terra, educação, emprego, salário justo,
moradia, saúde, esporte, lazer; que empurra concei-
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tos de poder e controle e na verdade é subordinada
ao sistema internacional; que é paternalista, pois é
muito mais cômodo resolver situações superficiais,
esta política é a responsável direta pela situação em
que nos encontramos.

Diante desse quadro, as autoridades manipu
lam a mídia do País, pois esperam a reação da po
pulação para dar o sinal de salvadores da Pátria,
quando sabemos que são os próprios causadores
do dilema.

Reprimir o crime é essencial, mas é preciso pre
venção e investimento em políticas sociais, de manei
ra a que a população faça parte desta sociedade, ten
do em vista que para certos grupos sociais esta reali
dade não oferece futuro.

O pobre, o negro, o idoso, o jovem, a criança, na
sua maioria, além de não terem perspectiva de me
lhora nas condições de vida, duvidam dos aparelhos
político e judiciário. Vemos com simpatia os projetos
que envolvem os jovens em atividades esportivas. Fa
zemos parte do projeto CENEG, que envolve educa
ção, esporte e lazer como forma de retirar as crianças
da rua. Crianças abandonadas, sem rumo, são agen
tes em potencial para a viabilização do narcotráfico e
da violência.

A cultura da violência não se reafirma somente
nas favelas, mas também nos programas e seriados
de TV, nos filmes, nos telejornais, nas rádios, nas mú
sicas.

Como esperar consciência daquele a quem não
é oferecido qualquer vínculo com esta sociedade,
pois é totalmente excluído? A maioria do nosso povo
tem uma concreta sensação de não pertencer à soci
edade. E quanto maior o abismo social, maior a capa
cidade de a violência se ampliar. A inclusão social é a
forma de despertar o cidadão para lutar por um proje
to de que faça parte.

Os vínculos entre desigualdade e violência
são inegáveis, e é preciso aprofundar a análise e
a compreensão de como se estabelecem e se re
forçam. É preciso aprofundar a questão da segu
rança pública tendo como eixo a questão social. É
preciso fazer uma dura e persistente prevenção
para encontrar um novo rumo, a paz que busca
mos, a sociedade com que sonhamos, o projeto
que já temos.

Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, dos
dez maiores Estados do País, o Rio Grande do Sul
ainda apresenta os menores índices de violência,
apesar de a Oposição tentar mostrar o contrário à so
ciedade.

Não ataco nenhum Governador, até porque
não é esse o meu estilo de fazer política. A melhor
forma de combater a violência, como disse, é in
vestir na questão social, em distribuição de renda,
educação, saúde, habitação, esporte e lazer. É ne
cessário tirar as crianças das ruas, levando-as
para os centros esportivos, onde terão acesso a
esporte, lazer e educação.

Muito obrigado.

O SR. MARCia FORTES (PSDB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sra. Presidenta, ocorreu ontem,
em São Paulo, o brutal assassinato do meu amigo,
o Diretor da EMBRATEL. Por isso, cabe-me pedir
que seja registrado nos Anais da Casa artigo a res
peito da questão da segurança pública que, por aca
so, foi publicado ontem.

Sem retirar nada daquilo que foi há pouco su
gerido pelo Deputado Paulo Paim, é preciso reco
nhecer que há crimes e crimes. O assim chamado
crime organizado não tem nada a ver com o crime
fortuito, de origem social. Ao contrário do crime co
metido por razões de tristeza, de pobreza e de mar
ginalidade urbana, o crime organizado é mais fre
qüente e sobretudo mais bem-suCeDido nas socie
dades mais ricas, organizadas e urbanizadas.

Há, portanto, ligação do crime organizado com
o processo de urbanização e desenvolvimento econô
mico. Isso não ocorre com o crime fortuito, que acon
tece, na maioria das vezes, devido a razões sociais.

Nos últimos tempos, particularmente em São
Paulo e Campinas, houve exemplos suficientes que
nos autorizam a apresentar uma série de propostas.
Vários aspectos alimentam o crime urbano e fazem
com que ele hoje seja a grande preocupação da so
ciedade brasileira

Tal fato levou o candidato à Presidência da
República, José Serra, a propor que seja criado
o Ministério da Segurança Pública - o que fará se
for eleito. Esse órgão teria uma organização mais
eficiente no que toca à atividade policial e poderia
incorporar a capacidade de organismos federais,
inclusive as Forças Armadas, atuarem naquilo
que diz respeito ao armamento contrabandeado e
ao tráfico entre as fronteiras.

Sra. Presidenta, peço, portanto, o registro nos
Anais da Casa de artigo de minha autoria publicado
ontem no Jornal do Brasil.

ARTIGO A QUE SE REFERE O
ORADOR
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Brasil, tolerância zero

o assassinato do
prefeito Celso Da
niel e o seqüestro
do publicitário
Washington Oli
vetto recolocanun
o debate sobre se
gurança na ordem
do dia. É pena que
isso aconteça ape
nas quando crimes
brurais atingem
grandes personali
dades. Ainda as
sím, não se deve

perder a oponunidade de abordar no
vamente temas da maior relevância.

Uma primeira observação importan
te é a de que é preciso desideologiur o
problemada segurança pu1ilica Oencon
tro doprcsídeore femaodo Henrique com
Lula teve esse aspecto simbolicamente
positivo. O esforço de combarer o crime
deve representar um pacto supra-ideoló
gico e supraparridário. Por muiw tempO,

policia foi sinônimo de truculência Tal
vez: por COO1a do regime militar. quando
a repressão 80S movimentos de rua 000

tou com a panicipaçOO sempre vio~enlll

das focças policiais. Mas o fato é que h0
je não sediscure a impooânciade awnen
tlJ o eferivo policial nas ruas. Polícia na
rua é condição sine quo non para com·
bater o aime organizado.

Recentemente. o governador de São
Paulo. Geraldo Alckmin. apresentou
uma série de propostas ao presidente da
República. Todas foram aceitas. muitas
das quais discutidas em tempos passa
dos. Uma proposta nem sempre enca
rada com a devida atenção é a de utili
zação sistemática das Forças Armadas
na prevenção e no combate aos criInes
de seqúestro. contrabando de armas e
tráfico de drogas. Valer-se das Forças
Armadas também não deve estar vin
culado a matizes ideológicos. Os núme
ros da violência são impressionantes. e
justificam o emprego do Exércico. Não
estamos em guerra contra inimigos ex
temos. Não há ameaça de invasão por
terIa. mar ou ar. Nosso inferno SOlDOS

nós. O exército inimigo está aqui. O efe
tivo do crime organizado não é peque
no. Seu aparato militar é muitas vezes
superior ao de que dispõe a polícia em
muitos Estados. A utilização das for
ças Armadas proporcionaria maior
coordenação federal para um problema
que demanda soluções locais. com au
tonomia para os Estados. Do pomo de
vista de estratégia de segurança nacio
nal. a conjugação de esforços entre
Exército. Polícia Federal (que a despei
to do efetivo insuficiente tem conquis
tado vitórias importantes. como a pri
são do traficante Fernandinlw Beira
Mar) e milícias estaduais, governos fe
deral e esladuais. faz todo o senúdo.

Outra medida importante é proibir
definitivamente a comercialização de
armas no Brasil. bem como a exporta
ção para países vizinhos, que poderiam
faze-las retornar sob forma de contra
bando. O Viva Rio tem sido defensor
desse tipo de iniciativa, que deve ser
incorporada às propostas para a segu
rança pública dos panidos políticos.

A questão das penas alternativas é
outra a merecer enfoque prioritárIo.
Um preso consome, em média. RS 750
de recursos públicos. contra menos de
R$ 30 de quem cumpre pena alterna
tiva. Quer dizer. a pena alternativa é
mais barata para o Estado. e muito mais
segura. Já no início do século passado
se alertava que as cadeias haviam se
transformado em universidades do
crime em nossas metrópoles. Hoje se
sabe que líderes de facções crimino
sas controlam multas delas, beneficia
dos pelo poder de corromper e pelo
aparato tecnológico à sua disposição.

A unificação das polícias Civil e Mi
litar é oulra demanda importante. O mes
mo se deve dizer da fixação de piso sa
larial para policiais, cuja remuneração
é hoje wn estúnulo à corrupção. O po
liciamento comunitário é mais uma ini
ciativa que merece apoio. assim como
a necessidade de priorizar a prevenção
no combate ao crime. Sabe-se onde a
incidência do delito é maior. o que tor
na mais lógico deslocar efetivo policial

para essas áreas. Aumentar esse mesmo
efetivo policial é outra demanda impor
tante. No Brasil bá280 policiais poc 100
mil habitantes, contra 320 nos EUA.
Também é necessário construir novos
presídios. O Brasil não dispõe de presí
dios federais, o que seria importante pa
ra o abrigo de condenados pela Justiça
Federal. Reforçar a inteligência investi
gativa também é vila!. com investimen
tos em pericia. ballstica. ele. A propó
sito, investir é palavra-chave no comba
te à violência. No Brasil, ainda se in
veste menos do que seria desejável.

Finalmente. a legislação penal. O Có
digo de Processo Penal e o Sistema Pe·
tiitenciário têm de mudar. Atualmente.
menos de 1% dos homicídios são julga
dos, e apenas 10% dos condenados cum
prem pena. A impunidade é das maiores
inimigas da segur.mça. Pratica-se o cri·
me porque se sabe que ele não será pu
nido. Penas mais rigorosas se fazem ne
cessárias. Não é possível que assassinos
como Guilbenne de Pádua e sua ex-mu
lher. Paula Thomaz. estejam em vias de
ser libenados depois do crime atroz que
vitimou aaIlÍZ Danicla Perez. Há que con
ciliar a vertente coert:i.tiva da lei - uma
lei que realmente intimide o criminoso a
praticar O delito - com a ação investiga
nva e repressora das forças policiais.

O faro é que o Brasil consome anual
mente algo próximo a 10% do PIB com
a violência. Na década de 90. os homi
cídios lomaram-se a principal causa de
mone entre adolescentes e adultosjovens.
A quantidade de CIvis mortos pela polí
cia do Rio aproxima-se do total. de mor
lOS pela polida em todos os EVA. Em
São Paulo. regístram-se 67 homicídios pa
ra cada 100 mil habitantes. conrra 10 em
Nova York. Nova York.,'a.liás. reduziu em
50% seus ímilces de criminalidade naúl·
tima d&:ada. A receita não foi diferente
da que acaba de se preconizar. Mas uma
COlSa foi decisIVa: tolerância zero p3l1l de
lito de qualquer porte. É o caso de repe
tir a experiência no Brasil.
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o SR DR. ANTÔNIO CRUZ (PMDB - MS. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sra. Presidenta, Sras. e
Srs. Deputados, o Salmo 138 da Bíblia Sagrada diz:

Eu Te louvarei, Senhor, de todo o meu
coração; na presença dos deuses a Ti can
tarei louvores.

Inclinar-me-ei para o Teu santo templo
e louvarei o Teu nome, pela Tua benignidade
e pela Tua verdade; pois engrandeceste a Tua
palavra acima de todo o Teu nome.

Enuncio essa palavra na tentativa de fazer com
que seja não somente minha, mas de todos os mem
bros desta Casa, da Mesa que a dirige, do seu Presi
dente, Deputado Aécio Neves, do Senado Federal e
do seu Presidente, Senador Ramez Tebet.

Evangélicos, cristãos, não-cristãos, bancadas
as mais variadas do nosso Congresso Nacional, bra
sileiros e brasileiras, de todas as idades, nas cidades,
nos Estados da nossa continental Federação, o Bra
sil, devem reconhecimento e gratidão ao único que re
almente abençoa, socorre, livra e concede paz e de
senvolvimento: Deus, o Criador de tudo e de todos.

O Presidente da República, Sr. Fernando Henri
que Cardoso, anunciou o fim do racionamento de
energia elétrica, o qual, sem dúvida, freou o desenvol
vimento do País, trazendo instabilidade e perturbação
à Nação brasileira, imposto que foi pela falta d'água
nos reservatórios das hidrelétricas, esta, por sua vez,
ocasionada pela fatta de chuvas.

Deus comanda tudo, e todos Lhe obedecem,
consciente ou inconscientemente, voluntária ou invo
luntariamente. É misericordioso e bondoso, perdoa e
atende ao clamor do necessitado.

O tempo, cronológico e físico, é dimensão de Deus
e está sob seu domínio. "Quem é este que até o vento e o
mar lhe obedecem?", declararam, perplexos, os homens
no barco que se afundava pela fúria do Mar da Galiléia,
quando Jesus repreendeu o vento e o mar, ordenan
do-lhes que se aquietassem. E assim se fez - episódio
relatado no Evangelho de São Marcos, Capítulo 4.

Não foi diferente agora em nosso País. Os cris
tãos oraram a Deus, os Evangélicos oraram a Deus, e
acredito que não-cristãos também. Enfim, acredito
que a Nação inteira orou a Deus, porque chega um
momento em que o espírito que há no ser humano o
impulsiona a buscar o seu Criador.

E Deus ouviu. E Deus atendeu. E Deus mandou
chuvas. E Deus está mandando chuvas. E os níveis
de água nos reservatórios cresceram. E o Presidente
FHC finaliza o racionamento, o "apagão".

É Deus, foi Deus e nenhum outro. Não foi nenhu
ma outra providência, não foi a ciência, não foi o co
nhecimento humano nem a sua razão.

Reporto-me, enfim, ao texto inicial: homenage
ar, honrar, agradecer, adorar a Deus em público, na
presença dos deuses - sim, quero dizer deuses com
d minúsculo -, na presença dos poderosos deste
País, dos que comandam, das autoridades, dos que
detêm fama e liderança, dos que, de certo modo, de
cidem os destinos da nossa Nação.

Desejo que, a começar pelo nosso Presidente
da República, Fernando Henrique Cardoso, passan
do pelo Presidente do Congresso Nacional, Senador
Ramez Tebet, pelo nosso Presidente da Câmara Fe
deral, Aécio Neves, pelas Casas legislativas federais,
por todas as autoridades executivas, legislativas e ju
diciárias, e chegando a toda a Nação brasileira, todos
tenham plena consciência de que Deus providenciou
em nosso favor e, assim, assumam, publicamente, a
atitude de reconhecimento, gratidão e adoração ao
Senhor, Deus nosso, de toda a Terra, de todo o uni
verso, do nosso Brasil, entendendo o que o Senhor
Jesus quis dizer no Evangelho de João, Capitulo 15:
"Sem mim nada podeis fazer".

Agradeço à Mesa Diretora a oportunidade de fa
zer este pronunciamento, que peço seja divulgado no
programa A Voz do Brasil e no Jornal da Câmara.

Muito obrigado.
O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Sem revisão do

orador.) - Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, no
começo deste Governo, que completará oito anos, o
Executivo dizia que era necessário privatizar e que
sua ação necessitaria recair sobre aquilo que é papel
fundamental do Estado: saúde, educação e seguran
ça. E assim foi feito. Privatizou-se grande parte das
empresas públicas, todo o setor siderúrgico, dimi
nui-se o Estado, arrecadou-se recursos. Só que essa
verdade, apregoada na época, não se tornou realida
de para o povo brasileiro.

No aspecto segurança estamos assistindo a
uma intranqüilidade geral em praticamente todas as
grandes e médias cidades brasileiras.

No que diz respeito à educação, embora muitas
universidades, com esforço coletivo, tenham melhorado
seu desempenho, a realidade é que não houve aumento
no número de vagas se comparado com o crescimento
demográfico, com o número de jovens que aspiram às
universidades. Há muitos Estados brasileiros cujo núme
ro de vagas nas universidades públicas é exatamente
igual há cinco, seis ou sete anos.
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Com relação à saúde pública, sempre enfocada
como sendo uma das obrigações do Estado, é o caos
total. A epidemia da dengue é uma realidade que se
alastrou pelo País inteiro e que começa a afetar o se
tor empresarial. Muitas empresas estão com uma mé
dia de 10% dos seus trabalhadores, principalmente
na cidade do Rio de Janeiro, de licença médica em
virtude da dengue.

Essa é uma demonstração clara - mesmo para
os setores empresarial e industrial, cujo único objeti
vo é lucrar - de que nada será possível se não forem
prestados serviços públicos de excelente qualidade à
população, tanto na área da saúde quanto na segu
rança pública. Hoje, em algumas cidades, as empre
sas têm dificuldade de que seus trabalhadores cum
pram uma jornada maior em virtude da insegurança
que têm ao retornar para suas casas.

Não queremos culpar A ou B, mas está demons
trado que temos uma crise evidente que nem o setor
público tem respostas imediatas para solucioná-los
de uma hora para outra.

Isso serve para uma reflexão: mesmo o setor
privado, o setor empresarial, precisa ter claro que um
serviço público de qualidade na área da saúde e de
segurança é uma necessidade para todos.

Quem leu o jornal O Globo de domingo passa
do viu que, no Rio de Janeiro, a PETROBRAS tem 79
funcionários licenciados em virtude da epidemia da
dengue, a VARIG está com 60 trabalhadores na mes
ma situação e no estaleiro Sermetal o número chega
a 68; ou seja, essas empresas, indiscutivelmente, es
tão tendo prejuízos em virtude da ausência não pro
gramada desses trabalhadores.

Privatizaram tudo, dizendo que iriam investir no
que seria prioridade do Estado: saúde, segurança e
educação. Mas o que vemos não corresponde à reali
dade dos fatos.

O SR. DR. ROSINHA (PT - PR. Sem revisão do
orador.) - Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, o
Deputado Luiz Sérgio, que me antecedeu, abordou a
questão da dengue. Levantamento que fizemos junto
ao SIAFI mostrou que o Governo Federal, ao longo da
gestão José Serra, disponibilizou menos recursos
para o combate ao mosquito Aedes aegypti. Conse
qüentemente, presenciamos epidemia sem igual em
nossa história.

O Governo, em seus primeiros quatro anos, dei
xou clara a intenção de privatizar as estatais para in
vestir na área da saúde. Venderam-se quase todas as
estatais - restaram algumas por resistência da popu
lação. E nós, do Partido dos Trabalhadores, ao longo

do tempo, denunciávamos a desestruturação e a des
truição do Estado brasileiro.

Foi o que ocorreu: ficamos sem as estatais e
sem o investimento nessa área. O Governo também
disse que criaria a CPMF para aumentar os recursos
na área da saúde. Assim que o imposto foi aprovado,
constatamos o esvaziamento de outras fontes para fi
nanciamento desse setor, ou seja, o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso tem mentido à população.

Todos os dados econômicos desde o primeiro
ano deste Governo demonstram que houve retroces
so. O crescimento econômico foi pífio, muito aquém
do que se tem pregado nos palanques. Como conse
qüência desse crescimento econômico desprezível,
na média de 2% ao ano, ao final deste Governo, te
mos um dos maiores níveis de desemprego do País,
além de índices de violência jamais alcançados e já
não mais tolerados pela sociedade brasileira. Tais
conseqüências certamente são fruto da desestrutura
ção do Estado.

Com a ascensão da violência, da criminalidade,
dos homicídios e dos seqüestros, os Governos pro
metem aumentar e qualificar o efetivo policial. De que
maneira vão fazer isso, uma vez que a Casa aprovou
a Lei de Responsabilidade Fiscal, que impede gastos
com recursos humanos e impossibilita a ampliação
dos quadros de servidores públicos federais?

Não existem condições hoje de se fazer concur
so público para contratar técnicos capacitados e trei
ná-los, mas a Polícia precisa de efetivo policial, de
técnicas e estudos tecnológicos na área. A política de
Fernando Henrique Cardoso, apoiada por sua base
de sustentação na Casa, como PMDB, PFL, PSDB,
PTB e PPB, nos últimos anos, levou o Brasil a estes
índices de violência.

Não basta dizer que a responsabilidade é ape
nas de Fernando Henrique; são também responsáve
is esses partidos, que aprovam quase tudo, e ainda
caem de joelhos diante do Presidente da República.

O desemprego, a miséria e a violência também
são epidêmicos. O agravamento das epidemias de
dengue, tuberculose, leishmaniose, entre outras, é
fruto desses últimos anos de destruição do Estado,
que hoje não tem capacidade para mais nada.

É importante que o nosso ouvinte faça uma re
flexão, porque este é o ano de tomar novas decisões
sobre o futuro do País. (Palmas.)

O SR. MANOEL VITÓRIO (PT - MS. Sem revi
são do orador.) - Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputa
dos, desejo inicialmente fazer referência ao boletim
informativo sobre a minha atuação como Deputado. O
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documento foi impresso em lilás, cor das mulheres do
PT, e contém uma poesia, no intuito de homenagear
as mulheres por sua história e pelo espaço que ocu
pam na Câmara dos Deputados, no Congresso Naci
onal, enfim, na política brasileira.

Saliento a importância de campanha contra a
discriminação da mulher, ao tempo em que alerto,
com a colaboração de alguns médicos do Estado,
para a necessidade de prevenção contra o câncer
de mama, que tem tirado a vida de milhares de bra
sileiras.

Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados, regis
tro, com satisfação, a instalação de Comissão Parla
mentar de Inquérito na Assembléia Legislativa de
Mato Grosso do Sul para investigar as ações e os in
vestimentos do reverendo Moon no Estado. Aproveito
a oportunidade para parabenizar o Presidente da
Assembléia Legislativa por essa iniciativa.

No ano passado, a partir de maio, registramos
por diversas vezes desta tribuna nossa preocupação
com as aquisições de imóveis rurais feitas pelo braço
visível do reverendo Moon, a Associação das Famíli
as para União e a Paz Mundial.

Tivemos, na ocasião, por iniciativa nossa, au
diência reservada com o general Alberto Cardoso, no
Palácio do Planalto, onde pudemos expressar nossas
preocupações e temores. Salientamos, naquele mo
mento, que as aquisições do reverendo Moon aponta
vam para a criação de um projeto de internacionaliza
ção das nossas fronteiras, afetando diretamente os
interesses nacionais.

Enviamos ainda requerimentos de informação
ao Ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul Jung
mann, e ao Ministro da Fazenda, Pedro Malan, no
sentido de esclarecer a esta Casa compra de terras
no Estado de Mato Grosso do Sul pelo reverendo
Moon.

Cuidamos também de encaminhar a Indicação
na 1967, de 2001, sugerindo ao Poder Executivo, atra
vés do Ministério do Desenvolvimento Agrário, a de
sapropriação das áreas rurais pertencentes à Associ
ação das Famílias para União e a Paz Mundial, por
descumprimento da função social - art. 186 da Cons
tituição Federal.

As propriedades são improdutivas, atentam
contra o meio ambiente, e os direitos trabalhistas são
sistematicamente negados aos empregados. Havia,
então, cerca de duzentas ações em curso na Justiça
trabalhista.

Não conseguimos sensibilizar o Governo Fede
ral, como pretendíamos, mas houve, sim, um avanço

da consciência social em nosso Estado, amplian
do-se os clamores para que se coíbam de urna vez os
desmandos do reverendo Moon.

A Polícia Federal atua no caso, agora de forma
ostensiva, e já conseguiu quebrar os sigilos fiscal e
bancário da empresa que representa os interesses do
reverendo Moon.

Desejamos pleno êxito à iniciativa da Assem
bléia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O Gover
nador leca vai se encontrar com o Presidente da
República para envolver mais instâncias do Gover
no Federal.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria
de ressaltar que houve preocupação da mídia da mi
nha região em abafar o meu nome como aquele que
iniciou esse processo na Câmara. Não me preocupei
com isso. Meu nome não saiu na IstoÉ, não saiu no
Correio do Estado. Não me preocupei com isso.

Informo aos senhores que a iniciativa não foi mi
nha. Uma funcionária de uma das Comissões da
Casa, cujo nome não revelarei, para preservar a inte
gridade e a segurança da servidora, com sua cora
gem patriótica, preocupada com o que estava aconte
cendo em meu Estado - ela não é de Mato Grosso do
Sul-, procurou-me nos corredores da Casa. Atento às
suas palavras, disse-lhe que faria o que fosse permiti
do a um modesto Parlamentar, com menos de um ano
de mandato: sensibilizar, da tribuna da Câmara dos
Deputados, Parlamentares de todos os partidos, no
sentido de que fosse tomada uma providência.

Agradeço a essa funcionária, moradora de Bra
sília, que fez a sugestão. Repito, a iniciativa não foi
minha. Sou honesto, como sempre fui em minhas
ações. Como Parlamentar, usufruindo da imunidade
parlamentar para defender os interesses do povo
brasileiro, chamei a atenção dos órgãos envolvidos.
Agora, esse fato ganha espaço na mídia regional e
na nacional.

Graças a Deus estão tomando providências.
Não tenho objetivos eleitoreiros, cumpro meu dever
institucional, ouvindo uma brasileira preocupada com
questão de relevante interesse nacional.

Muito obrigado a V. Exa , Sra. Presidenta.
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sra. Presidenta, Sras. e
Srs. Deputados, no início da presente Sessão Legis
lativa, a expressão "agenda positiva" esteve presente
nas articulações entre o Presidente Aécio Neves e as
Lideranças partidárias, ensejando a que fossem apre
ciadas três medidas provisórias e a proposta de
emenda constitucional que prorrogou a vigência da
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cobrança da contribuição sobre os cheques, a cha
mada CPMF.

Cumprido, exemplarmente, o rol programado
para a etapa concernente à primeira semana de nos
sas atividades, voltam-se as vistas para outros proje
tos relevantes, como é o caso, por exemplo, da fixa
ção do salário mínimo, bem assim de outros itens vin
culados a categorias funcionais - todas elas pressu
rosas em que haja, sem quaisquer procrastinações,
um deslinde nas próximas horas, sobretudo em virtu
de de suas implicações com a Lei de Responsabilida
de Fiscal.

Permito-me mencionar, por exemplo, as seguin
tes iniciativas, que de perto interessam aos servido
res dos demais Poderes da República: reestruturação
das carreiras da Justiça Federal de forma assemelha
da à que beneficiou os funcionários do Tribunal de
Contas da União; complementação salarial dos cele
tistas da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;
e a reestruturação da Procuradoria da República - to
dos com manifestação de unânime acolhida pela Co
missão de Constituição e Justiça e de Redação.

Aguardam tais projetos encaminhamento ao
Senado Federal, após cumpridas as últimas exigênci
as nesta Casa, o que deve ser procedido sem mais
tardança, a fim de que não esbarrem em obstáculos
intransponíveis, como o previsto no art. 21 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, o qual não admite a vigên
cia de aumento no período posterior aos seis meses
que antecedem o término do mandato do Presidente
da República.

Há, dessa forma, entre os interessados, um em
penho para que o respectivo trâmite não venha a ex
perimentar embargos insuperáveis, dando lugar a
que, em tempo hábil, haja o pronunciamento do Se
nado Federal e os autógrafos possam seguir para a
sanção do Primeiro Mandatário do País.

Daí a necessidade de o Presidente Aécio Neves
organizar uma pauta prioritária em que estejam inclu
ídos tais projetos, cuja constitucionalidade foi reco
nhecida unanimemente, da mesma forma como no
seu mérito, conforme prevê o Regimento Interno da
Casa.

Sabe-se, inclusive, que requerimentos de ur
gência estariam elaborados para assegurar o enca
minhamento, sem delongas, de todas as três proposi
ções, numa comprovação da inquestionável justeza
de que as mesmas se revestem.

Pelas informações que me chegaram, falta ape
nas a chancela da Liderança do Govemo, por inter
médio do seu ilustre titular, o Deputado Arnaldo Ma-

deira, uma vez que os partidos da base aliada e as
bancadas oposicionistas acham-se dispostos a viabi
lizar os três projetos referenciados.

Desejo, mais uma vez, tornar pública minha soli
citação aos 512 colegas, a fim de que, numa reitera
ção do espírito público que possuem, permitam que o
seguimento dos pleitos aludidos possa alcançar, ain
da este mês, a outra Casa do nosso Parlamento, que
tive, aliás, o privilégio e a honra de dirigir em passada
Legislatura.

Era esse, Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputa
dos, o veemente apelo que desejava veicular desta
tribuna, na expectativa de que venha encontrar resso
nância estimulante entre quantos compõem este au·
gusto Plenário.

O SR. RENATO VIANNA (PMDB - SC. Sem re
visão do orador.) - Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Depu
tados, compareço a esta tribuna na tarde de hoje para
registrar e celebrar - e certamente com a participa
ção de V. Exa, Sra. Presidenta, como catarinense que
é, muito embora honre o exercício do seu mandato
defendendo os legítimos interesses do Amazonas - a
decisão anunciada pelo Vaticano dando conta de que,
no próximo dia 19 de maio, o Papa João Paulo II deve
rá aprovar a canonização de Madre Paulina do Cora
ção Agonizante de Jesus.

A consagração de Madre Paulina, que dará ao
Brasil sua primeira santa, é um acontecimento espe
cialmente relevante para a comunidade católica brasi
leira e, em particular, para milhares de devotos do
meu Estado, Santa Catarina, onde ela iniciou sua vida
religiosa. Todos aguardam com ansiedade a conclu
são do processo que se arrasta há 37 anos.

O primeiro santo do País será uma mulher, fi
cando ainda os católicos brasileiros na expectativa da
posterior canonização de Padre Anchieta e de Frei
Galvão.

Nascida em 1865, na localidade de Trento, no
norte da Itália, a religiosa, cujo nome de batismo era
Amábile Visintainer, mudou-se aos 9 anos de idade
para a cidade catarinense de Nova Trento, que dista
86 quilômetros da Capital Florianópolis e 60 quilôme
tros da minha cidade, Blumenau.

Gostaria de registrar que meu pai, médico for
mado na Faculdade Nacional de Medicina do Rio de
Janeiro, concluiu no Instituto Manguinhos o curso de
sanitarista, como um dos primeiros, senão o primeiro
médico sanitarista do Estado, justo no momento em
que se deflagrava a epidemia da febre amarela, do
tifo. Foi servir na cidade de Nova Trento, nos idos de
1937. Não teve a ventura de ter Madre Paulina como
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sua secretária, porque devota, velando e zelando pe
los pobres, jamais se esquecendo das suas orações,
meu pai teve ao seu lado uma irmã da Ordem Paulina,
que se chamava Irmã Apolônia.

Por isso hoje, quando as manchetes dos jornais
se dividem em teses da segurança pública, do alas
tramento da dengue, queria trazer essa nota singela,
que comove a comunidade católica deste País, que é
justamente o anúncio, pelo Papa João Paulo 11, da ca
nonização de Madre Paulina no dia 19 de maio.

O pedido de canonização, feito em 1965, partiu
da congregação fundada pela madre em Nova Trento,
cidade que pode ser considerada o templo da quase
Santa Paulina. As religiosas do Município, que aguar
davam ansiosas pelo anúncio prometido para esta
terça-feira, já haviam organizado até manifestações
religiosas.

Com a comprovação médica de seu segundo
milagre - etapa mais difícil de um processo de cano
nização -, os devotos de Madre Paulina aguardam
apenas a aprovação dos cardeais de Roma e a bên
ção do Papa João Paulo 11.

O reconhecimento da Igreja tem sido comemo
rado em São Paulo, na sede da congregação, no bair
ro do Ipiranga, onde Madre Paulina morou durante
quase quarenta anos.

Madre Paulina foi beatificada em 1991, com a
comprovação do seu primeiro milagre: a cura da ca
tarinense Eluiza Rosa de Souza, que, desenganada
pelos médicos, teria melhorado após rezar para a re
ligiosa.

O segundo milagre, que deu início à canoniza
ção, ocorreu em Rio Branco, no Acre, e foi comprova
do, no ano 2000, por uma junta médica. A garota Iza
Bruna Vieira de Souza nasceu com um problema no
cérebro. A mãe, Mabel Vieira de Souza, orou muito
para Madre Paulina, e a menina, hoje com 10 anos,
repentinamente se recuperou.

Concluindo, cabe destacar o trabalho desenvol
vido pelo Congresso em todo o processo de reconhe
cimento, em especial a luta incansável realizada pela
Irmã Célia Cadorin, que chegou a se mudar para a
Itália a fim de acompanhar o processo de postulação.

Neste momento queremos celebrar, especial
mente nós, catarinenses, com a comunidade católica
o anúncio da canonização da Madre Paulina no próxi
mo dia 19 de maio.

Era o que tinha a dizer.
O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sra. Presidenta,
Sras. e Srs. Deputados, trago ao conhecimento de

V.Exas. levantamento feito pela EMATER mineira, que
aponta crescimento acentuado na produtividade de
todas as culturas. "Minas Gerais colherá este ano
uma safra recorde de 7 milhões de toneladas", dife
rentemente dos anos anteriores, nos quais o Estado
colhia entre 5 milhões e 6 milhões de toneladas.

O milho e a soja lideram a supersafra, cujo au
mento na produtividade será de 11 % a 14% por hec
tare em relação a 2001. No caso da soja, boas notíci
as: o mercado já absorveu o impacto da alta produção
brasileira este ano e os preços não caíram tanto. Além
disso, em outros países exportadores, como a Argen
tina, a seca está castigando os plantios e aquele país
não deverá ter muitos grãos para exportar. Tivemos
um crescimento na produção de soja de 75 mil tonela
das, 130% acima da colheita do ano passado que es
teve em torno de 32,5 mil toneladas. Já a produção do
milho deverá chegar às 33 mil e 600 toneladas, bem
acima das 24 toneladas do ano passado.

Sem dúvida, as boas condições climáticas des
de outubro do ano passado, período de plantio, foi um
dos principais fatores de recuperação da safra minei
ra, conjugada com a tecnologia empregada no cam
po. O produtor está gradativamente se conscientizan
do de que a obtenção de ganhos está diretamente re
lacionado com o emprego de tecnologias avançadas
e modernização do maquinário.

Parabéns, Minas Gerais, pela maior safra de
sua história! Vamos torcer para que o clima continue
colaborando e que a colheita seja ainda maior. Os de
mais Estados também estão com suas safras em bom
andamento, e as previsões da EMATER indicam uma
safra recorde nacional de 100 milhões de toneladas.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sra. Presidenta, Sras. e Srs. Deputados,
solicito a V. Exa a transcrição de artigo de minha auto
ria publicado hoje no jornal Correio Braziliense, inti
tulado "Coligações partidárias: não aos casuísmos",
em que me posiciono sobre a provável decisão do Tri
bunal Superior Eleitoral de verticalizar as coligações.

Trata-se de um desconhecimento da realidade
política do País que afetará os partidos de oposição;
uma intromissão na atividade legislativa do Congres
so Nacional, o que é inconstitucional. De acordo com
a Constituição, uma norma que afeta o processo elei
toral deveria ter sido debatida e votada um ano antes.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A so
licitação de V. Exa será atendida, nos termos do Regi
mento Interno.

Esta Presidência reserva-se o direito de dizer
que, nas primeiras horas da manhã de hoje, se deteve
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sobre o artigo a que V. Exa se refere, de sua lavra, fo
calizando matéria da maior importância para a vida
político-partidária do País.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Muito obrigado, Sr.
Presidente.

ARTIGO A QUE SE REFERE O
ORADOR

COLIGAÇÕES PARTIDÁRIAS:
NÃO AOS CAsuíSMOS

Os reclamos por uma reforma política ocorrem
já há alguns anos e partem de diversos setores da so
ciedade. Apesar das promessas, nem o Governo se
preocupou em encaminhar uma proposta para o Con
gresso e nem o Congresso teve a ousadia de tomar a
dianteira no processo de reformar politicamente o
País. Assim, os anos vão e as promessas ficam sem
cumprimento. A necessidade de uma reforma política
é óbvia: o Brasil precisa fortalecer seu sistema demo
crático, precisa de um sistema eleitoral e partidário
mais racional, as relações entre os Poderes da Repú
blica precisam ser mais equilibradas, as eleições pre
cisam estar mais isentas do poder econômico e os
partidos precisam ser fortalecidos. A racionalização
do sistema político proporcionará mais estabilidade
democrática e mais eficácia no processo decisório e,
por conseqüência, a sociedade sairá ganhando.

O adiamento da reforma política, no entanto,
não autoriza nenhuma instituição do Estado a mar
char de forma arbitrária na adoção de regulamenta
ções casuístas. Mas é o que parece estar querendo
fazer o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). De acordo
com informações veiculadas pela imprensa, o TSE
pretende regulamentar as coligações eleitorais entre
partidos para as eleições de 2002 segundo um crité
rio inaceitável. Ou seja, pretende-se condicionar as
coligações para as eleições estaduais a partir das co
ligações para as eleições nacionais. Por exemplo, se
o partido X se coliga com o partido Y para as eleições
presidenciais, este partido não poderia se coligar com
o partido Z nas eleições para os governos dos Esta
dos. Só poderia coligar-se com o partido Y também
nas eleições estaduais. Esse condicionamento seria
válido também para as eleições proporcionais.

Este tipo de norma imporia uma verdadeira ca
misa de força aos partidos políticos. Os partidos pe
quenos seriam os mais prejudicados ou, até mesmo,
inviabilizados. Há que se lembrar que, já a partir de
2002, os partidos pequenos estarão sujeitos à cláu
sula de barreira quanto ao acesso à TV e ao fundo
partidário: os partidos que não atingirem 5% dos vo-

tos nacionais estarão excluídos de ambos - TV e fun
do partidário.

Por outro lado, num País de dimensões conti
nentais como o nosso, não se pode desconhecer as
realidades federativas e as diferenças que as políticas
estaduais guardam em relação à política nacional.
Qualquer norma na esfera das coligações partidárias
deve saber combinar o caráter nacional dos preceitos
gerais com as diversidades e especificidades regio
nais. As forças políticas nos Estados não obedecem,
necessariamente, à lógica nacional. E na medida em
que nossa democracia é recente, é razoável supor
que o sistema partidário está ainda em formação. Po
dar sua evolução por decisões de tribunais significa
cassar a agregação de vontades e de interesses polí
ticos por mecanismos alheios ao sistema representa
tivo. Somente uma reforma política patrocinada pelo
Congresso tem a legitimidade de conformar o sistema
partidário, no pressuposto de que esta reforma aqui
latará as necessidades da sociedade e se efetuará
por meio de um processo de negociação entre as for
ças políticas efetivas.

Outro aspecto casuístico da possível norma do
TSE diz respeito ao momento: as articulações para as
coligações e as definições do processo eleitoral já es
tão em andamento. Em qualquer jogo é inaceitável
que se mudem as regras depois do jogo ter começa
do. Normas superiores, inclusive, determinam que as
leis eleitorais precisam ser aprovadas, pelo Congres
so, no mínimo, um ano antes das eleições.

Desta forma, se a pretensão do TSE se confir
mar, ele estará violando dois preceitos legais: o pri
meiro é o de que não se pode legislar sobre eleições
no período menor de um ano de sua ocorrência; o se
gundo refere-se à competência exclusiva do Con
gresso de legislar sobre eleições. O tribunal estaria in
correndo numa invasão de competências, chamando
a si uma prerrogativa que é do Legislativo. O que o
TSE pode e deve fazer é criar normas sobre o trans
curso das campanhas eleitorais e das eleições no
sentido de produzir um ambiente mais democrático e
mais transparente, principalmente no que diz respeito
ao financiamento de campanhas.

Quanto às coligações partidárias, deve ser ga
rantido o direito aos partidos de fazerem coligações
diferentes nos Estados daquelas coligações que
ocorrerem nas eleições para a presidência da Repú
blica. Qualquer mudança arbitrária poderá tumultuar
o processo eleitoral, provocando um clima de suspei
ção e de intranqüilidade que só prejudicará a consoli
dação da democracia.

José Genoíno - Deputado Federal PT/SP.
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Durante o discurso do Sr. José Genoí
no, a Sra. Vanessa Grazziotin, § 2° do art.
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro
Benevides, § 2° do art. 18 do Regimento
Interno.

o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Edinho Bez.

O SR. EDINHO BEZ (PMDB - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, venho ressaltar, com grande alegria, que no
próximo dia 19 de maio será canonizada, pelo Papa
João Paulo 11, Madre Paulina do Coração Agonizante
de Jesus, tornando-se a primeira Santa do Brasil. O
anúncio foi feito na manhã de hoje, pelo Vaticano. O
processo religioso para a canonização começou a
correr em Roma em 1965. Foi preciso a comprovação,
por médicos e peritos, de dois milagres realizados
pela madre, antes da conclusão do processo.

Amábile Lúcia Visintainer nasceu em Vígolo
Vattaro, Trento, Itália, em 16 de dezembro de 1865.
Devido à grande crise econômica do Sul-Tiro/, em 25
de setembro de 1875, ela veio com a família para o
Brasil.

No Estado de Santa Catarina, no atual Municí
pio de Nova Trento, os imigrantes deram início à loca
lidade de Vígolo, onde, entre os 14 e 15 anos, Amábi
le, juntamente com sua amiga Virgínia Rosa Nicolodi,
começou a cuidar dos doentes, do catecismo e da
limpeza da capela de São Jorge.

No dia 12 de julho de 1890, junto com a amiga
Virgínia, Amábile acolheu e cuidou de Ângela Lúcia
Viviani, gravemente doente de câncer, dando início à
Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Concei
ção, aprovada por D. José de Camargo Barros, Bispo
Diocesano, em 25 de agosto de 1895.

Na profissão religiosa, Amábile assumiu o nome
de Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Guiou
com simplicidade e sabedoria a Congregação, fun
dando escolas, hospitais, educandários e asilos.

Em 1903, deixou Nova Trento para cuidar dos
ex-escravos e seus descendentes órfãos em São Pa
ulo, capital.

Demonstrou obediência e humildade heróicas
em 1909, quando foi destituída do cargo de Superiora
Geral e enviada a trabalhar com os doentes e idosos
em Bragança Paulista, sem poder nunca mais ocupar
cargo algum na sua Congregação.

Viveu, portanto, 33 anos no anonimato, como
simples religiosa, até sua morte, no dia 9 de julho de
1942.

Tenho orgulho, Sr. Presidente, de ser brasileiro,
em especial de Santa Catarina, Estado que represen
to aqui no Congresso Nacional. Em Nova Trento, no
norte de Santa Catarina, estão acontecendo diversas
manifestações de alegria, pois logo será canonizada
uma das grandes mulheres do nosso Brasil, Madre
Paulina!

Quero, desta tribuna, parabenizar as Irmãzi
nhas da Imaculada Conceição pelo excelente traba
lho realizado à frente de sua congregação, bem como
parabenizar a todos que se colocaram frente a frente
no trabalho pela canonização desta que será a prime
ira Santa do Brasil, Madre Paulina.

Que possamos enaltecer aquela que deu exem
plo de vida, reconhecido pelo Brasil e pelo mundo in
teiro, e, agora, reconhecida pelo próprio Vaticano!

O SR. POMPEO DE MAnos (Bloco/PDT - RS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para fa
lar da proposta de mudança na legislação eleitoral
que apresentei a esta Casa, na última semana, bus
cando atender a um anseio de muitos contribuintes
que se sentem lesados no seu direito de interferir nos
destinos do ambiente que vivem. Falo daqueles cida
dãos que possuem propriedade residencial em cida
des litorâneas ou serranas, com características volta
das para o turismo sazonal. O morador sazonal é
aquele que reside uma temporada regular, a cada
ano, no balneário ou na estação de turismo, paga im
postos, contribui para o desenvolvimento econômico
do lugar mas não participa das decisões que influen
ciam seu dia-a-dia no lugar.

Não se trata de dar privilégios para quem, teo
ricamente, já possui um padrão de vida que lhe per
mita possuir um imóvel de veraneio ou temporada,
mas de estabelecer uma relação de direitos e deve
res recíprocos. Afinal, esses Municípios possuem
características muito peculiares. Em geral, possuem
uma densidade populacional pequena, se compara
da com aquela verificada durante as chamadas altas
temporadas. Em muitos casos, a população multipli
ca-se por dez nesse período.

Diante disso, justifica-se a iniciativa de reivindi
cação da criação do duplo domicílio eleitoral facultati
vo ao cidadão que, junto com sua família, reside parte
do ano no Município de estação, contribuindo com im
postos e demais obrigações. Trata-se de oferecer-lhe
a possibilidade de opinar nos destinos da cidade e
ajudar a escolher quem está melhor qualificado para
administrá-lo.
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A proposta não atenta contra o disposto no ca
put do art. 14 da Constituição Federal, que diz que o
voto deverá ter valor igual para todos, pois o valor do
voto restringe-se ao seu universo incidente, ou seja,
ninguém pode ter mais votos dentro de um mesma
disputa eleitoral. O que se propõe é permitir ao cida
dão participar de um segundo processo eleitoral
quando ficar evidente a sua participação efetiva, ain
da que parcial, na vida de outra comunidade.

Fica criada, assim, a possibilidade de o eleitor,
em caráter facultativo, exercer o voto em um segundo
Município, sem prejuízo das prerrogativas e obriga
ções eleitorais no Município de origem. Por outro lado,
a norma limita a participação do eleitor, como candi
dato, ao domicílio eleitoral em que o mesmo seja elei
tor obrigatório.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB - AL.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, dados levantados em recen
tes pesquisas apontaram que o setor bancário foi o
único que conseguiu manter sua rentabilidade alta e
crescente ao longo dos últimos oito anos. De 1995 até
setembro do ano passado, os vinte maiores bancos
acumularam uma receita líquida de nada menos que
226 bilhões de reais com investimentos em títulos pú
blicos, sem correção monetária. Já a soma dos juros
de toda a dívida interna da União chegou a 223 bi
lhões de reais, entre 1995 e dezembro de 2001. Os
demais setores, como a indústria e o comércio, por
exemplo, não obtiveram lucros tão satisfatórios. O
mais grave dessa situação é que os bancos atingiram
uma alta rentabilidade com baixos riscos, ou seja,
pouco investimento na oferta de créditos, mesmo em
meio a vários ciclos econômicos.

As instituições financeiras públicas e privadas
têm-se tornado os grandes agiotas do mercado.
Enquanto a poupança rende em torno de 0,66%, os
bancos públicos têm cobrado juros no cheque especi
al de 10%. São verdadeiros capitalistas selvagens.
Ladrões do dinheiro da população.

A política de juros altos adotada pelo Governo
tem sido a principal garantia dos altos e constantes lu
cros do setor bancário, conforme avaliação de alguns
economistas.

Sr. Presidente, essa situação é preocupante e
desigual. É preciso que o Governo adote, urgente
mente, uma política pública industrial e comercial
para o Brasil, possibilitando o crescimento daqueles
setores que investem e produzem no País, de modo
que o comércio e a indústria nacional tenham acesso
a financiamentos mais baratos.

Somente uma política de redução contínua de
juros, ainda que gradual, poderá reverter esse qua
dro. Os bancos teriam que aumentar a oferta de crédi
tos, porque os seus ganhos com a alta de juros se re
duziriam, e as empresas teriam chance de aumentar
a sua competitividade.

Muito obrigado.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, o Governo Federal deve aos produto
res de cana do Nordeste R$ 186.700.000,00, corres
pondentes à equalização de preços da safra 1999/2000.
Pernambuco tem um crédito de R$ 66.264.995,61 de
vidos às usinas (canas próprias) e R$ 26.118.882,94
aos fornecedores de cana.

É imperativa a negociação com o Congresso
Nacional para que os produtores recebam esse di
nheiro.

Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, é preciso uma alteração no art. 2° da
medida provisória que regulamenta o pagamento dos
recursos do Programa de Equalização da
Cana-de-Açúcar para o Nordeste. Os recursos devem
ser repassados pelo Ministério da Agricultura e são
referente à safra 1999/2000.

Pernambuco está praticamente encerrando a
colheita da safra 200212002 e os produtores precisam
demais desses recursos financeiros para o plantio da
nova safra e o tratamento da planta e socaria da safra
200212003, cuja colheita começa no segundo semes
tre deste ano, a partir de setembro vindouro.

Esse atraso no pagamento dos subsídios está
sufocando os canavieiros e prejudicando também os
trabalhadores por falta de condições de absorção de
mão-de-obra pelos empregadores rurais.

Nosso Estado vem aumentando paulatinamente
a produção de cana, visando retornar aos níveis his
tóricos de produção, quando ostentava a posição de
maior produtor de cana, açúcar e álcool do Nordeste.

Portanto, o pagamento em questão viria mini
mizar a tensão social instalada na ambiência do
agronegócio da cana no Nordeste e particularmente
em Pernambuco, onde 54 Municípios da Mata Atlân
tica dependem quase exclusivamente da produção
canavieira.

Urge, portanto, que esse problema, por sua
magnitude e importância social, seja imediatamente
resolvido, com reflexos positivos na classe dos traba
lhadores de cana em Pernambuco e no Nordeste.

Muito obrigado.
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o SR. JAQUES WAGNER (PT - BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, os 33 quilômetros da estrada BA-502 estão
literalmente intrans~áveis.

A BA-502 liga Feira de Santana à BR-1 01, pas
sando por São Gonçalo dos Campos e Conceição da
Feira, sendo de importância estratégica para o Centro
Industrial do Subaé (CIS) e para o pólo avícola do Mu
nicípio de Conceição da Feira.

Os riscos de acidentes com vítimas fatais e os
prejuízos materiais são grandes. A população se in
quieta com a situação deplorável da BA-502 e clama
por soluções do Governo do Estado.

Das 6h ao meio-dia de ontem manifestantes in
terditaram a BA-046 para chamar a atenção do Go
verno do Estado da Bahia para a situação de precari
edade daquela estrada, dos muitos assaltos que lá
ocorrem e dos prejuízos sofridos pelos comerciantes,
produtores e pela população em geral dos Municípios
de Conde, Esplanada, Entre Rios, dentre outros.

Ainda desta tribuna, desejo chamar a atenção
do Governo do Estado da Bahia para a situação ca
lamitosa da BA-242, que liga o Município de Nova
Canaã, no sudoeste, a Ponto de Astério, no sul do
Estado.

Na semana passada, nas imediações de Iguaí,
a população da região obstruiu o tráfego na BA-242
por mais de seis horas, queimando pneus e estacio
nando veículos na estrada.

O Governo da Bahia precisa cuidar melhor do
interior do nosso Estado.

Vejam, nobres pares, a situação deplorável de
centenas de famílias que vivem de esmolas às mar
gens da BR-116, na Bahia, principalmente nos tre
chos compreendidos entre os Municípios de Poções,
Milagres, Manoel Vitorino e Brejões. Homens, mulhe
res, crianças e idosos vivem situação degradante, es
molando às margens da rodovia, num quadro de in
tenso sofrimento e abandono social.

O Governo baiano precisa ter políticas de de
senvolvimento e inclusão social voltadas para o interi
or do Estado, além de voltar-se para a recuperação de
nossas rodovias estaduais.

Na Bahia, o número de acidentes com vítimas
fatais é expressivo e centenas de famílias choram a
perda de seus entes queridos.

Nesse contexto, desta tribuna deixo este alerta
ao Governo, bem como presto minha solidariedade e
meus respeitos ao povo baiano.

Tão logo ultrapassemos o estágio da atual cultu
ra política em nosso Estado, melhores dias certamen
te virão.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. LUIZ CARLOS HAULV (PSDB - PRo Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, criado em 14 de novembro de 1951 e
instalado em 14 de dezembro do ano seguinte, o Mu
nicípio de Alvorada do Sul, no Estado do Paraná, co
memorou o 49° aniversário com uma série de eventos
cívicos, culturais, esportivos, artísticos e religiosos:
torneio início do campeonato de futebol de campo de
Aniversário da Cidade; 1a Mostra de Teatro da Região
da AMEPAR; Exposição de Artes em Madeira; Soleni
dade de Vereador Mirim; homenagens aos ex-Prefei
tos Antônio de Souza Lemos e Álvaro Alves; Gincana
Loteria Esportiva; apresentação de bandas e fanfar
ras. As festividades foram encerradas no dia 15 de de
zembro, com a I Feira Municipal de Artesanato e o Ba
ile da APAE: Aniversário da Cidade.

Alvorada do Sul tem como ponto forte o turismo.
Banhada pelo Rio Paranapanema, a cidade é famosa
pela pesca e pela hospitalidade de seu povo, o que
proporciona um ambiente familiar entre os nativos e
os visitantes todos os fins de semana e por ocasião
de suas tradicionais festas, da Pesca do Barbado, em
novembro, e da Padroeira, em junho.

A Capital da Pesca, como passou a ser conheci
do o Município, contabilizou uma população de 9.260
habitantes no Censo de 2000, sendo 7.016 na zona
urbana e 2.244 no campo, com uma população eco
nomicamente ativa de 4.981 pessoas e renda per ca
pita de US$ 2,117.07, destacando-se em sua econo
mia primária o soja, a cana-de-açúcar e o milho, e, no
segmento industrial, os produtos alimentares e os mi
nerais não-metálicos, a metalurgia e a indústria ma
deireira.

Parabenizo o Prefeito João Piovesan Filho, o
Vice-Prefeito João Carlos Peres, o Presidente da Câ
mara, Amarildo Aparecido Gomes, os Vereadores
Ana Cristina de Quadros, Antônio Siscati Rufino, Eu
clides Piovesana, José Donizete da Silva, Luiz Carlos
Palazini, Onivaldo Piovesana, Osório Ripo e Terezi
nha Aparecida G. Gasparelli, assim como lideranças
empresariais, religiosas, de trabalhadores, agriculto
res, pecuaristas, professores, estudantes, donas de
casa, profissionais liberais, a sociedade de Alvorada
do Sul, enfim, pelo transcurso do 49° aniversário do
Município.
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Faço outro registro, Sr. Presidente. Foi assinado
no dia 20 de dezembro de 2001 o convênio do Minis
tério da Saúde e a Universidade Estadual de Londri
na, no âmbito do Programa Qualidade e Eficiência do
SUS - implantação, aparelhamento e adequação de
unidades do SUS -, tendo por objeto a modernização
do setor de produção de medicamentos sólidos orais
do Laboratório de Produção de Medicamentos.

A solenidade de assinatura do ato contou com a
presença do Exmo. Sr. Ministro da Saúde, Senador
José Serra, que mais uma vez deu mostras de seu
apoio a empreendimentos que visam melhorar e am
pliar o atendimento do SUS.

O convênio prevê investimentos da ordem de
R$ 1.697.278,00, pelo Ministério da Saúde, e de R$
339.459,00, pela Universidade Estadual de Londrina,
com cronograma estimado de dezembro de 2001 a
dezembro de 2002.

A modernização do setor de produção de medi
camentos sólidos orais possibilitará:

• a expansão da capacidade produtiva do La
boratório de Produção de Medicamentos da UEL;

• a ampliação da oferta de medicamentos ge
néricos, a baixo custo;

• a modernização do parque industrial farma
cêutico disponível no Estado do Paraná;

• o desenvolvimento de novas tecnologias na
produção de medicamentos;

• a geração de novos empregos diretos e indi
retos nas áreas de pesquisa, desenvolvimento, con
trole de qualidade, produção e distribuição de medi
camentos;

• a ampliação da gama de serviços prestados
à comunidade.

É com justo orgulho que faço esta comunicação,
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, por haver con
tribuído para a formalização dessa importante parce
ria entre o Ministério da Saúde, a Universidade Esta
dual de Londrina e o Laboratório de Produção de Me
dicamentos, parabenizando, uma vez mais, o Ministro
da Saúde, Senador José Serra, o magnífico Reitor da
UEL, Prof. Pedro Gordan, e o Diretor do Laboratório,
Prof. Francisco Eugênio.

Passo a abordar ainda outro assunto, Sr. Presi
dente. Solicito conste dos Anais da Casa o artigo
"Alento dos brasileiros", de autoria do Dr. João Dias
Ayres, publicado no jornal Folha de Londrina, edição
de 15 de janeiro de 2002.

O autor é médico conceituado, pioneiro da cida
de de Londrina, no Estado do Paraná, onde é respei
tado e admirado por suas qualidades pessoais e pro-

fissionais, com seu nome gravado na história do Mu
nicípio.

Registro o referido artigo, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, porque aborda com propriedade as
suntos de importância, como a situação da economia
nacional, a atuação das Casas do Congresso Nacio
nal, a performance do Tesouro Nacional e da
PETROBRAS, o trabalho dos Ministros Pratini de Mo
raes e Pedro Malan e do Presidente do Banco Cen
trai, Arminio Fraga, além de referir-se à necessidade
de apoio à agricultura e à pecuária e às companhias
de aviação comercial.

Parabenizo o Dr. João Dias Ayres por seu exce
lente artigo, que teve a gentileza de remeter a meu
gabinete.

A propósito do comentário referente ao resulta
do positivo de nossa balança comercial, recordo pro
nunciamento que fiz na sessão de 24 de outubro de
2001, sobre as restrições impostas pelo Canadá à
carne brasileira e os subsídios que concedeu à venda
de aeronaves da Bombardier. Naquela oportunidade,
sugeri que o Brasil entrasse com pedido de indeniza
ção e aplicasse retaliações comerciais ao Canadá,
para compensar os prejuízos causados à EMBRAER,
em face dos subsídios ilegais à sua indústria aeroes
pacial, que devem ser retirados até maio, segundo
decisão da Organização Mundial de Comércio
(OMC).

Nesse episódio, nobres colegas, o Brasil não
pode abrir mão do direito de retaliação, pois o fato de
o Canadá não recorrer da decisão da OMC significa,
na prática, que vem transgredindo as normas de co
mércio internacional, pelo menos nos últimos cinco
anos, causando grandes prejuízos à indústria aero
náutica brasileira.

Espero, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
que o Ministério das Relações Exteriores adote medi
das firmes em defesa dos direitos do Brasil, pois,
como afirmou o Diretor-Presidente da EMBRAER,
Maurício Botelho, "o que ficou provado em relação ao
Canadá, é motivo suficiente para não acreditar que
um acordo viável, baseado na confiança mútua, será
facilmente conseguido na reunião entre os dois paí
ses, prevista para abril".

O fato é que está em curso o prazo para a retira
da dos subsídios considerados inadequados pela
Organização Mundial do Comércio, e, como o Cana
dá já sinalizou que não tem como modificar os contra
tos já celebrados, inclusive os que já tiveram as enco
mendas entregues, o Brasil deve, sem dúvida, pedir o
direito de retaliação, a fim de repor o equilíbrio no co-
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mércio bilateral entre os dois países, pois é isso que ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR
todos esperamos.

Alento dos..brasileiros
João Dias AYTes
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o SR. PAUDERNEY AVELlNO (PFL-AM. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. "Deputados, o problema da segurança pública,
como era de esperar, tornou-se o mais palpitante
tema da atualidade política e administrativa no Brasil.
A criminalidade e a violência chegaram a um ponto tal
que percebemos hoje uma forte pressão da opinião
pública no sentido da introdução de regras legislati
vas e da implementação de medidas administrativas
que, numa palavra, assegurem um mínimo de paz e
proteção de vida aos cidadãos e às famílias deste
país.

Refletindo fielmente um sentimento que é de
toda a sociedade, já existe, sem a menor dúvida, um
consenso entre todas as correntes político-ideológi
cas que atuam na vida pública brasileira de que no
atual momento foram ultrapassados os limites do tole
rável, no campo da insegurança. Todos estão de acor
do em que, acima de quaisquer fatores de estímulo à
criminalidade e à violência, no Brasil, está a reinante
sensação de impunidade.

Dou ênfase a esse aspecto de questão, pois ain
da existe uma corrente de opinião que, no debate so
bre causas da criminalidade, entende, numa percep
ção bastante unilateral, que a origem de tudo é a po
breza e o desemprego. É preciso tomar muito cuidado
com estatísticas e números, especialmente quando
utilizados para apoiar argumentos de cunho ideológi
co. Evidentemente, é essencial olhar números esta
tísticas, mas com extrema objetividade e muito dis
cernimento, além de se terem de comparar as distin
tas situações, nos distintos períodos e países.

Em trabalho publicado no suplemento do jornal
Valor Econômico, edição de 10 de fevereiro, sob o tí
tulo "Um país rico de pobres", o Prof. Marcos de Bar
ros Lisboa, Diretor da Fundação Getúlio Vargas, faz
uma excelente análise da desigualdade no Brasil, da
qual se pode concluir que não há correlação direta
entre desigualdade e aumento recente da criminali
dade. Mostra o autor que, com variações marginais, a
desigualdade de renda no Brasil é essencialmente a
mesma desde 1970. Nesse período, o país cresceu,
teve recessão, passou pela hiperinflação, duas mora
tórias e estabilizou a moeda. No meio disso tudo, os
10% mais ricos continuaram apropriando-se de 50%
da renda nacional, enquanto 40% mais pobres ficam
com 10%, com variações de dois ou três pontos per
centuais ao longo dos anos.

Na presente conjuntura, parece haver uma rea
ção social ou uma mobilização de opinião pública de
tal intensidade em torno do problema da segurança
pública, eis que estão caindo por terra as velhas dife-
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renças de visões ideológicas do tipo "direita" e "es
querda", Todos concordam em que o problema é com
plexo e imenso e comporta o que se poderia chamar
de múltipla causalidade.

O desafio está aí colocado. Nada menos de 246
projetos tramitam no Congresso Nacional versando
sobre a matéria, e uma Comissão Mista de Deputa
dos e Senadores pesquisa e seleciona as proposi
ções que deverão compor o "pacote da segurança".

E não adianta, a esta altura, valer-se da conhe
cida manobra de transferência de responsabilidade.
Se, eventualmente, a Oposição e a sociedade po
dem cobrar do Governo algum tipo de omissão admi
nistrativa em relação a determinados tópicos da se
gurança, o Governo e a sociedade podem também
cobrar da Oposição pela falta de uma efetiva colabo
ração legislativa, pela falta de apoio no apressamen
to dos projetos de lei que têm por objetivo mudar o
quadro geral da segurança pública, das mais varia
das maneiras.

O importante é que todos se conscientizem da
relevância e do caráter inadiável das providências
para superação da crise, com vistas a transformações
em uma área de interesse que suplanta quaisquer ou
tras, pois está em causa um valor maior da cidadania:
a defesa da própria vida das pessoas!

Como é da própria cultura brasileira, as solu
ções mais uma vez terão de ser articuladas sob a
pressão das circunstâncias. O que não impede, po
rém, que a classe política ofereça, com firmeza e de
terminação, pronta e adequada resposta à grande an
siedade da sociedade brasileira quanto à grave ques
tão da segurança pública.

O SR. FREIRE JÚNIOR (PMDB - TO. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, Amilton Gerônimo de Figueiredo, ex-dire
tor da FUNAI- Fundação Nacional do índio, onde tra
balhou por quase trinta anos, aposentando-se há
apenas alguns meses, sempre foi um funcionário pú
blico exemplar, um servidor de carreira brilhante, um
trabalhador honrado e, por isso, respeitado e reveren
ciado pelos colegas, pelos amigos, por todos que tive
ram a oportunidade de conhecê-lo.

Pois muito bem, Sr. Presidente. Amilton Gerôni
mo de Figueiredo, o funcionário público aposentado
que nasceu no Tocantins, que cresceu no Distrito Fe
deral e que se transformou num dos melhores e mais
respeitados especialistas brasileiros em questões
indigenistas, tendo percorrido e conhecido todas as
tribos deste País ao longo de quase trinta anos de
trabalho contínuo e de dedicação exclusiva a este
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povo historicamente sofrido e vergonhosamente es
quecido, está sendo vítima de uma injustiça tão gri
tante e de uma perseguição tão mesquinha, que eu
me sinto no dever e na obrigação não só de defen
dê-lo, mas também de denunciar a esta Casa os
abusos e os absurdos que estão se passando na
FUNAI.

Como não terei tempo o bastante e prazo sufici
ente para mostrar às Sras. e aos Srs. Deputados to
dos os abusos e tantos os absurdos que ocorrem na
Fundação Nacional do índio, hoje transformada numa
burocrática e descartável repartição pública que se
quer conhece os verdadeiros problemas das inúme
ras nações indígenas existentes no nosso País, re
portarei apenas sobre o caso específico de Amilton
Gerônimo de Figueiredo.

No ano passado, às vésperas de aposen
tar-se, Amilton Gerônimo de Figueiredo foi acusado
de cometer uma série de improbidades administra
tivas e de praticar várias infrações disciplinares no
âmbito da Fundação Nacional do índio. Não havia
provas nem tampouco indícios, mas mesmo assim
o Presidente da FUNAI, o senhor Glênio da Costa
Alvarez, resolveu instaurar uma sindicância interna
e nomear uma Comissão de Processo Administrati
vo para a apuração de acusações e de denúncias
que sequer existiam.

Instaurada a sindicância interna, nomeada a
Comissão de Processo Administrativo, de outubro de
2001 a janeiro de 2002, toda a vida profissional de
Amilton, e, conseqüentemente, todos os atos que di
reta ou indiretamente ele exerceu na FUNAI, foram
minuciosamente investigados e detalhadamente re
passados. Em quatro meses de trabalho, os membros
da Comissão, os também funcionários públicos Maria
de Lourdes Machado de Oliveira, loneida Evaristo
Nunes Carvalho e Marcelo Gomes da Silva, reviraram
e recuperaram todos os passos que Amilton havia
dado na FUNAI desde a sua admissão até sua apo
sentadoria.

O resultado dos quatro meses de investigações
está escrito no relatório final da Comissão de Proces
so Administrativo. Amilton foi inteiramente absolvido,
porque não se encontrou uma vírgula sequer que de
sabonasse a sua atuação funcional na FUNAI.

Não lerei todo o processo, que é longo e deta
lhado, mas abrirei aspas para a conclusão do trabalho
de investigação presidido pela funcionária Maria de
Lourdes Machado de Oliveira. Segundo a Comissão
de Processo Administrativo, Amilton Gerônimo de Fi
gueiredo foi absolvido "uma vez que não estão pre
sentes nenhum elemento, ou seja, dolo, culpa e mate-

rialidade para ser decretada uma penalidade discipli
nar administrativa",

Demonstrada a sua inocência, provada a sua
conduta ilibada em tantos anos de trabalho na FUNAI,
Amilton esperou, então, por um ato de justiça e de re
paração que deveria vir do Presidente da Fundação,
Sr. Glênio da Costa Alvarez, a quem cabe referendar
a decisão da Comissão de Processo Administrativo.

Esperou em vão, porque espera até hoje. Até
hoje, 26 de fevereiro de 2002, trinta e sete dias depois
que a Comissão de Processo Administrativo assinou
o relatório final inocentando Amilton Gerônimo de Fi
gueiredo das acusações que lhe foram feitas, o Presi
dente da FUNAI não referendou o processo nem o en
viou para o conhecimento e o arquivamento no Minis
tério da Justiça. Ao invés disso, ao invés de inocentar
um servidor público exemplar, o Presidente da FUNAI
ilegalmente suprimiu da aposentadoria de Amilton
Gerônimo de Figueiredo vantagens e benefícios tra
balhistas concedidos ao longo dos quase trinta anos
que o funcionário dedicou à Fundação Nacional do
índio, conseqüentemente, à causa indigenista.

Está aí o absurdo, está aí o abuso! Absurdo e
abuso cometidos contra Amilton Gerônimo de Figuei
redo. Ele está sendo punido não por improbidade ad
ministrativa nem por infrações disciplinares, que es
sas duas acusações e essas duas denúncias já foram
devidamente descartadas; ele está sendo punido,
sim, por discordar e divergir da administração do atual
Presidente da FUNAI, Glênio da Costa Alvarez, acu
sando-o e responsabilizando-o pelo sofrimento e pela
degradação do povo indígena.

Sendo assim, Sr. Presidente, colegas Parlamen
tares, minhas senhoras e meus senhores, todos so
mos réus neste processo. Porque poucos, raros, apro
vam a gestão do Sr. Glênio da Costa Alvarez à frente
da FUNAI. E porque poucos, raros, podem concordar
com uma administração tão desastrada e, neste caso
específico, tão vingativa.

Daí o apelo que faço diretamente ao Ministro da
Justiça, O notável Deputado Aloysio Nunes Ferreira, a
quem a FUNAI está legalmente subordinada. Peço ao
Ministro que intervenha neste caso, reparando o mal
que se fez e que ainda se está fazendo ao ex-funcio
nário Amilton Gerônimo de Figueiredo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. JOAQUIM FRANCISCO (PFL - PE. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, tema cada vez mais freqüente nas
análises e debates sobre o comportamento da socie
dade moderna, o chamado "déficit de civilidade"
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constitui um dos maiores desafios enfrentados pela
viabilidade da organização social deste início de milê
nio, sobretudo nos grandes conglomerados urbanos.
Com efeito, estes têm-se transformado em ''formigue
iros humanos", cujo grau de complexidade e pressões
põem em risco a própria capacidade de convivência
minimamente pacífica, estruturada e assecuratória
de uma qualidade de vida que faça jus aos requisitos
de progresso material alcançado pela ciência e pelos
pressupostos da cidadania.

As causas dessa carência civilizatória, em que
pese a sua multiplicidade não excludente de eventu
ais controvérsias, são sobejamente conhecidas e,
em seu conjunto, consensuais. A explosão demográ
fica é uma delas, em particular pela sua inadequada
distribuição, pela sufocante concentração em deter
minados espaços geográficos, em flagrante contras
te com a rarefação populacional em imensas áreas
do planeta.

Outra inadequada distribuição - a de renda, ri
queza e bem-estar - pode também ser aqui referida.
As políticas públicas divergentes e contraditórias,
seja no amplo contexto internacional seja nos domíni
os internos da maioria dos países, é outro fator deter
minante da anomalia. A predatória exploração dos re
cursos naturais, em nome de um desenvolvimentismo
desumanizador, é mais um item nesse imenso con
junto de desacertos.

Enfim, seria ociosa a tentativa de enumerar os
vetores de desequilíbrios e disparidades predominan
tes no mundo moderno.

Da mesma sorte, não menos conhecidos e con
sensuais são as desastrosas conseqüências desses
fatores: a fome, a miséria, a violência, a incivilidade,
enfim, estaríamos, os habitantes do planeta e em par
ticular das suas regiões mais empobrecidas, corren
do o risco flagrante do afrontamento do caos gerado
pelo medo, a insegurança, a crueldade, a desumani
zação. É assim como se os valores que alicerçam a ci
vilização construída penosamente ao longo dos milê
nios se tivessem transmudado em letra morta, à conta
do afrouxamento de princípios éticos que a tudo justi
fica, inclusive a glorificação do individual e do exclu
dentemente grupal.

Exemplos aparentemente insignificantes dessa
crise de valores podem ser encontrados em espaços
e momentos os mais corriqueiros, passando por isso
quase despercebidos, tamanha sua incorporação ao
nosso cotidiano. Não se está a aludir aqui à violência
desenfreada e ostensiva, mesmo quando originária
do próprio ambiente familiar. Esse tipo de violência,
brutal em sua essência homicida e combatida institu-

cionalmente pelas autoridades ligadas à área de se
gurança, apresenta mil faces de terror e desrespeito
aos padrões de dignidade humana. Tal expressão de
violência se explicita em toda parte, desde os estádi
os esportivos aos centros escolares, como que a de
monstrar sua invulnerabilidade, sua exclusão das li
nhas de controle da sociedade organizada. A ousadia
dessas manifestações criminosas ignora limites esta
belecidos pela repressão oficial. Seria ilusório espe
rar de seus praticantes o respeito a outros valores e
ações fora do âmbito positivo.

No entanto, essas formas extremas de agressão
ao modelo civilizatório, por mais paradoxalmente ina
ceitáveis e corriqueiras e com as quais estamos sen
do instados a conviver para sobreviver, não constitu
em o núcleo central destas notas. O "déficit de civilida
de" a que nos referimos no início também comporta
facetas que, embora nada sutis, se enquadram entre
delitos menos graves, quase isentos de punição, pra
ticamente absorvidos pela sociedade como se delas
fossem inevitáveis componentes. São delitos consi
derados menores e, por via de conseqüência, trata
dos como tal, à conta dos seus efeitos tidos por me
nos danosos à vida societária. Trata-se de transgres
sões à ordem social que apenas indiretamente per
turbam e agridem o dia-a-dia comunitário, mesmo
quando, indiretamente, exibem potencial destrutivo
tão profundo quanto os que caracterizam as contra
venções ditas extremas ou radicais.

As conseqüências dessas perturbações da or
dem, porém, podem ser ainda mais sérias e destruti
vas do que as catalogadas como insuportáveis, em
bora as aparências contradigam, num primeiro mo
mento, essa afirmação. Visualizadas em seu conjunto
e freqüência, entretanto, elas respondem de forma
contundente pela fragilização dos nossos foros de ci
vilidade. Ao fim e ao cabo, seu somatório insidioso é
que embrutece e insensibiliza cada vez mais o com
portamento social, o convívio minimamente ordeiro e
cordial, ferindo de morte os paradigmas que emba
sam a estrutura comunitária moderna.

Basta um exemplo, Sr. Presidente, para ilustrar
a nocividade dessas ações. Tome-se o caso do com
portamento do cidadão brasileiro, independentemen
te do seu nível cultural e econômico, quando integra
do ao circuito do trânsito. A imagem da "selva mecâni
ca" em que se transformaram as nossas malhas viári
as, em particular nas zonas urbanas congestionadas
e estressantes, vem-se tornando cada vez mais ajus
tada à nossa realidade diária. Com efeito, a situação
chegou a tal ponto que uma outra metáfora, por igual
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lamentável, também aqui se aplica: a de verdadeiro
"campo de batalha".

Mas até para não se repisar um tema que se faz
progressivamente obsessivo nos comentários sobre
o cotidiano brasileiro atual, vamos nos fixar, ainda
para efeito exemplificativo, em apenas um aspecto do
problema. Referimo-nos à espantosa indiferença dos
condutores de veículos, outra vez sem alusão à sua
posição socioeconômica, perante os direitos e prerro
gativas alheios, nas horas avançadas da noite, em
tese reservadas ao repouso e ao recolhimento. É em
momentos assim que se explicita o quanto ainda nos
cabe avançar em termos de princípios civilizados.

Noite alta ou madrugada adentro, nossas ruas
se vêm crescentemente transformando em espaços
de disputa caótica de buzinaços e torneios de esca
pes liberados. Quando ocorrem, por exemplo, come
morações de feitos esportivos, desrespeitam-se fla
grantemente, de maneira desabusada e desumana,
os mais elementares limites de consideração aos
nossos semelhantes. Não importa, para esses insen
síveis ocupantes de veículos motorizados, nem a
hora nem o local em que exercitam suas proezas cri
minosas. Tampouco lhes importa a possibilidade de
punição, acobertados por alguns fatores que os favo
recem: o adiantado da hora (quando é suavizado o ri
gor fiscalizatório) e o grande número dos que com
eles compactuam dos excessos.

Tem-se, então, a instalação do pandemônio so
noro em áreas residenciais e hospitalares cujos mo
radores ou internos se tornam vítimas inocentes de
algozes em tudo desavisados. E é aqui que se coloca
a questão das nefastas, e até fatais, conseqüências
desse respeito. É difícil, se não impossível, mensurar
ou avaliar os efeitos daí decorrentes, até pela sua ca
racterística de acumulação de traumas. É aqui que
está a diferença apenas relativa entre o ato criminoso
em si mesmo, direto e intencional, e esse outro que
não se conceitua como doloso, salvo no que concer
ne à irresponsabilidade comportamental e à insensi
bilização comunitária. E é aí também que se flagra,
em toda sua causticidade, a intensificação daquele
déficit de civilidade com que abrimos e concluímos
este pronunciamento.

Não há horizonte visível para se eliminar, no
curto prazo, os vetores dessa crise dos nossos tem
pos. Ela parece ganhar extensão e profundidade em
sociedades até há pouco merecidamente reverencia
das pelos seus elevados patamares de convivência
disciplinada e saudável. No caso específico do Brasil,
o dado cultural ganha marcante relevo. A velha e insu
perável máxima segundo a qual o direito de cada um

se esgota no umbral do limite alheio, ainda vacila en
tre nós perante a exacerbação individual inconse
qüente.

O que se pode avançar no plano da busca de
soluções para essa real tragédia da vida brasileira,
que desafia o nosso futuro civilizatório, é, mais uma
vez, a intensificação de um vasto projeto de conscien
tização do indivíduo em face da sua responsabilidade
coletiva. No fundo e em resumo, trata-se de investir
maciçamente na tarefa educacional, que se vincula,
porém, de forma inextricável, a inumeráveis outros
componentes do arcabouço comunitário.

Nesse processo educativo é que não se pode,
todavia, deixar de destacar que transgressões legais
ditas menos graves e pouco ofensivas o são tão-so
mente na aparência. Seu potencial destrutivo, mesmo
quando não doloso, contém todos os ingredientes do
crime ostensivo e intencional. Na verdade, todas es
sas ações ou omissões convergem para a mesma tra
gédia: o golpeamento da civilização.

Era o que tínhamos a dizer.
Muito obrigado.
O SR. ARY KARA (PTB - SP. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, no último dia 24 de janeiro, comemorou-se em
todo o Brasil o Dia Nacional do Aposentado. Ocupo a
tribuna desta Casa não apenas para dedicar algumas
palavras em homenagem a eles, mas também para
fazer um alerta a toda a sociedade brasileira.

Quisera eu ocupar a tribuna desta Casa para
prestar minha homenagem aos aposentados imbuído
apenas da satisfação de cumprimentá-los como um
reconhecimento dos notáveis esforços por eles em
pregados no âmbito de suas variadas atividades pro
fissionais.

Quisera eu saber que esse reconhecimento se
ria compartilhado por todas as esferas do Govemo,
em uma realidade que permitisse a essas pessoas
uma velhice segura e digna, uma vez que elas já pres
taram sua contribuição à sociedade brasileira durante
os anos mais tenros de suas vidas.

Quisera eu ter a certeza de que a aposentadoria
é uma recompensa, uma passagem para uma "vida
melhor" para essas pessoas que tanto fizeram em
prol do nosso País.

Mas, infelizmente, nobres colegas, a dura reali
dade é que essa não é uma data para se comemo
rar... Nossos aposentados sofrem as mais variadas
violações aos seus direitos, a começar pelo vergo
nhoso salário pago pelo Governo aos aposentados
pelo INSS, um salário que, em vez de recompensar
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esses trabalhadores que dedicaram suas vidas ao
trabalho, os coloca numa situação de total desprivilé
gio e na mais absoluta indignidade.

A princípio, a aposentadoria deve ser considera
da como uma etapa inevitável da vida, onde o indiví
duo se vê abruptamente diante de uma nova realida
de, que pode ser muito bem aproveitada. Ela oferece
a oportunidade de compartilhar com o mundo as ex
periências que, além de autogratificantes, são muito
úteis à sociedade. Como em todas as outras fases de
vida, requer preparo e determinação para melhor
usufruí-Ia. Requer também incentivos do Govemo
para criação de programas sociais específicos para a
população idosa, para que eles possam desfrutar sua
terceira idade com maior tranqüilidade, com uma apo
sentadoria decente, apoio médico e hospitalar, condi
ções adequadas para a prática de lazer e de convi
vência social.

Envelhecer é uma dádiva que poucos recebem
e menos ainda sabem usufruir. O processo de apo
sentadoria é uma continuidade de nossa existência e
não somente um papel social de exclusão.

No entanto, em nossa sociedade, a representa
ção social da aposentadoria está relacionada com o
ócio, com o fim de uma etapa e a entrada na velhice.
Uma boa parte daqueles que se aposentam retornam
ao lar e passam a ter uma vida sedentária. Aqueles
que recebem salários insuficientes são obrigados a
exercer atividades que, muitas vezes, não estão rela
cionadas com a experiência adquirida anteriormente.
Em ambos os casos, todo o conhecimento acumulado
ao longo de décadas de trabalho é, de repente, igno
rado. O que devia ser uma recompensa, uma passa
gem para uma "vida melhor', acaba transforman
do-se em um problema, em uma exclusão social.

Porcausa dessas contradições, nobres colegas,
é que o dia 24 não passa, na verdade, de uma forma
demagógica de lembrar dos trabalhadores que, após
anos e anos de bons serviços prestados ao nosso
País, se aposentam. Embora os aposentados sejam
um exército de pessoas que engrandeceram a Nação
com seu trabalho e contribuíram com o sistema previ
denciário, vivem hoje aos trancos e barrancos, muitas
vezes às custas da piedade dos familiares, devido aos
baixos salários recebidos do INSS.

Mas se hoje os aposentados são marginaliza
dos, é nossa a obrigação de defendê-los para que te
nham uma vida digna. É preciso um esforço consci
ente para comemorar-se neste País o Dia do Apo
sentado.

Mas não queremos ocupar esta tribuna apenas
para falar das tristezas que envolvem o dia-a-dia dos

nossos aposentados. Queremos também nos congra
tular com cada um deles pelo transcurso de seu dia,
porque, apesar de tudo isso, acreditamos que os
aposentados devem comemorar essa data, sim, até
mesmo para mostrar que estão vivos e organizados,
lutando por uma velhice mais digna, em busca de res
peito, justiça social e cidadania. E acreditamos tam
bém que nós, os representantes do povo no Congres
so Nacional, devemos lutar para garantir esses direi
tos básicos aos nossos cidadãos.

A todos os aposentados deste País manifesta
mos nosso respeito, nosso agradecimento e nosso
compromisso pela luta em prol de uma velhice mais
digna. E como não poderia deixar de ser, nossos cum
primentos pela data que lhes foi dedicada. Para
béns!!!

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
No último dia 25 de janeiro foram comemoradas duas
datas de grande significação para a nossa sociedade.
Esse foi o dia dedicado a homenagear a criação dos
Correios no Brasil, bem como o Dia do Carteiro. Em
virtude disso, vimos dedicar algumas palavras a es
ses profissionais que labutam no seu diaadia com a
nobre missão de aproximar as pessoas e acalentar os
corações, trazendo as mais variadas e esperadas
mensagens.

O desenrolar da história postal de nosso País
confunde-se com seu próprio crescimento e com
suas transformações históricas. Por isso, nobres cole
gas, o conhecimento dos principais fatos ligados à im
plementação e ao desenvolvimento dos serviços pos
tais fornece um panorama do desenvolvimento histó
rico brasileiro.

A primeira correspondência de que se tem re
gistro no Brasil surgiu com a chegada de Pedro Álva
res Cabral, em 1500. Tratase de correspondência que
ficou conhecida como Carta de Caminha e que é con
siderada a carta de nascimento do Brasil, na qual Ca
bral relatava com entusiasmo o descobrimento de
uma nova terra e suas características inusitadas. Com
este acontecimento, eternizado na história, estava
sendo escrita a primeira página do surgimento dos
Correios no Brasil.

Não obstante a histórica Carta de Caminha, ofi
cialmente, o marco inicial do início das atividades
postais no País deu-se no dia 25 de janeiro de 1663,
quando o Alferes João Cavalheiro Cardozo foi nome
ado para o cargo de Correio da Capitania do Rio de
Janeiro. Nessa oportunidade, originaramse os correi
osmores no Brasil; em virtude disso, essa data é co
memorada atualmente como o Dia do Carteiro.
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Com a chegada da família real ao Brasil, os ser
viços postais desabrocharam, e daí resultaram o pro
gresso comercial, a elaboração do 10 Regulamento
Postal do Brasil, o funcionamento regular dos correios
marítimos e a emissão de novos decretos.

Posteriormente, um outro período, bastante
conturbado por lutas pela independência do País, ser
viu para que os Correios desempenhassem um papel
valioso como importante meio de comunicação entre
os que ansiavam por separar a colônia da metrópole e
trabalhavam por isso.

No dia 7 de setembro de 1822, o mensageiro
Paulo Bregaro, considerado o primeiro carteiro e de
pois aclamado o patrono dos carteiros no Brasil, foi o
responsável pela entrega da correspondência infor
mando sobre as exigências de Portugal em relação
ao Brasil a D. Pedro I. Ao recebêla, como sabemos, D.
Pedro recusou-se a aceitar as imposições da Corte e
declarou a Independência do Brasil.

Desde o surgimento dos serviços postais até os
dias de hoje, Srs. Deputados, os Correios sempre as
sumiram sua postura de instituição respeitável que
aproxima as pessoas, sempre procurando ade
quar-se aos vários períodos de desenvolvimento do
País, buscando o progresso para os seus serviços
prestados à sociedade.

Atualmente, os Correios estão presentes em
todo o País. Sua teia de serviços e atendimentos es
palhase pelo território nacional, gerando benefícios e
ajudando os brasileiros a se comunicarem. São pou
cas as localidades que não possuem um posto ou cai
xa de coleta dos Correios.

Além de receberem e despacharem correspon
dências, os Correios modernos também exercem im
portante papel social em nosso País, promovendo
serviços de apoio à população. Como estão espalha
dos por todo o País, muitas vezes funcionam como
agência de pagamento de benefícios previdenciários
em localidades em que não existem instituições finan
ceiras, dentre muitas outras facilidades oferecidas 
isso para não citar o poderio de sua presença no ce
nário econômico do País.

A nossa Empresa Brasileira de Correios e Telé
grafos - ECT é a maior empregadora em regime de
CLT do Brasil, possuindo, além de seus 82 mil empre
gados, uma equipe de 21 mil colaboradores, que
prestam serviços indiretos.

Em termos de receita operacional bruta, a em
presa estatal ocupa o quinto lugar entre as empresas
do setor público, com grau zero de endividamento, e,
apesar de sua estrutura complexa, tem ostentado re-

sultados expressivos nos últimos anos. O nível de efi
ciência não deixa nada a desejar em comparação
com os Correios dos países mais desenvolvidos.

Com esse número e abrangência de atuação, os
Correios são, sem dúvida, a instituição pública mais
presente na vida dos brasileiros. Nem preciso mais di
zer da importância desse serviço na vida de cada
pessoa. É fato notório que a existência dos Correios
veio contribuindo muito para o crescimento e o desen
volvimento das sociedades.

É por isso, nobres colegas, que vimos prestar
nossa homenagem a todos os carteiros, pelo cumpri
mento de sua nobre missão de aproximar as pessoas
e acalentar os corações aflitos, bem como vimos lou
var a criação desse serviço tão importante para toda
a sociedade.

Parabéns, amigos carteiros, pelo dia que lhes foi
tão justamente dedicado!

Parabéns à Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos, na pessoa de seu Presidente, Dr. Hassan
Gebrim, que tão brilhantemente a tem administrado,
e de todos os seus funcionários!

O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, em Maceió, no início desta semana,
precisamente no dia 24 de fevereiro, numa tarde de
domingo, faleceu o advogado e jornalista Francisco
Braga Sobrinho, um alagoano que, tendo residido em
Goiás cerca de três décadas, no meu Estado, exerci
tou seus deveres de cidadania e foi um profissional de
imprensa que gozou de muito prestígio no seio da sua
laboriosa classe. Nascido em Matriz de Camaragibe,
no Estado de Alagoas, bacharelou-se pela Faculdade
de Direito da Universidade Federal de Goiás e iniciou
suas atividades como funcionário público no Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística ao tempo em que
a Secretaria Geral desse importante órgão era ocu
pada por Mário Augusto Teixeira de Freitas, então
considerado o servidor público n° 1 de nosso País.

Ele foi delegado do IBGE nos Estados do Acre,
de Sergipe, da Paraíba e de Goiás, deixando esse
cargo quando, em Goiânia, assumiu as funções de
Superintendente dos Diários Associados. Sob sua di
reção, durante muito tempo, estiveram a Rádio Clube
de Goiânia e a IV Goiânia, dois veículos que, com o
jornal Folha de Goiaz, integravam a cadeia de comu
nicação comandada por Assis Chateaubriand, de
quem foi amigo. Mais tarde tornou-se um dos condô
minos da empresa. Era membro da Associação Goia
na de Imprensa, da Ordem dos Advogados do Brasil,
do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, assim
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como da União Brasileira de Escritores e outras insti
tuições culturais.

O jornalista Francisco Braga Sobrinho publicou
inúmeros trabalhos sobre problemas brasileiros; foi
agraciado com a Medalha Santos Dumont, a Medalha
Jornalística Assis Chateaubriand, a Medalha Roberto
Simonsen e recebeu a Comenda Coronel José Pes
soa, que lhe foi conferida pelo Instituto Histórico e Ge
ográfico de Brasília. Colaborou bastante com o Presi
dente Juscelino Kubitschek na tarefa da construção
da nova Capital da República e foi um dos jornalistas
que assumiram a responsabilidade de lutar pela con
solidação do novo Distrito Federal, localizado em nos
so Planalto Central. Em nome desse ideal, escreveu
dezenas de reportagens que fez publicar no jornal
Folha de Goiaz, editado em Goiânia, nas quais ex
pôs à população o trabalho desenvolvido em favor de
Brasília pelos Deputados goianos Emival Caiado,
Castro Costa, Jales Machado, Galeno Paranhas, Cé
sar Bastos, Alfredo Nasser, Albatênio de Godoi e ou
tros Parlamentares, bem como pelos Senadores Pe
dro Ludovico, Dario Cardoso, Costa Paranhos e Do
mingos Vellasco.

Escritor, residindo ultimamente em Brasília, no
Lago Sul, dedicou-se a publicar suas memórias, que
reuniu em dois livros: "Minha Terra, minha Gente" e
"Na Terra do Ipê Amarelo". Esses dois livros apresen
taram também crônicas em que focalizam temas da
vida urbana dos primeiros anos da construção de Go
iânia e anotações históricas sobre a antiga Cidade de
Goiás, cujas tradições eram por ele reverenciadas
com amor e muita paixão cultural. Suas memórias re
gistram aspectos da evolução da imprensa em Goiás,
principalmente focalizando, em estudos de natureza
socioeconômica, o papel que, à época, desempe
nhou no setor da comunicação de massa na região do
Brasil Central. É de assinalar-se que o seu batismo
em minha cidade natal se verificou um ano antes do
batismo cultural de Goiânia, que se efetivou em sole
nidade realizada no dia 5 de julho de 1942.

O jornal Folha de Goiaz, que teve Francisco
Braga Sobrinho como seu diretor, foi o segundo fun
dado em Goiânia por Castro Costa, um jovem político
que veio a ser, mais tarde, um dos Deputados Federa
is da bancada goiana, um homem de apreciável cultu
ra humanística e que exerceu postos de relevância na
administração estadual, sempre ligado ao Partido So
cial Democrático, que obedecia à liderança de Pedro
Ludovico. O jornal começou a circular no dia 2 de ju
lho de 1939 e, a partir de agosto de 1943, já pertencia
ao grupo de Assis Chateaubriand, passando a circu
lar cotidianamente.

Tendo contraído núpcias com a virtuosa D. Ma
ria Georgina Mascarenhas Braga, houve dessa
união conjugal cinco filhos, todos muito bem encami
nhados em suas atividades profissionais tanto em
Goiás como em Brasília. Enfermo, sofrendo de com
plicações originárias de diabetes, esteve internado
no Hospital Sarah, onde recebeu especiais cuidados
do ilustre médico Dr. Campos da Paz, que lhe dis
pensou, com sua equipe, toda a assistência exigida
pelo estado de saúde do paciente. Costumava, com
a família, passar a temporada de verão em Maceió,
onde tinha uma casa de praia. E foi exatamente lá
que a morte o colheu. Seu corpo foi trazido para Bra
sília e sepultado no Cemitério da Esperança com
grande acompanhamento de amigos, jornalistas, pa
rentes e representantes de instituições de Goiás e
da Capital da República.

Sobre o livro "Na Terra do Ipê Amarelo" um de
seus críticos escreveu que "memorialista de lingua
gem coloquial e seguindo a melhor tradição humanis
ta, ele muito bem se situou na rememoração de seres,
coisas e lugares de Goiás, caminhando pelo mundo
regional, interpretando os fatos de seu tempo com a
agudez de quem estava vivendo o realismo da convi
vência provinciana". Também dele se disse que foi um
bravo nordestino das Alagoas que se enraizou em
Goiás, no Estado atuando como advogado e jornalis
ta de profissão, prestando bons e assinalados servi
ços à obra da consolidação de Goiânia, metrópole de
que foi um dos pioneiros mais laboriosos.

Profundamente entristecido, falo hoje desta
tribuna para lamentar a morte do jornalista Francis
co Braga Sobrinho, um dos condôminos dos Diários
Associados de Assis Chateaubriand, de que partici
pa, com honra e dedicação à causa dos interesses
brasileiros, o jornal Correio 8raziliense, que circu
la em Brasília e é um dos mais importantes forma
dores de opinião de nosso País. Lamento o seu fale
cimento, pois ele foi, induvidosamente, um alagoa
no que, em Goiânia, se fez um cidadão de prestante
serviço à comunidade. Por isso, com o louvor do
povo de meu Estado, a ele foi concedido o título de
cidadania honorária, por decisão unânime da
Assembléia Legislativa.

Homenageando sua memória, estendo meu pe
sar à família enlutada, à esposa D. Maria Georgina
Mascarenhas Braga e aos seus ilustres filhos. Posso
dizer, sem nenhum receio, que meu Estado de Goiás
perdeu um de seus mais notáveis filhos, pois, embora
nascido em Matriz do Camaragibe, no dia 9 de setem
bro de 1913, foi um goiano amoroso da terra.
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Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente. A
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, sob o
tema "Fraternidade e Povos Indígenas", lançou a
Campanha da Fraternidade 2002, inicialmente lem
brando que no ano do descobrimento do Brasil viviam
em terras do Brasil aproximadamente 6 milhões de ín
dios e 500 anos depois estão reduzidos a 550 mil pes
soas, conforme recentes dados censitários. Segundo
o texto-base, entre outras, a finalidade é permitir o co
nhecimento amplo dos povos indígenas e de sua vida:
modos de pensar, sabedoria de suas culturas, valores
evangélicos vividos em seu cotidiano, para tornar
possível a partilha desses valores e apreendendo
com eles a valorização da pessoa humana e de toda
forma de vida. O lema "Por uma terra sem males" utili
za como referência à busca, pelos povos indígenas,
de uma terra livre da dor, do sofrimento e da morte.

Unindo-se a toda a Igreja no Brasil, o papa João
Paulo 11 deu início à Campanha da Fraternidade 2002
com uma significativa mensagem, na qual afirma o
propósito de introduzir o Evangelho nas culturas dos
povos, transmitindo sua verdade, assumindo, sem
comprometer de modo algum, a especificidade e a in
tegridade da fé cristã. O Santo Padre referiu-se ao
que há de bom nessas culturas, renovando-as a partir
de dentro, conforme está dito na "Redemptoris Mis
sio", e levando a todas as mensagens de salvação re
alizada na sua dimensão penitenciai e batismal.

O tema da fraternidade cristã e os silvícolas bra
sileiros é, de fato, muito oportuno. Por isso, frisou o
Pontifício Romano a sua importância para a Igreja
neste momento de vida nacional. Em sua mensagem
aos bispos católicos, ele salienta que a Igreja perma
necerá sempre ao lado dos que sofrem as conse
qüências da pobreza e da marginalização. Assim, diz
João Paulo 11, "a Igreja seguirá estendendo sua mão
materna aos povos indígenas para colaborar na cons
trução de uma sociedade onde todos e cada um, cria
dos à imagem e semelhança de Deus (Gn 1,26), ve
jam respeitados seus direitos, tendo condições de
vida conforme sua dignidade".

Está tramitando ainda no Congresso Nacional, é
bom recordar, o Estatuto do índio, e, atualmente, há
563 terras indígenas demarcadas, totalizando cerca
de 98 milhões de hectares, o que eqüivale a 11 ,34%
do território nacional. Outras 34 áreas estão em pro
cesso de demarcação e 62 são objeto de estudos
para serem demarcadas. Basta acentuar que os Esta
dos do Amazonas, Pará e Roraima abrigam mais de
50% do total de índios existentes no Brasil: o Amazo
nas com 39 mil índios, o Pará com 45 mil e Roraima
com 37 mil. Os três Estados disponibilizam 70% do to-

tal de hectares destinados aos índios, corresponden
tes a 70 milhões de hectares. Recentemente, as ilus
tres Senadoras Marina Silva e Marluce Pinto trataram
do assunto no Senado Federal e pediram urgentes
providências ao Governo para que adote uma política
indigenista compatível com a realidade do País e os
sentimentos cristãos de nossa família humana.

Os índios foram nossos primeiros habitantes e
temos de defendê-los, não aceitando nunca que eles
sejam abandonados à própria sorte. Até de cobaias,
segundo denúncia do jornal O Globo, em abril do ano
passado, eles têm sido usados em experiências por
uma potência do Primeiro Mundo e alguns deles fo
ram a óbito.

Sob minha ótica política e social, a Campanha
da Fraternidade 2002, promovida pela Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil, é uma oportunidade
que devemos aproveitar para discutir com muita ener
gia cívica a questão indígena no Brasil. Do mesmo
modo, deve ser um motivo de reflexão sobre o que
disse João Paulo 11 em sua segunda viagem pastoral
ao Brasil: "Só existe uma raça aos olhos de Deus, a
raça dos homens chamados a serem filhos de Deus, e
só um povo formado de muitos povos, cada um deles
com o seu modo, sua cultura e suas tradições".

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, minha gestão como Prefeita de Santos coin
cidiu com o início da privatização dos portos brasilei
ros. Desde aquela época, até pela posição estratégi
ca destacada do Porto de Santos no sistema portuá
rio nacional, chamávamos a atenção para a maneira
açodada e autoritária pela qual o processo estava
sendo conduzido. Como se diz, muita água rolou por
baixo da ponte, após a aprovação da Lei na 8.630, irô
nica e eufemisticamente chamada de Lei de Moderni
zação dos Portos. Hoje, os reflexos negativos de tal
processo são evidentes em todo o setor portuário bra
sileiro. No entanto, em nenhum outro lugar, como em
Santos, essas conseqüências se mostraram tão gra
ves e devastadoras, não só para a própria cidade,
mas também para todos os Municípios da região da
Baixada Santista.

Durante nossa atuação parlamentar na Câma
ra dos Deputados, e mais intensamente nos últimos
três anos, enquanto Presidente da Subcomissão dos
Portos desta Casa, venho procurando intermediar
negociações para equacionar conflitos que se torna
ram rotina no porto santista desde sua privatização.
Agora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta
mos às vésperas do início do processo de regionali-
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zação daquele equipamento portuário, o maior do
País e cuja transformação influenciará, em maior ou
menor escala, a estrutura de todo o complexo de
portos brasileiros.

Entre as iniciativas mais recentes quanto às
modificações que deverão ocorrer no Porto de San
tos, destaco as audiências públicas que vêm sendo
promovidas pela nossa Subcomissão dos Portos
para debater a regionalização daquele equipamento.
A primeira delas aconteceu aqui mesmo, em Brasí
lia, no último dia 28 de agosto, quando Parlamenta
res, representantes dos trabalhadores e empresári
os, além de técnicos do setor, procuraram traçar
uma perspectiva mais aproximada do que poderia
acontecer a partir da regionalização do porto santis
ta e quais os caminhos a seguir para que tal proces
so chegasse a bom termo, contemplando todos os
interesses envolvidos.

A segunda audiência ocorreu na semana pas
sada, dia 11 de outubro, em Santos. O evento foi reali
zado no plenário da Associação Comercial da cidade
e reuniu cerca de 150 pessoas, entre Prefeitos da re
gião, Parlamentares, trabalhadores, empresários,
técnicos e autoridades portuárias. Acredito, Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, que naquele dia de
mos um importante passo rumo à união de esforços
para que as transformações que devem afetar o Porto
de Santos se encaminhem no sentido mais ágil e po
sitivo possível. Se o bom desempenho daquele equi
pamento é fundamental para que se atinjam metas
prioritárias da economia do País, é necessário tam
bém que as transformações que se avizinham aten
dam aos interesses dos Municípios que integram a
Baixada Santista, já que estes foram duramente pe
nalizados com a forma pela qual a privatização foi im
posta, com a perda de milhares de postos de trabalho
diretos e indiretos e os inevitáveis reflexos econômi
cos e sociais.

Hoje, diante da perspectiva da regionalização,
sur9."l um consenso comum, entre autoridades, traba
lhadores, empresários e políticos locais, de que se
chegou a um momento propício para que distorções
gritantes verificadas até agora possam ser corrigidas,
em benefício de todos os interessados. Por isso, gos
taria de destacar aqui, para as senhoras e os senho
res, alguns dos tópicos que considero de extrema re
levância para a questão e que foram enfatizados du
rante essa segunda audiência pública sobre a regio
nalização do Porto de Santos.

Se durante décadas a cidade de Santos, em
particular, e a Baixada Santista, em geral, foram be
neficiadas pelo funcionamento do porto, em termos

de geração de empregos e renda, os Municípios da
região tiveram, em contrapartida, que acomodar seus
horizontes de desenvolvimento e crescimento urbano
às condições exigidas pela operação do equipamento
portuário. Não raro, os interesses operacionais do
porto, invariavelmente definidos à distância e impos
tos sem qualquer consulta às autoridades locais ou
aos setores comunitários envolvidos, conflitavam
abertamente com os interesses municipais e regiona
is. Só para citar um exemplo, o sistema viário dessas
cidades sempre teve que se adaptar às necessidades
do tráfego gerado pelo porto, e nunca ao contrário.

Ocorre, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
que, com o processo de privatização, o porto, pro
gressiva mas rapidamente, deixou de ser uma fonte
de emprego e renda. De repente, a região da Baixada
Santista viu-se frente a uma profunda crise econômi
ca, sem que houvesse tempo para uma readaptação
rumo a outras alternativas de desenvolvimento. Esse
quadro foi agravado ainda mais com a desaceleração
da oferta de trabalho do parque industrial de Cubatão,
em especial quando a Companhia Siderúrgica Paulis
ta - COSIPA - foi também privatizada.

Como já disse, a perspectiva de regionalização
do Porto de Santos passou a ser vista, pelas lideran
ças regionais dos diversos segmentos envolvidos,
como um caminho natural para que a Baixada Santis
ta reordene seu desenvolvimento, através de uma in
terferência direta nos destinos do equipamento por
tuário. Nesse particular, foi reiterada, durante a au
diência pública realizada em Santos, a necessidade
de que se criem mecanismos que possibilitem aos
municípios da região algum tipo de retorno financeiro
local, com base em uma participação direta na gran
de massa de recursos gerada pela movimentação do
porto, fato que até hoje nunca aconteceu.

Um dos primeiros passos nesse sentido passa
ria pela elaboração de uma lei de uso e ocupação do
solo, em nível regional, que preservasse as áreas
ainda livres, tanto no porto organizado quanto em
suas vizinhanças, para a instalação de indústrias de
transformação. Hoje, grande parte dos produtos que
chegam ao Porto de Santos é processada em cida
des do interior de São Paulo ou em outros Estados,
sem nenhum tipo de benefício local, seja em termos
de arrecadação de tributos ou de geração de renda e
empregos.

Outra ação ventilada diz respeito a um real po
der dos representantes das lideranças locais em influ
ir em questões estruturais e financeiras da adminis
tração do porto, inclusive no que se refere a tarifas,
hoje tema de acirradas polêmicas. Isso se daria atra-
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vés da nova autoridade portuária que será criada com
a regionalização, a qual teria, ao contrário do que
ocorre atualmente, de ser dotada de autonomia deci
sória para conciliar interesses em níveis nacional, es
tadual e regional. E, sem dúvida, uma das principais
reivindicações dos Municípios envolvidos diretamen
te na regionalização do porto santista versa sobre a
manutenção dos empregos que ainda são gerados
pela estrutura portuária, em especial no que diz res
peito à preservação dos postos de trabalho existentes
hoje na Companhia Docas do Estado de São Paulo 
CODESP, órgão que hoje exerce autoridade sobre o
porto.

Embora predispostos e preparados para partici
par diretamente do novo contexto administrativo do
porto, os Prefeitos das cidades margeadas pelo equi
pamento portuário salientaram a necessidade de in
vestimentos para que a futura estrutura regionalizada
possa desenvolver todo o seu potencial. Para que
esse objetivo seja atingido, dois pontos tornam-se es
senciais: que a União assuma o passivo da CODESp,
que segundo cálculos aproximados gira em torno de
R$ 500 milhões, e que os investimentos em infra-es
trutura urbana sejam eqüitativamente distribuídos en
tre os Municípios, o Governo do Estado de São Paulo
e o Governo Federal, além da iniciativa privada. Não
há como, em um primeiro momento, as administra
ções municipais arcarem com os altos investimentos
que se farão necessários para que a nova estrutura
seja implantada de forma condizente a proporcionar,
a médio prazo, o retorno financeiro que se prevê que
ela possa gerar.

Se existem apreensões por parte dos Poderes
Públicos, também os empresários do setor enume
ram uma série de preocupações pertinentes à regio
nalização, destacando a necessidade de algumas al
terações legais na legislação hoje vigente. Da mesma
forma, os representantes dos trabalhadores deixaram
claro que estão mobilizados, em suas diversas cate
gorias, para influir no processo de regionalização, so
bre o qual devem inclusive apresentar uma proposta
própria, já em fase de elaboração.

Como se vê, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, estamos diante de um quadro de grande comple
xidade, a partir da diversidade dos interesses envolvi
dos e das alternativas possíveis. As preocupações
aqui enumeradas, além de outras tantas que deverão
surgir, começarão a ser analisadas pelo grupo de tra
balho que, em breve, dará início aos estudos visando
à elaboração de um projeto concreto para a transfor
mação pretendida. Esse órgão, com composição já
definida, conta com a participação de representantes

dos Governos municipais, Estadual e Federal, dos
trabalhadores e dos empresários.

A regionalização do Porto de Santos não é uma
questão afeta apenas ao futuro da região da Baixada
Santista ou do Estado de São Paulo, pois terá reflexos
em todo o sistema portuário nacional, bem como na
economia do País. Devemos, portanto, acompanhar
com toda a atenção o desdobramento desse proces
so, reservando nesta Casa o devido espaço para que
nossa atuação parlamentar possa, em todos os níveis
possíveis, oferecer a contribuição necessária para
que tal processo atenda às expectativas positivas de
todos os segmentos interessados.

Sr. Presidente, solicito que meu pronunciamen
to seja divulgado no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. VICENTE CAROPRESO (PSDB - SC.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna ex
teriorizar uma constatação que venho tendo há algum
tempo.

A solicitação do tipo "ajuda pessoal", que me é
feita pelas pessoas e, acredito, para a maior parte dos
Deputados, é a revisão e/ou concessão de benefícios
da Previdência Social, pois, cercado por uma enorme
legislação, o sistema previdenciário brasileiro vai, aos
trancos e barrancos, se sustentando como pode.

Devido ao baixo poder aquisitivo da população,
o que gera uma baixa arrecadação, e com as dificul
dades de atração de um maior contingente para o em
prego formal, o caixa da Previdência se prejudica
cada vez mais. Medidas paliativas, heróicas e sempre
antipáticas em defesa de menores benefícios pagos,
têm sido tomadas para resguardar, pelo menos, os di
reitos dos que recebem até dez salários mínimos.

A população brasileira, a exemplo do resto do
mundo, tem-se tornado cada vez mais longeva, ou
seja, o número de idosos é cada vez maior e vive-se
muito mais tempo. Quanto à Previdência, esta tem que
se virar como pode para dar conta deste fenômeno.

Ora, Sras. e Srs. Deputados, a previdência somos
nós todos. Não é bandeira de algum partido ou ligada a
alguma ideologia. Ela é um instrumento da Nação brasi
leira para atender a sua população idosa, a seus porta
dores de deficiência, o seguro-maternidade, assistir aos
miseráveis, que não são poucos e, em tese, dar condi
ções dignas a aqueles ou aquelas que trabalharam duro
a vida toda e que sempre contribuíram compulsória ou
voluntariamente com o seu caixa.

Não há condições, neste breve período de tem
po, para entrar no mérito ou aprofundar mais no
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tema, mas é certo que a reforma ou a revolução tri
butária que o País precisa é um pilar fundamental
nesta discussão. Um outro ponto também primordial
é se equiparar o funcionalismo público e privado com
os mesmos direitos e deveres. Por que existe esta
distinção?

Para os demagogos de plantão, a área da Previ
dência é um campo fértil para vender promessas e ilu
sões. Para os tecnocratas, a Previdência é um eterno
corte de direitos. Porém, para o Congresso Nacional,
deve ser uma prioridade, pois é aqui que se discute o
bem-estar de um povo, além de ser aqui onde o su
cesso dos Governos e de seus governantes poder ser
avaliado e acompanhado, ou seja, está em nossas
mãos, congressistas, criar mecanismos para termos
uma Previdência social digna e moderna para nosso
povo.

Para o povo de qualquer Nação madura, solidá
ria e esclarecida, a Previdência Social é uma questão
de direito inquestionável e não da ajuda eventual de
políticos.

Portanto, Sras. e Srs. Deputados, já é hora de
acordar de verdade e de fazer justiça com um dos ma
iores sonhos de nosso sofrido povo: o direito a uma
aposentadoria justa e garantida.

Muito obrigado.
O SR. JORGE KHOURY (PFL - BA. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, costuma-se julgar as pessoas pelos seus er
ros e acertos; os políticos, no entanto, são julgados
apenas pelos seus erros.

Os erros dos profissionais liberais quase sem
pre são encobertos pelos próprios colegas, ao que se
costuma chamar de "ética" (entre aspas) profissional.

Desejo, neste instante, fazer desta tribuna dois
comentários positivos, acerca dos acertos de dois ho
mens públicos.

O primeiro deles é o Governador César Borges,
do meu Estado, a Bahia, que após sofrer um certo
desgaste com a greve dos policiais no ano passado,
depois de contorná-Ia, enfrentou uma permanente
ameaça de nova greve, e de forma cada vez mais per
niciosa, indicando-se inclusive a época: o carnaval.

O Sr. Governador, desde o final da greve, vem
honrando todos os compromissos com os policiais.
Abafou de maneira enérgica um motim, restabeleceu
a ordem e a tranqüilidade na sociedade e na tropa, in
clusive fazendo prevalecer sua condição institucional,
como Governador, de Comandante-Chefe da Polícia
Militar. Diante de tão articulada ação, a mídia, que por
certo consumiria muitos minutos de TV e rádio, além

de várias páginas de jornais, caso ocorresse o inver
so, calou-se.

Registro, portanto, com convicção, que as
ações do Governador representaram um acerto que
deve ser realçado, em face do prejuízo que haveria na
ausência delas, muito menos para o Governo e muito
mais para o povo baiano.

Nesses episódios nunca se distribuem aplau
sos. No entanto, quebro a regra para aplaudir o Sr.
Governador César Borges, sua equipe de trabalho
como um todo e especialmente os titulares da área de
conflito, corno o dedicado Chefe da Casa Militar, Co
ronel Christóvão Rios, a competente Secretária de
Segurança Pública, Delegada Kátia Alves, o titular da
Polícia Militar, Comandante Jorge Santos, e o Dele
gado-Chefe da Polícia Civil, Altamirando Rodrigues.

O segundo é o Prefeito da Cidade de Salvador,
Antonio Imbassahy, que realizou mais uma vez, com
competência, um dos mais importantes eventos públi
cos do mundo, o carnaval de Salvador.

Fazer um carnaval dentro de um sambódromo
qualquer boa organização é capaz de desincumbir-se
desse papel, mas fazer um carnaval nas ruas da cida
de, sem limite de espaço, tendo que lidar com a mas
sa, que, por mais que seja controlada, deixa extrava
sar seus sentimentos pela euforia dos sons, pelo ex
cesso de bebida ou mesmo pelo estresse das dificul
dades de ir e vir, e até mesmo de sairde suas residên
cias, isso só os baianos sabem fazer.

O Prefeito Antonio Imbassahy, com o apoio im
prescindível do Governador César Borges, foi capaz
de comandar estes fantásticos números: 25 quilôme
tros de festa, geração de 120 mil empregos e movi
mentação de 600 milhões de reais em negócios. Foi
essa irretocável organização que fez com que o "Car
naváfrica" superasse o carnaval de 2001, resultando
em comentários como o de Nelson Mota, carioca e
amante da cultura e do carnaval carioca, cujo artigo,
publicado na revista Época, edição nO 195, de 11 de
fevereiro de 2002, reproduzo aqui:

OS NOVOS CAMPEÕES DA ALEGRIA

Quando o Carnaval baiano é superior
ao carioca

Os cariocas que me perdoem, mas em
matéria de Carnaval a Bahia é fundamental.
Nunca vi e ouvi uma festa popular tão grande
e tão alegre, tão bonita e sensual, tão musi
cai como o Carnaval baiano. Amo as escolas
de samba cariocas, sou torcedor apaixonado
de Joãosinho Trinta, estejam ele e seu gênio
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em que escola estiverem. Sim, no mundo da
música, não há nada mais alegre e poderoso
que uma grande bateria de escola de samba,
tão emocionante quanto a massa percussiva
e os múltiplos ritmos do Olodum e do lIê,
mas, vamos ser sinceros, a repetição por 80
minutos de um único - e nem sempre bom 
samba-enredo... Hummm... Não dava para
variar um pouco?

No quesito diversidade, a Bahia é uma
festa. Na orla marítima, diante dos camaro
tes, muito mais luxuosos e confortáveis que
os do Sambódromo, passam incessante
mente os imensos palcos ambulantes, cada
um com sua música e suas estrelas e convi
dados, cantando samba, funk, rock, Rober
to Carlos, reggae, forró, pagode, hits inter
nacionais e até axé! Hoje o "trio elétrico"
não tem mais nada a ver com o tipo de mú
sica que nele se toca(va). Virou hardware
para qualquer gênero musical, uma das
grandes contribuições brasileiras ao mundo
do espetáculo. São mais de 100 trios, de
manhã, à tarde e à noite, para todos os gos
tos. E de graça! Sim, porque entre os cama
rotes e a praia e o mar azul, nas ruas e nas
calçadas, um mar de gente canta e dança
dia e noite em volta dos trios e está vendo e
ouvindo exatamente a mesma coisa que os
privilegiados dos camarotes. Os populistas
dizem que isso é "democrático", como elo
gio, eu mesmo já disse essa bobagem. Cla
ro, o Carnaval baiano é anárquico! É a uto
pia da anarquia, onde liberdade e responsa
bilidade são pessoais e intransferíveis. Fora
alguns roubos e brigas de rua, normais
onde há gente bebendo e dançando, as
ocorrências policiais graves diminuem dras
ticamente. Ficam até abaixo dos níveis de
uma semana comum. Razão tem Joãosinho
Trinta quando renova sua fé na alegria como
motor da redenção, como estímulo e conso
lo dos que sofrem. E até como meio de vida.
Na Bahia, o Carnaval se espalha pela cida
de inteira, por todas as classes. Imaginem
se, em vez de encurralado no corredor auto
ritário do Sambódromo, o desfile das esco
las cariocas fosse na orla marítima, do
Leme ao Leblon... E de graça!

Ao contrário das escolas de samba,
um cartel dominado por chefões da contra
venção, a indústria dos trios elétricos e dos

camarotes é privada e legal, cada um faz o
seu, levanta seus patrocínios, vende seus
convites e toca o que quiser. E paga impos
tos. São empresas modernas, com tecnolo
gia de ponta, no entertainment mundial:
usinas de som e luz em movimento! Com
toda essa alegria, o Carnaval baiano é uma
máquina de fazer dinheiro. Uma indústria
que a cada ano emprega mais gente, gran
des e pequenos, empregados e patrões,
vendendo mercadorias e serviços, venden
do alegria, movimentando milhões. Com
grande talento e competência. Como se
sabe, baiano não nasce, estréia!

Esse registro, como o anterior, é de um acerto
que passa despercebido pela mídia, que também
mobilizaria todos os seus espaços tivesse o "Carna
váfrica" trazido infortúnios, dissabores, insucessos.
Por isso parabenizo, o Prefe~o Antonio Imbassahy
por mais esse importante acerto, bem como toda a
sua equipe, simbolizada pela titular da EMTURSA 
Empresa Municipal de Turismo, Eliana Dumet, pela
sua competência, sua seriedade, sua dedicação.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o que há
de mais importante com os acertos no serviço público
é a integração entre os diferentes setores, é a sinergia
que deve haver entre os diferentes níveis de Poder, é
a cumplicidade na busca dos objetivos. Tudo isso só é
possível quando se tem liderança, quando se tem co
mando. Felizmente, o Estado da Bahia tem. O Gover
nador César Borges e o Prefeito Antonio Imbassahy
fazem parte do mesmo grupo, que tem o mesmo co
mando, que tem um mesmo líder: o ex-Presidente do
Congresso Nacional, nosso sempre Senador Antonio
Carlos Magalhães.

O principal tempero para manter vivos tais senti
mentos é um só: o amor. Amor à Bahia, e amor ao seu
povo.

Outros acertos continuarão a ocorrer, pois o
povo baiano já sinalizou, nas pesquisas de opinião,
que deseja continuar acertando com ACM e seu
grupo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, é certo que fica difícil encon
trar, no meio dessa forma caótica com que nos foi im
posto o racionamento de energia elétrica, algum
dado positivo.

Mas esse dado existe. Enquanto autoridades e
comentaristas buscavam culpados e justificativas, o
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povo foi percebendo que a situação era, de fato, séria,
e tanto mais séria quanto maior era a inação governa
mental, o povo começou a adotar as medidas mais
práticas e efetivas para que fossem cumpridas as me
tas fixadas, residência a residência.

Desligaram-se aparelhos não exatamente su
pérfluos, mas de utilização reticente, investiram na
compra de lâmpadas fluorescentes, deixando de lado
as consumidoras incandescentes, e o resultado é
que, no prazo determinado, com mínimas exceções,
as metas foram cumpridas.

O tempo passado e mesmo diante do silêncio
de autoridades e empresários, já se sabe que o Go
verno deixou de investir na área energética alguns
muitos bilhões de reais e que os adquirentes de nos
sas empresas de eletricidade, por seu lado, deixaram
de cumprir os compromissos assumidos quando da
aquisição, com o que a situação chegou ao instante
de gravidade de que todos temos conhecimento.
Aliás, que todos vivemos.

Pois bem, por essa desídia que beira o crimino
so, Governo e empresários nada sofreram. Ao contrá
rio, o Governo vem de conceder um aumento de tari
fas para cobrir exatamente o quê? Exatamente o me
nor consumo de energia a que fomos obrigados por
decisão governamental.

Isso, Sr. Presidente, não seria um deboche?
Não fomos nós que largamos de mão a área energéti
ca, em especial a de eletricidade. Nem fomos nós que
descumprimos o compromisso de ampliar a produção
e a distribuição de energia. Mas somos nós, exata
mente nós, os consumidores, que iremos pagar por
isso tudo. Neste instante do país recriado pelo Sr. Fer
nando Henrique, estamos sendo punidos porque
cumprimos com nosso dever. É deboche, nada mais
que deboche!

Era o que tinha a dizer.
O SR. MARCELO BARBIERI (PMDB - SP. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, ocupo hoje esta tribuna para tornar
pública uma denúncia de supostas irregularidades na
utilização de prédio e recursos públicos que me foi en
caminhada pela população do Município de Junquei
rópolis, no Estado de São Paulo, e pelos membros do
Diretório Municipal do PMDB daquela cidade, e que
passo a expor a seguir.

Em 28 de junho de 1996, o Município de Jun
queirópolis firmou um convênio com o Fundo Nacio
nal de Desenvolvimento da Educação - FNDE, órgão
vinculado ao Ministério da Educação e do Desporto,
sob o número 3.651/96, objetivando a expansão da

rede física escolar do ensino fundamental para bene
ficiar 420 alunos. Na prática, o convênio possibilitou a
construção de uma escola em que o FNDE participou
com recursos no montante de R$ 185.084,21, e o re
ferido Município com uma contrapartida no valor de
A$ 37.016,84.

É oportuno que se esclareça aqui que o convê
nio firmado entre as partes obedeceu a todos critérios
técnicos estabelecidos pelo FNDE, tendo sua cons
trução sido concluída no final de 1996, dentro do cro
nograma estabelecido para a execução da obra.

Mas no ano seguinte, em 1997, quando assu
miu a Administração Municipal o Sr. Hélio Aparecido
Mendes Furini, do PSDB, para surpresa de toda a po
pulação de Junqueirópolis, o prédio da referida esco
la, edificado com dinheiro público e destinado ao ensi
no fundamental, inexplicavelmente foi alugado a uma
instituição de ensino privado que cobra mensalidades
de seus alunos.

E o que considero mais grave é que essa situa
ção persiste até os dias de hoje, muito embora o dis
posto na cláusula li do convênio, em seu item li, das
obrigações do Convenente, alínea "g", inciso 3, preve
ja a não-utilização dos recursos em finalidade diversa
da estabelecida, como está acontecendo, com a loca
ção do prédio escolar pelo Município ao empresário
José Gonzaga da Silva Neto.

Sem dúvida, Sr. Presidente, essa é uma situa
ção inusitada, que deve ser aferida e minuciosamente
investigada pelas autoridades do FNDE e do Ministé
rio da Educação e do Desporto, pois no meu entendi
mento o desvio de finalidade fica claro, ao não se con
templar o que foi estabelecido pelo convênio, que é a
expressa utilização do prédio para o atendimento dos
alunos do ensino fundamental da rede pública do Mu
nicípio de Junqueirópolis.

A suposta irregularidade na gestão educacio
nal da Administração Municipal de Junqueirópolis
que acabo de denunciar não é a única. Chegou tam
bém ao meu conhecimento que a atual Administra
ção Municipal edificou outra escola com verba públi
ca, no valor aproximado de R$ 600 mil, que, depois
de concluída, foi licitada e vendida, no ano passado,
para a mesma instituição educacional privada já
aquinhoada com a locação do imóvel público anteri
ormente citado.

A situação exposta, se confirmada sua veraci
dade, é um descalabro com a utilização do dinheiro
público. É uma flagrante inversão de prioridades, pois
a população que paga impostos merece respeito. Não
é possível que o dinheiro público financie e beneficie
instituições de ensino privado neste País, enquanto
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milhares de brasileiros continuam sem acesso ao en
sino público gratuito.

Por isso, Sr. Presidente, conclamo as autorida
des do FNDE, o Ministério da Cultura e do Desporto,
o Ministério Público do Estado de São Paulo e a Câ
mara Municipal de Junqueirópolis a investigarem tais
denúncias, a fim de que sejam esclarecidos todos os
fatos aqui relatados.

Muito obrigado.
O SR. MAX ROSENMANN (PMDB - PR. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, ocupo esta tribuna hoje para deixar
registrado nos Anais desta Casa nosso pesar pelo fa
lecimento de uma das figuras mais destacadas da
cultura e das artes paranaenses.

No último dia 16, o meio artístico e jornalístico
do Paraná sofreu uma grande perda, com o faleci
mento do comunicador, ator, diretor de teatro, apre
sentador de televisão e administrador Sale Wolokita,
aos 68 anos.

Nascido no tradicional bairro do Portão, em Cu
ritiba, Wolokita estreou como ator antes dos 1°anos,
em 1942, num grupo amador do Centro Israelita.

Depois disso, no início dos anos 50, trabalhou
com Laia Schneider no Teatro do Sesi, participando
de Helena de Tróia, uma das montagens que inaugu
raram o auditório Salvador de Ferrante, o popular Gu
airinha.

Na platéia, estavam o Presidente Café Filho, ao
lado do Governador Bento Munhoz da Rocha.

Em 1974, quando inaugurou-se o complexo do
Guairão, Sale Wolokita era superintendente da Fun
dação Teatro Guaíra, onde também foi fundador da
Escola de Arte Dramática do teatro.

Como ator, chegou a atuar em clássicos como
Schweyck na Segunda Guerra Mundial, de Bertold
Brecht.

Também trabalhou no rádio, mas foi na televisão
que Sale Wolokita deixou sua marca mais profunda.

Começou em 1969, quando foi convidado para
apresentar um programa jornalístico de utilidade pú
b�ica na TV Iguaçu - Jornal da Cidade.

Foi nesse jornal que ele criou o célebre bordão
- "Vai pra Tribuna" -, proferido ao final de cada de
núncia, diretamente da redação do jornal Tribuna
do Paraná.

O programa teve grande audiência nos anos 70,
quando recebia dezenas de cartas diariamente.

A Prefeitura na época chegou a instalar um apa
relho de televisão no setor de fiscalização só para
acompanhar o Jornal da Cidade.

O sucesso na TV transformou Wolokita no dire
tor artístico da emissora e, mais tarde, no coordena
dor de ação cultural da Secretaria de Estado da Cultu
ra do Paraná.

A partir do final dos anos 70, ele arriscou a vida
política, sendo candidato a Vereador pela ARENA,
coordenador estadual do MOBRAL, e candidato a
Vice- Governador em 94, pelo PL.

Ultimamente, Wolokita continuava trabalhando
como diretor de teatro e apresentava um programa na
televisão por assinatura.

Toda essa trajetória faz com que a atuação des
se profissional fique indelevelmente marcada na his
tória da cultura, das artes e da comunicação parana
ense como exemplo de criatividade e dignidade colo
cadas à serviço de uma comunidade.

Diante de tudo isso, não poderíamos deixar de
registrar aqui nosso voto de profundo pesar e nossas
condolências não só à família, mas aos amigos e co
legas de Sale Wolokita, que ficará para sempre na
memória dos paranaenses como exemplo de perso
nalidade marcante e figura pioneira para a consolida
ção da identidade cultural de nosso Estado.

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

Muito obrigado.
O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, o agravamento da questão da segurança
no País acende o debate sobre o tema e revela a total
ausência de políticas sérias para enfrentar esta dura
e dramática realidade.

É difícil encontrar pessoa que não tenha sido ví
tima de alguma violência - desde pequenos furtos,
assaltos e seqüestro -, até o fato de presenciar tais
delitos. Morador de uma rua antes pacata no bairro do
Cordeiro, em Recife, encontro meus filhos e colegas
de rua preocupados por presenciarem ou serem víti
mas de assaltos a mão armada, assistirem tiroteios e
sentirem de forma assustadora a aproximação da vio
lência do dia-a-dia. Enquanto o Governo esbanja com
publicidade mentirosa de sua "Política de Segurança"
, a população aflita é vitima da violência cotidiana.

Sr. Presidente, este é um quadro assustador
que cria um clima de pânico e alimenta uma histeria,
substituindo um efetivo debate sobre política de segu
rança e ações do Estado para controlar ou manter em
patamares mínimos esta onda de violência.

No ano passado, por diversas vezes vim a este
plenário para alertar as autoridades desta situação.
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Expressei em pronunciamentos que somos 180 mi
1hões de brasileiros enfrentando a violência, seja ela
criminalizada ou não, em todos os momentos, em
cada esquina de nossas cidades.

Estamos próximos a nos tornar um país onde
aos poucos até a capacidade de nos indignarmos
está sendo massacrada.

As formas como a violência se apresenta em
nosso País podem ser, em parte, traduzidas por nú
meros, mas na realidade o direito à vida e à liberdade
já não é, de fato, matéria intocável, visto que hoje vi
ver em qualquer cidade brasileira sem ser assaltado,
sem ser atropelado, sem ter seus direitos usurpados,
sem ter seu cartão donado, é quase uma questão de
sorte.

A violência hoje já se entranhou na rotina do
País, tomando proporções de um problema estrutural
que, contaminando as relações sociais, afeta sua pró
pria economia. Aliás, gera uma economia concorrente
tão forte que enfraquece o próprio processo produtivo
do País, calcado nos tradicionais fatores de produção
- terra, capital e trabalho.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a primei
ra questão a ser respondida é por que no Governo da
chamada estabilidade monetária a violência toma as
dimensões atuais. Por que este modelo alimenta um
cenário de tanta violência? Creio que ninguém de
bom senso pode deixar de associar o modelo econô
mico da era FHC com este descontrole social, com a
ampliação do crime organizado e com a degeneração
social que também contribui para este caos urbano.

A era tucana entra para a história como a da ten
tativa de instalar o modelo neoliberal da economia, de
consolidar o capitalismo financeiro e de supostamen
te entrar na onda da globalização de mentirinha que o
mundo rico capitalista sugere à periferia, como nós la
tinos. Na verdade, a onda de crimes que desespera a
população é tão somente a parte final, o resultado
das opções políticas e sociais do reinado tucano.

O crescimento da corrupção, os crimes da lava
gem de dinheiro e a crescente simbiose entre a má
quina oficial, a corrupção e a criminalidade, nos auto
riza a reconhecer que hoje não há um Estado paralelo
do crime, e sim um Estado criminoso dentro da má
quina do Estado. Este Estado do crime tem seus re
presentantes e seus políticos nas diversas institui
ções como o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
Além disso, é visível a associação de certo empresa
riado que vive de sonegação, contrabando e negócios
com quadrilhas, compondo as quatro colunas onde
se assenta o crescimento da violência e o caos social

que ameaça as pretensões democráticas e o simula
cro de Estado de Direito que vivemos.

Sr. Presidente, é por isso que não acredito que a
criação de Comissões Mistas ou de exposições de
motivos do Governo FHC venha trazer algum resulta
do concreto, pois não reconhecem que esta é uma
crise política, e não apenas uma questão de seguran
ça ou de polícia.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, lamenta
velmente e curiosamente políticos de esquerda como
os Prefeitos do PT de Santo André e Campinas são
assassinados, além de dezenas de companheiros em
vários pontos do País sofrerem atentados ou amea
ças de morte. Expõe-se aí a gravidade do quadro.

Repudiamos de forma enfática a tentativa de
desqualificar os crimes políticos, sim, a que foram víti
mas nossos companheiros do PT. Tentam de forma
cínica banalizar a violência, como se crimes contra
políticos ou pessoas que tenham cargo público fos
sem comuns e, portanto, normais, e não gerassem
tanta apreensão. Não podemos concordar com esta
irresponsabilidade de transferir a falência política
deste modelo elitista, excludente e alimentador da es
pinal de violência, que coloca milhões de jovens e de
pessoas na marginalidade do desemprego, da ausên
cia e exclusão dos políticas sociais de responsabilida
de pública.

O pior de tudo é que essa política de inseguran
ça favorece e enriquece grupos diversos pelo País
afora. No caso de Pernambuco, o estranho é que o
dono de uma das maiores empresas de segurança
seja um dos principais financiadores da campanha do
Governador Jarbas Vasconcelos. É óbvio que este se
nhor não quer uma boa segurança pública em Per
nambuco. Afinal, teria muito prejuízo com isso.
Empresas deste tipo constituem verdadeiros exérci
tos particulares que imperam pelo País afora, revelan
do na prática a existência de uma estrutura de privati
zação da segurança pública, que fica acessível ape
nas a quem tem dinheiro.

Sr. Presidente, quero denunciar que há em cur
so um grave processo de terceirização da violência,
com o Estado patrocinando e promovendo este des
monte geral de um dos direitos da cidadania que é a
segurança de vida para todos. Padim, alertamos para
as dramáticas conseqüências econômicas que esta
irresponsabilidade com a segurança pública provoca.
Com a degradação da imagem do Estado e do País,
perde-se em investimento econômico, em turismo,
em lazer, pelo evidente desencorajamento causado
por este clima de terra de ninguém e de cangaço do
século XXI, que toma conta da nossa região.



03632 Quarla-Ieira 27 DIÁRIO DA (:AMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2002

o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Pas
sa-se ao

v- GRANDE EXPEDIENTE

Concedo a palavra à Deputada Zulaiê Cobra, do
PSDB de São Paulo.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSDB - SP. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, temos uma responsabilidade muito grande com
o Congresso Nacional. Hoje a Câmara dos Deputa
dos e o Senado Federal se unem numa Comissão
Mista, em caráter de urgência e eficiência, para tratar
da segurança pública. A matéria deverá ser encami
nhada aos Plenários das Câmara dos Deputados e
do Senado Federal até o dia 15 de abril.

Essa Comissão surge por pressão popular, e
isso me deixa satisfeita, porque tivemos nesta Casa,
de 1997 até hoje, discussões em Comissões Especi
ais sobre segurança pública que não resultaram no
voto. Em 1998, não conseguimos votar meu relatório;
em 1999, houve outra Comissão Especial de Segu
rança Pública, e também não se conseguiu votar o re
latório do Deputado Alberto Fraga. Portanto, trata-se
de uma discussão antiga nesta Casa.

Hoje a Comissão Mista vai discutir muitos as
pectos que a sociedade reclama. Estão previstas mu
danças no Código Penal- e urge a mudança nos con
ceitos de crime; no Código de Processo Penal, que
não só é antigo, como não previa, nos elencos, todas
as condições de crime organizado, lavagem de dinhe
iro e crimes hediondos que ocorrem hoje.

Portanto, precisamos fazer modificações no Có
digo Penal, no Código de Processo Penal e na execu
ção penal. Não é possível que ainda trabalhemos com
uma execução penal antiga, muito pouco mudada
nesses últimos cinco anos. Pior é nosso sistema pe
nitenciário, que muito deixa a desejar.

Além disso tudo, temos a famosa e famigerada
discussão sobre a estrutura das Polícias. Não é possí
vel deixá-Ia de lado. Ouço muitas pessoas falando da
necessidade de uma série de modificações. Mas a
modificação mais urgente é a unificação das Polícias.
Ouvi alguns comentários, como o de uma grande mu
lher, Juíza do Rio de Janeiro, a Sra. Denise Frossard,
que disse não entender o porquê dessa unificação.
Eu a respeito por ser juíza, mas ela não entende de
segurança pública. Juízes têm de entender muito dos
procedimentos pelos quais são responsáveis. Temos
de lutar, sim, pelas Polícias brasileiras: a Federal, a
Militar e a Civil. Temos de respeitar a carreira dos poli-

ciais. Já cansei de falar sobre isso e torno a dizer: te
mos de ter uma lei orgânica da Constituição.

Em 1997 discutimos uma proposta de emenda à
Constituição do Ministério da Justiça, por intermédio
do Sr. Ministro Iris Rezende, que hoje preside nossa
Comissão Mista. Tal proposta sugeria que tirássemos
as Polícias Estaduais da Constituição, ou seja, seria a
desconstitucionalização das Polícias. Fui e continuo
sendo contra essa proposta. No meu entendimento,
aquilo que já faz parte da Constituição não deve sair
dela. A Polícia faz parte da Constituição, e isso deve
continuar. Temos de aprimorar o art. 144, mas não ti
rar as Polícias Estaduais da Constituição Federal.

Juntamente com isso, temos hoje - e fico muito
contente -, além de todas essas necessidades, ações
preventivas. Devemos enfrentar a questão relativa a
crimes praticados por meio da Internet e uma série de
crimes afeitos à área de comunicação. O crime orga
nizado e o narcotráfico também fazem parte da pauta
de trabalho da Comissão Mista. Além disso, há outro
grupo - são vários grupos - de programas e planos
para o Governo Federal.

O Governo Federal promoveu ações muito tími
das em termos de segurança pública. Em 2000, no
Plano Nacional de Segurança Pública, não víamos a
questão das Polícias. Agora, depois das greves que
ocorreram em 2001, o Governo Federal propõe o
Fundo Nacional de Segurança Pública.

Apelo para o Presidente Fernando Henrique
Cardoso no sentido de que seja destinado mais di
nheiro às Polícias, a fim de que se possa oferecer se
gurança pública à altura da necessidade do povo bra
sileiro.

Portanto, essa Comissão Mista tem objetivo
emergencial, razão pela qual as vaidades têm de ser
deixadas de lado. Não podemos discutir o que já faz
parte de projetos de autoria de vários Parlamentares.
Há Deputados pertencentes à área que conhecem
muito bem as questões de segurança pública, bem
como Senadores preparados para debater a matéria.

Portanto, a discussão não deve ser mais entre
nós. A Comissão tem de amealhar os projetos mais
emergenciais e trazê-los à apreciação do Plenário.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Fernando
Ferro, que junto comigo fez parte da Comissão de Se
gurança Pública, que atuou nos anos de 1997 e 1998,
ocasião em que viajamos o Brasil todo discutindo o
tema.

O Sr. Fernando Ferro - Nobre Deputada Zulaiê
Cobra, parabenizo V. Exa pelo pronunciamento e re
conheço que a discussão não é apenas sobre justiça

". ~ -.",
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e segurança. Estamos debatendo um tema de política
de Estado. É evidente que o trauma e a comoção que
tomam conta da sociedade, em função do agrava
mento da onda de violência nas cidades de todo o
País, revelam a urgência de tratarmos desse assunto
com a responsabilidade e complexidade, segundo as
facetas que V. Exaapresentou em seu pronunciamen
to. Temos de tratar da reformulação do Código de Pro
cesso Penal, da questão carcerária e das polícias. É
uma tarefa grandiosa. Por isso, entendo que essa Co
missão não pode cair na armadilha de trazer 130 ou
140 projetos de lei para a Casa, porque não vamos
conseguir dar andamento a todos eles em um ano
eleitoral. Devido às limitações de tempo, precisamos
selecionar uma quantidade mais restrita de projetos
de lei que tratem do cerne da questão e não buscar,
na emoção, tentativas como a de reduzir a idade pe
nai, propor pena de morte e outros absurdos que gi
ram em torno dessa legislação. Se formos coerentes
e responsáveis, poderemos compactar esses proje
tos de lei numa tentativa de minimizar o problema,
porque sabemos que a solução deste caso de segu
rança é de responsabilidade do Estado e necessita da
ação do Governo. Lamentavelmente, o Governo Fer
nando Henrique Cardoso, na ocasião da CPI do Nar
cotráfico, de posse do relatório, anunciou uma série
de medidas. Mas, depois, por motivos diversos, o as
sunto foi abafado. Agora estamos tentando retomar
tais iniciativas, com todos os traumas provocados
pela violência, que atualmente atinge também figuras
públicas. Parabenizo V. Exa e aproveito para dizer que
a proposta que V. Exa apresenta para o debate é de
extrema importância e necessária para não nos per
dermos na complexidade do tema. O debate não é fá
cil, porque a política do Governo para a segurança
prevê a conservação do Estado de Direito e da demo
cracia, ameaçada pela situação em que vivemos hoje.
Muito obrigado.

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Muito obrigada, De
putado Fernando Ferro. A questão não é só do Legis
lativo, concordo plenamente. Por isso minha revolta.
Sempre fui buscar o apoio do Governo Federal e con
versei com todos os Ministros da Justiça nos últimos
anos. Não foi um trabalho isolado. O esforço deve ser
feito em parceria com o Executivo Federal.

Fico muito contente quando o nosso candidato a
Presidente, o ex-Ministro da Saúde e hoje Senador
José Serra, diz em seu discurso - S. Exa começa bem
- que precisa haver maior envolvimento do Governo
Federal na questão da segurança pública, com todo
respeito ao Presidente Fernando Henrique Cardoso.
O nosso candidato afirma que a questão das polícias

deve ser de responsabilidade dos Estados. Não se
trata de envolver somente os Estados, mas, sim, o
Governo Federal e os Estados, até porque os Gover
nadores estão fragilizados e não dispõem do dinheiro
que o Governo Federal tem. Agora, está sendo dispo
nibilizado o dinheiro que tanto ansiávamos desde o
período de 1997 a 2001.

Ouço, com prazer, o aparte do Deputado Lincoln
Portela.

O Sr. Lincoln Portela - Agradeço ao Deputado
Nelson Pellegrino, que cedeu-me a vez no aparte. Para
benizo a nobre Deputada não apenas pelo seu pronun
ciamento - pronunciar é fácil -, mas pela sua compe
tência e dedicação nesta Casa em relação à matéria.
Lamento profundamente a procrastinação do Govemo
Federal em apresentar medidas. Para não gastar mu~o
tempo, visto que são mu~os os Deputados que desejam
apartear o seu discurso, lastimo a fragilidade do sistema
penitenciário brasileiro. Sabemos que a corrupção cam
peia de maneira violenta, insofismável, clara, inequívo
ca. Os Governadores Estaduais precisam ter uma posi
ção nítida, porque a corrupção dentro do sistema peni
tenciário está à vista de todos. Mu~o obrigado e para
béns pelo pronunciamento.

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Muito obrigada, no
bre Deputado.

Concedo agora a palavra, rapidamente, ao De
putado Nelson Pellegrino.

O Sr. Nelson Pellegrino - Serei breve, Deputa
da Zulaiê Cobra. Elogio V. Exa que, mais uma vez, as
soma à tribuna com conhecimento para falar sobre
essa matéria. Farei dois breves registros: primeiro, a
importância, já sinalizada por V. Exa, de que o proble
ma da segurança pública é um tema nacional, em que
o Governo Federal precisa intervir. Embora nossa
Constituição diga que a segurança pública é de atri
buição dos Estados, o crime hoje é transestadual e
transnacional. O Governo Federal- como V. Exa bem
assinalou - é quem tem os recursos para bancar os
gastos com a segurança pública. Na forma como o
pacto federativo está estruturado, não há ninguém ca
paz de dar um outro rumo para a segurança pública
no Brasil, a não ser o ente Federal. Não se trata so
mente do aporte de recursos, mas também da elabo
ração de políticas públicas nacionais, necessárias
para a construção do sistema integrado nacional, que
prevê a organização estatística das informações naci
onais, a fim de que a Polícia Federal seja uma polícia
de suporte e de combate ao crime organizado. Em se
gundo lugar, e razão maior do meu aparte foi saber de
sua designação pela Comissão Mista para ser
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Sub-Relatora do projeto de unificação das polícias.
Confio que V. Exa apresentará proposta coerente e
em conformidade com o que defende nesta Casa, ou
seja, que o único caminho para repensar as polícias
estaduais é a unificação com a desmilitarização. Sei
que o tema é polêmico - V. Exa já registrou isso -,
mas, se não enfrentarmos essa discussão, não resol
veremos o problema da segurança pública em nosso
País. Parabenizo V. Exa pelo pronunciamento e pela
designação para a sub-relatoria.

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Agradeço a V. Exa o
aparte, Deputado Nelson Pellegrino.

Antes de conceder aparte aos demais Deputa
dos, destaco que temos de nos preocupar muito em
dar aos policiais condições de vida digna através de
uma lei orgânica na Constituição. Entretanto, a lei or
gânica que queremos não é compatível com a forma
ção militar e civil. Com todo o respeito à Polícia Militar,
isso é coisa do passado e temos de pensar no futuro.
Os Deputados originários da Polícia Militar concor
dam comigo na criação de um período de transição
de seis anos. Vamos devagar, sem prejudicar nin
guém. Policial tem de ganhar muito bem, mais do que
qualquer outro funcionário público, porque é ele quem
expõe a vida e vai para o confronto. Falo da tropa, da
polícia preventiva, ostensiva, armada e uniformizada,
enfim daquela que sofre. A Polícia Civil, além de não
ter carreira, ganha muito pouco.

Ouço, com prazer, o Deputado Wellington Dias.
O Sr. Wellington Dias - Agradeço. Quero antes

registrar a importante contribuição que V. Exa tem
dado a esta Casa. Tive o prazer de compartilhar com
a Deputada os trabalhos na Comissão de Segurança
Pública, na Comissão de Combate à Violência e em
vários outros debates aqui. E devo dizer que fico feliz
com a posição de que o Poder Central, o Governo Fe
deral precisa realmente fazer sua parte coordenando
esse processo no Estado. Penso que é preciso haver
o Fundo Nacional de Segurança Pública, até para
permitir exatamente uma melhor remuneração dos
servidores, quem sabe com a implantação de carrei
ras. Talvez seja o momento inclusive para se fazer a
limpeza necessária e priorizar-se a capacitação. É
preciso que se tenha esse sistema integrado, que faz
exatamente a unificação em todo o Pais. E, por último,
acredito também na necessidade de investirmos em
ações preventivas de segurança, separando o que é
crime organizado de pequenos delitos, originários,
muitas vezes, da questão social. Parabenizo V. Exa

pelo tema que traz e digo que nos anima participar
desse trabalho, embora não como membro, mas sem

deixar de colaborar, com a expectativa de que esta
Casa possa fazer sua parte. Muito obrigado.

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Deputado Welling
ton Dias, V Exa participa sempre, e teve bela partici
pação na Comissão de Combate à Violência e em
nossa Comissão de Segurança Pública. V. Exa conhe
ce, e temos que votar.

Devemos levar a matéria ao plenário e ter cora
gem de votar. Podemos até perder em alguns aspec
tos. Fizemos aqui a reforma do Poder Judiciário. Per
demos vários grandes méritos que tínhamos, e hoje
sentimos, mas fizemos a reforma do Poder Judiciário.

Por que na reforma das Polícias não consegui
mos chegar ao plenário para votar? Não consegui
mos votar nem na Comissão Especial de Segurança
Pública.

O que acontece? Policial sofre e tem uma vida
difícil. A Polícia está desmoralizada. Por que está num
patamar menor? Em cima ficam os juízes e promoto
res; a Polícia fica lá em baixo. Queria que todos esti
vessem iguais. Devemos ter patamares iguais para a
Polícia, a Justiça e o Ministério Público. Por que não
podemos fazer isso?

Concedo um aparte ao grande Deputado da
área, Gonzaga Patriota.

O Sr. Gonzaga Patriota - Deputada Zulaiê Co
bra, estava no meu gabinete quando V. Exa iniciou
este pronunciamento. Tinha outros compromissos,
mas vim aqui para me solidarizar com V. Exa Acompa
nhei seu trabalho como Relatora, de 1997 a 1999, e
estamos juntos na PEC n° 151, que trata da restrutu
ração. Vim lhe dizer que confio muito em seu trabalho,
assim como em todos os membros da Comissão
instalada recentemente. Espero que, desta vez,
possamos entregar à Nação brasileira um projeto
de segurança pública que realmente atinja os an
seios da sociedade. Na Constituinte - e aqui está o
Presidente Mauro Benevides, que dela fez parte -,
enganamos a sociedade quando constitucionaliza
mos a segurança pública. Ficou pior do que era.
Deputada, sou da sua Subcomissão. V. Exa tem
meu apoio, e a sociedade toda está nos vendo nes
ta hora. Ninguém agüenta mais tanta violência e
impunidade neste País, exatamente por falta de ri
gidez na lei e também da restruturação da segu
rança pública. Temos de ter uma polícia cidadã e
não uma polícia que vive correndo com medo de
bandido.

A SRA. ZULAIÊ COBRA - V. Exa tem toda a ra
zão, até porque estamos numa fase de apenas e
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tão-somente amealhar tudo o que já temos na Casa
para chegarmos a uma votação.

O que não podemos mais é discutir entre nós,
porque as opiniões são divergentes e há, muitas ve
zes, projetos conflitantes, com vários interesses. Eu
sou Sub-Relatora desse grupo que apresentará ao
Relator, Deputado Moroni Torgan, as principais su
gestões.

Não temos por que ficar discutindo aqui e agora
opiniões divergentes. Temos que ter um objetivo e dar
uma resposta imediata à população brasileira. E o
povo está de olho. Tudo o que acontece de errado é
responsabilidade da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal por não terem votado determinada ma
téria. Mas não é só o Congresso Nacional que tem
essa responsabilidade, mas o Governo Federal, o
Executivo, os Governadores. E vamos votar!

Ouço, com prazer, o aparte do nobre Deputado
Renato Vianna.

O Sr. Renato Vianna - Deputada Zulaiê Cobra,
quero dar o testemunho de companheiro na Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação, na atual
legislatura, de seu trabalho. V. Exa tem têmpera, cora
gem e profundo conhecimento como Relatora da re
forma do Poder Judiciário. Aliás, é uma matéria inti
mamente ligada à reestruturação da segurança públi
ca, porque passa não só pela melhor remuneração,
qualificação dos policiais, militares e civis, mas pela
unificação de comando das Polícias, tema que será
fartamente discutido. Deputada Zulaiê Cobra, a dis
cussão sobre a revisão, a modernização do Código
de Processo Penal e a reestruturação do sistema pe
nitenciário brasileiro precisa ser agilizada, para que o
reincidente, o delinqüente perigoso possa ter trata
mento diferenciado do delinqüente primário, daquele
que pode ser reinserido no seio da sociedade. Embo
ra da competência do Estado, o Governo Federal não
pode se furtar a essa discussão. Quando da relatoria
do PPA, conseguimos realmente lograr êxito ao libe
rar 425 milhões de dólares, por meio do Banco da Ale
manha e do Banco Francês, para o reaparelhamento
da Polícia Federal. É preciso avançar para que possa
mos dar tranqüilidade e paz à sociedade brasileira.

A SRA. ZUlAIÊ COBRA - Muito obrigada, De
putado Renato Vianna.

Ouço, com prazer, o Deputado Mauro Benevi-
des.

O Sr. Mauro Benevides - Nobre Deputada Zu
laiê Cobra, deixei o exercício eventual da Presidência
dos trabalhos da Casa, na tarde de hoje, para que pu
desse...

A SRA. ZULAIÊ COBRA - É uma honra à mi
nha pessoa ser aparteada por V. Exa .

O Sr. Mauro Benevides- Muito obrigado. Trago
a V. Exa a manifestação do meu aplauso. Primeiro,
pela sua designação como Sub-Relatora da Comis
são de Segurança Pública. Sobretudo regozijo-me,
como já o fiz particularmente, pela recente apresenta
ção em apreciado programa de televisão em que V.
Exa , de forma incisiva, clara, meridiana e peremptória,
defendeu esses mesmos pontos de vistas que expen
de neste instante, para conhecimento de todo o povo
brasileiro, na tribuna da Câmara dos Deputados.
Estou absolutamente certo de que V. Exa trará contri
buição inestimável ao deslinde dessa questão rumo
rosa, da mesma forma como o fez, com brilho e profi
ciência inigualável, no caso da reforma do Poder Judi
ciário. Minhas congratulações pelas idéias e concei
tos que V. Exa torna públicos neste instante.

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Muito obrigada, De
putado Mauro Benevides.

É uma satisfação saber que V. Exa é um conhe
cedor do trabalho que vem tendo esta Casa com rela
ção à reforma do Poder Judiciário, da qual tenho orgu
lho de ter participado como Relatora, prosseguindo o
trabalho de dois grandes Relatores: Deputado Aloysio
Nunes Ferreira e Jairo Carneiro. Conseguimos, então,
num tempo não tão grande - de 1995 a junho de 2000
-, que fosse votada em plenário. O Deputado lédio
Rosa, aqui presente, grande Defensor Público do Esta
do do Rio de Janeiro, participou de todo esse proces
so. Conseguimos aprová-Ia, mesmo perdendo em al
guns aspectos. O importante é que conseguimos.

Assim sendo, não entendo por que não conse
guimos realizar a reforma nas Polícias. Detenho-me
mais na estrutura das Polícias, até porque, hoje,
como Sub-Relatora, quero bater nessa tecla. É claro
que temos sérias e várias mudanças a serem discuti
das, por exemplo, o Código de Processo Penal, o Có
digo Penal e a execução penal, assim como tantos
outros problemas que hoje nos atingem em todos os
aspectos. Mas o que coube a mim, como Sub-Relato
ra, foi o aprofundamento na questão da estrutura da
Polícia brasileira.

Não podemos nos conformar com uma Polícia
Federal não ostensiva. Precisamos armá-Ia, uniformi
zá-Ia, tornando-a ostensiva nas nossas fronteiras.
Queremos transformar o policial rodoviário federal e o
policial ferroviário federal em Polícias ostensivas, mas
não estamos conseguindo.

Outra questão importante a ser discutida é a
que se refere aos presídios federais. É uma realida-
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de que o Governo Federal não pode ficar mandando
dinheiro para os Estados para a construção de pre
sídios estaduais quando, na verdade, não temos
para onde mandar os grandes criminosos que aí es
tão. Não podemos esquecer dos sérios problemas
existentes com organizações criminosas dentro
dos presídios.

Temos de ter coragem para votar até abril as re
formas necessárias à estrutura das Polícias. Não po
demos continuar apenas discutindo a unificação. A in
tegração já existe em vários Estados brasileiros. No
meu Estado de São Paulo, por exemplo, o Governa
dor Mário Covas deu início a esse processo em 1997.

Sr. Presidente, de um lado estão os Deputados
que defendem a Polícia Civil, de outro os que defen
dem a Polícia Militar; mas as duas partes, de comum
acordo, estão se entendendo. Vamos aproveitar a
oportunidade e fazer uma reforma estrutural, de unifi
cação, seguindo o exemplo do que acontece no resto
do mundo. É claro que teremos polícia uniformizada,
ostensiva, pronta para o enfrentamento do crime, mas
para isso não é necessária a formação mimar. Não en
tendo por que acham tão difícil essa mudança. Os que
já são oficiais não serão prejudicados. Haverá um lon
go período de transição, para que as Polícias passem
a se estruturar nos moldes da Justiça e do Ministério
Público.

O cartão de visita da Justiça é a Polícia. O povo
brasileiro precisa ter acesso à Polícia, que, por sua
vez, deve promover a cidadania e intermediar a rela
ção entre a população e o sistema de segurança. Não
há como prescindir do policial na rua, da polícia co
munitária, preventiva, ostensiva, assim como não po
demos ficar sem a polícia investigativa e judiciária.

Agradeço a todos os Deputados que me aparte
aram e dou por encerrado meu pronunciamento, Sr.
Presidente. (Palmas.).

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias) - Esta
Presidência parabeniza a Deputada Zulaiê Cobra
pelo importante pronunciamento que fez.

Durante o discurso da Sra. Zulaiê Co
bra, o Sr. Mauro Benevides, § 2° do art. 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Wel
Iington Dias, § 2° do art. 18 do Regimento
Interno.

O SR. CARLOS NADER - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. CARLOS NADER (PFL - RJ. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a indústria siderúrgica do Bra
sil aguarda com expectativa a posição do Governo
dos Estados Unidos, que na próxima semana deverá
manifestar-se sobre as possíveis restrições à impor
tação do aço brasileiro.

Na década passada, as siderúrgicas brasileiras
passaram por um enorme processo de moderniza
ção, a partir do instante em que foram parar nas mãos
da iniciativa privada. Receberam investimentos em
equipamentos e tecnologia que o Estado não vinha
fazendo. Aumentaram a produção, buscaram novos
mercados, competindo de igual para igual em preço e
qualidade com as maiores do mundo.

Contrariamente ao que se passou no Brasil, a
siderurgia americana andou para trás. Em vez de se
guir o exemplo brasileiro e buscar mais competitivida
de, no entanto, o que se vê é este setor desenvolven
do uma forte pressão junto ao Governo para a adoção
de medidas extremas de protecionismo, que ferem
mortalmente a lei de livre mercado, tão defendida pe
los Estados Unidos. O assunto chegou a tal ponto
que, na semana passada, a Secretaria Geral da Câ
mara de Comércio Exterior admitiu também adotar,
no Brasil, o controle sobre a importação de aço.

Este é hoje um mercado disputado a unhas e
dentes. Para a indústria nacional, competir no merca
do interno e no mercado externo tornou-se uma dis
cussão diária. Os princípios básicos das relações co
merciais deveriam ser, sempre, preço e qualidade. E,
nestes dois quesitos, a siderurgia brasileira está de
igual para igual com as melhores do mundo. Não é
justo, Sr. Presidente, e eu diria mais, não é aceitável,
que o desempenho das nossas empresas seja tolhido
por medidas arcaicas, de quem não teve competência
para evoluir.

Já diz o velho ditado: "Quem não tem competên
cia não se estabelece". E, pelo visto, o Brasil, as em
presas brasileiras e os trabalhadores brasileiros po
dem sofrer grandes prejuízos justamente porque,
neste setor, mostram-se competentes o suficiente
para incomodar aqueles que preferem viver à custa
da proteção governamental.

Teme-se, com justa razão, que mais um passo
nesse sentido, que venha a ser dado pelo Governo
dos Estados Unidos, seja seguido por outras nações.
Aliás, o México já sinalizou nessa direção, sobreta
xando os produtos de três siderúrgicas do Brasil, uma
delas estabelecida em minha cidade, Barra Mansa.
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Deixo aqui registrado meu apoio às siderúrgicas
brasileiras, que vêm fazendo sucessivas gestões,
com o apoio do Governo do Brasil, a fim de que nosso
aço não venha a enfrentar barreiras inadmissíveis de
quem adota um discurso de livre comércio mas na
prática age de maneira diferente. Solicito que esta
Cas~ mantenha-se atenta ao desenrolar dos fatos e
que não deixe de exercer seu papel no sentido de
postar-se ao lado de quem gera milhares de empre
gos, paga anualmente milhões em impostos e contri
bui para o desenvolvimento da nossa Nação.

Muito obrigado.
O SR. IÉDIO ROSA - Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias) - Tem

V. Exa a palavra.
O SR. IÉDIO ROSA (PFL - RJ. Pela ordem. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, vivemos em um país que sabe, a
exemplo do que ocorre no mundo, reconhecer como
válidos os altos salários a que fazem jus os principais
executivos de empresas nacionais - e principalmente
multinacionais -, responsáveis que são por seu su
cesso num mundo de negócios cada vez mais com
petitivo' onde seus talentos empresariais são disputa
dos à base de milhões de dólares anuais de remune
ração.

As populações sabem valorizar a qualidade de
um excelente serviço telefônico; perfeito tratamento
e distribuição de água nas cidades; maravilhoso pro
jeto automobilístico que nos assegura beleza, con
forto e velocidade nas viagens rodoviárias; fantásti
cas facilidades proporcionadas pelo avanço tecnoló
gico do mundo da informática; desenvolvimento ace
lerado do universo dos eletrodomésticos que facili
tam as tarefas da nossa vida no lar; rapidez e segu
rança das comunicações, que dia-a-dia apequenam
as distâncias entre os povos; novas admiráveis tec
nologias no campo da ciência médica, que têm ga
rantido não somente a manutenção de vidas, como
solução para questões clínicas antes irrecuperáveis
pela medicina moderna; enfim, entendem-se até
mesmo os fabulosos salários dos atletas mundiais
no campo das atividades esportivas.

Os Governos nacionais, em todos os níveis, são
os primeiros a atender esse diferenciamento salarial
e, indiferentemente se o considera injusto ou não,
aceita-o sem maiores restrições, pois não se ouve 
ou se lê - nos noticiários informativos de rotina qual
quer declaração desse ou daquele governante de que

"é um absurdo pagar-se tanto a alguém quando tão
pouco remunera a maior parcela da população".

Esse reconhecimento surge a partir do momen
to que entendermos como "realmente de vulto" o valor
do desempenho desses profissionais e, principal
mente, pela importância da transformação dele resul
tante em nossas vidas.

Nos dias de hoje, não apenas no Brasil, poucas
são as preocupações do ser humano que superam a
da segurança pessoal.

Aqueles que acompanham os noticiários nacio
nais e internacionais dão-se conta de que a neurose
"de ser a próxima vítima" - seja de bala perdida, se
qüestro ou assalto, entre outros - alastra-se de forma
vertiginosa entre a população, o que, por si somente,
já justificaria investimentos financeiros maciços tão
necessários à área da repressão ao crime, a começar
pela justa remuneração do policial de rua.

Existem profissões em que riscos envolvem a
vida do executante. E, entre elas, poucas são tão pou
co reconhecidas como a do policial que cuida de nos
sas vias públicas.

Sem pagamento justo e desprezado pela socie
dade a quem jurou defender, o agente da lei e da or
dem corrompe-se com facilidade. E muda de lado.
Prefere ser bandido camuflado, enganando simulta
neamente a chefes policiais e ao povo, este responsá
vel pelo parco salário que lhe é pago.

A população, não tenho dúvidas, optará sempre
pelo conforto proporcionado pela garantia de vida,
ainda que em detrimento de investimentos em outras
áreas - e elas são todas importantes. Daí ser favorá
vel à melhor compensação salarial dos policiais de
rua e à maior destinação de recursos aos setores de
segurança em troca de melhor desempenho policial e
de maior tranqüilidade de vida nas cidades.

Destarte, não creio que haja lamúrias populaci
onais caso ocorram prioritários e maciços investimen
tos na área de segurança, uma vez que esta se trans
formou na principal preocupação do homem comum e
o combate sem tréguas ao banditismo é hoje, irrefuta
velmente, tarefa classificada "realmente de vulto".

No nosso País, infelizmente, a violência aumen
ta a cada dia, sem perspectivas de melhora enquanto
o Governo não adotar - também e aprioristicamente 
medidas simples e de relativo baixo custo, como, por
exemplo, a criação de uma Polícia Municipal devida
mente estruturada para defender nossa sociedade,
posto que aqui no Congresso existem mais de 10 pro
jetos correlatos aguardando julgamento; a unificação
das Polícia Militar e Civil; a redução da maioridade pe-
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nal aos 16 anos (beneficiando os adolescentes res
ponsáveis e incentivando-os a, mais cedo, iniciar sua
vida profissional); a aprovação da indisponibilidade
dos bens do seqüestrado a fim de garantir os direitos
da vítima e dificultar a ação de pedido de resgaste por
parte dos delinqüentes; e, apenas para não me esten
der demasiado, a adoção da pena de prisão perpétua
para crimes hediondos, isto sem falar na proibição da
venda de armas.

A argumentação de que com a população de
sarmada a bandidagem crescerá, pois somente o seu
lado possuirá poder de fogo, não me convence, posto
que as prisões dos maus elementos armados retirará
de circulação - aos poucos, é verdade - o armamen
to apreendido.

A médio prazo, certamente, o número de armas
disponível no mercado diminuirá.

Não se deve, é óbvio, esperar que tais medidas
produzam o efeito de terminar a onda de crimes, mas
poucas dúvidas existem de que elas contribuirão para
reduzi-Ia a níveis suportáveis pela sociedade, princi
palmente se o Judiciário imbuído dos mesmos propó
sitos, contribuir com seu repúdio para pôr termo à
malfadada "certeza da impunidade", princípio tão di
fundido entre meliantes, notadamente os de menor
idade, tão ou mais perigosos quanto os demais.

O que não se pode esquecer é que somente
providências de cunho social, de maturação a longo
prazo, como educação, reestruturação familiar e
oferta de emprego, apenas para citar algumas, que
assegurem a redução das desigualdades sociais,
podem reverter a curva da crescente deteriorização
do modus vivendi do homem brasileiro, hoje encer
rado nas quatro paredes que lhe proporcione segu
rança pessoal.

A vontade política para solução desse problema
há de prevalecer e tenho certeza de que nós, gover
nantes e legisladores, não consentiremos que a vitó
ria do mal sobre o bem se materialize, conforme infe
lizmente observa-se em alguns Estados, por exemplo
no nosso Estado do Rio de Janeiro, que recorreu à
propaganda - enganosa, diga-se - sobre a redução
da criminalidade, quando, na verdade, os números
verdadeiros sobre a violência foram camuflados e
omitidos.

Aliás, o nosso Governador continua nos deven
do a execução do seu plano de segurança - que até
hoje não foi iniciado - que ficará para as calendas
caso se confirme a passagem do cargo para a
vice-governança estadual no mês de abril.

A violência aumenta dia-a-dia em vários pontos
do Estado, enquanto S. Exa o Governador Anthony
Garotinho mantém-se em campanha política visitan
do diversos Estados, bem como o exterior, visando à
sua caminhada em direção ao Palácio do Planalto.

Essa falha constitui, na minha opinião, o grande
erro do Governo do nosso Estado.

Era o que eu tinha a dizer.
Obrigado.
O SR. GONZAGA PATRIOTA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias) - Tem

V. Exa a palavra.
O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE.

Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, as drogas têm cau
sado sérios problemas à população mundial. Nos últi
mos cinco anos, o Brasil gastou mais de 550 milhões
de reais no tratamento de dependentes de álcool, ci
garro e drogas ilícitas. Esse número representa ape
nas os custos com internações nos hospitais públicos
e a medicação aplicada nos pacientes viciados, entre
1995 e o começo de 2000.

A cifra pode ultrapassar os 800 milhões de reais,
somados os gastos com as constantes campanhas
antidrogas do Governo e com as atividades das Polí
cias Civil e Militar no combate à disseminação do tráfi
co neste mesmo período.

Segundo o Ministério da Saúde, os transtornos
mentais causados pelo abuso de drogas são a se
gunda causa de internações nos centros psiquiátri
cos públicos e, nos últimos três anos, também se
tornaram uns dos cinco principais tratamentos mais
procurados nos hospitais convencionais da Rede
SUS.

Estudo realizado pelo Governo desde 1993
aponta que o número de internações por distúrbios
mentais associados ao consumo de drogas dobrou:
em 1993, o Governo registrou 5.429 pacientes inter
nados; e, em 1999, passou de 11 mil. Só no último
ano, o Brasil gastou mais de 3 milhões de dólares ex
clusivamente com o problema.

Como se vê, Sr. Presidente, a questão das dro
gas cada vez mais tem preocupado as autoridades,
que tentam diminuir seu consumo. Nessa tentativa, as
campanhas esclarecedoras desempenham papel im
portantíssimo para a conscientização da juventude.

A edição de dezembro do jornal O Guerrilheiro,
do Município de Garanhuns, Estado de Pernambuco,
trouxe mensagem que me chamou a atenção. Tra
ta-se de artigo intitulado "Diga não às drogas - carta
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de adeus de um jovem de 19 anos, vítima dos tóxi
cos". Pelo teor emotivo do texto e pela veracidade das
palavras, peço à Presidência que determine a trans
crição nos Anais desta Casa, como forma de contri
buir com o debate acerca do grave e terrível problema
das drogas.

Era o que tinha a dizer.

CARTA A QUE SE REFERE O
ORADOR

DIGA NÃO ÀS DROGAS

CARTA DE ADEUS DE UM JOVEM
DE 19 ANOS, VíTIMA DOS TÓXICOS

Acho que neste mundo ninguém procurou des
crever seu próprio cemitério. Não sei como meu pai
vai receber isto, mas preciso de todas as forças en
quanto é tempo.

Sinto muito, meu pai. Acho que este diálogo é o
último que tenho com o senhor. Sinto muito mesmo...
Sabe, pai! Está em tempo do senhor saber a verdade
que nunca nem desconfiou. Vou ser breve e claro.
Bastante objetivo.

O TÓXICO me matou. Travei conhecimento com
o meu assassino, o tóxico, aos 15 ou 16 anos de ida
de. É horrível, não, pai? - Sabe como nós conhece
mos isso? - através de um cidadão elegantemente
vestido. Bem elegante mesmo, e bem falante, que me
apresentou meu futuro assassino: O TÓXICO.

Eu tentei recuar, tentei mesmo, mas o cidadão
mexeu como meu brio dizendo que eu não era ho
mem. Não é preciso dizer mais nada, não é, pai?
Ingressei no mundo do TÓXICO.

No começo foram as torturas, depois o desva
neio, e a seguir a escuridão. Não fazia nada sem que
o TÓXICO tivesse presente. Depois veio a falta de ar,
o medo, as alucinações e logo depois veio a euforia
do pico novamente, eu me sentia mais gente do que
as outras pessoas. E o TÓXICO, meu amigo insepa
rável, sorria, sorria...

Sabe, pai, a gente quando começa acha tudo
muito ridículo e muito engraçado. Até DEUS eu acha
va ridículo, e hoje, no leito de um hospital, eu reconhe
ço que Deus é o mais importante de tudo no mundo, e
que sem a ajuda DELE eu não estaria escrevendo
esta carta. Pai, eu só tenho 19 anos, e sei que não te
nho a menor chance de viver. É muito tarde para mim.
Mas, para o senhor, meu pai, tenho um último pedido
a fazer:

Diga a todos os jovens que o senhor conhece, e
mostre a eles essa carta. Diga a eles que em cada
porta de escola, em cada cursinho de faculdade, em

qualquer lugar, há sempre um homem elegantemente
vestido, bem falante, que irá mostrar-lhes o seu futuro
assassino, o destruidor de suas vidas. E que os levará
à loucura e a morte, como aconteceu comigo. Por fa
vor, faça isso, meu pai, antes que seja tarde demais
para eles.

Perdoa-me, meu pai... Já sofri demais. Per
doa-me também por fazê-lo sofrer pelas minhas lou
curas. ADEUS, MEU PAI!

o SR. MAURO BENEVIDES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, no inicio da presente
Sessão Legislativa, a expressão "agenda positiva" es
teve presente nas articulações entre o Presidente Aé
cio Neves e as Lideranças partidárias, ensejando a
apreciação de três medidas provisórias e da proposta
de emenda constitucional que prorrogou a vigência
da cobrança da contribuição sobre os cheques, a cha
mada CPMF.

Cumprido, exemplarmente, o rol programado
para a etapa concernente à primeira semana de nos
sas atividades, voltam-se as vistas para outros proje
tos relevantes, como é o caso, por exemplo, da fixa
ção do salário mínimo, bem assim de outros itens vin
culados a categorias funcionais, todas elas pressuro
sas em que haja, sem quaisquer procrastinações, o
deslinde nas próximas horas, sobretudo em virtude
de suas implicações com a Lei de Responsabilidade
Fiscal.

Permito-me mencionar, por exemplo, as seguin
tes iniciativas, que, de perto, interessam aos servido
res dos demais Poderes da Republica: reestruturação
das carreiras da Justiça Federal de forma assemelha
da a que beneficiou os funcionários do Tribunal de
Contas da União; os celetistas da Empresa de Correi
os e Telégrafos, que aguardam complementação sa
larial; e a reestruturação da Procuradoria da Republi
ca, todos com manifestação de unânime acolhida
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Aguardam tais projetos encaminhamento ao
Senado Federal, após cumpridas as ultimas exigênci
as nesta Casa, o que deve ser procedido sem mais
tardança, a fim de que não esbarrem em obstáculos
intransponíveis, como o previsto no art. 21 da LRF, o
qual não admite a vigência de aumento no período
posterior aos seis meses que antecedem o termino
do mandato do Presidente da Republica.
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Há, desta forma, entre os interessados, empe
nho para que o trâmite respectivo não venha a experi
mentar embargos insuperáveis, dando lugar a que,
em tempo hábil, haja o pronunciamento do Senado
Federal, e os autógrafos possam seguir para a san
ção do Primeiro Mandatário do País.

Daí a necessidade de o Presidente Aécio Neves
organizar a pauta prioritária, em que estejam incluí
dos tais projetos, cuja constitucionalidade foi reco
nhecida unanimemente, da mesma maneira como o
seu mérito, conforme prevê o Regimento Interno da
Casa.

Sabe-se, inclusive, que requerimentos de ur
gência estariam sendo elaborados para assegurar o
encaminhamento, sem delongas, de todas as três
proposições, numa comprovação da inquestionável
justeza de que as mesmas se revestem.

Pelas informações que me chegaram, falta ape
nas a chancela da Liderança do Governo, por inter
médio de seu ilustre titular, o Deputado Arnaldo Ma
deira, uma vez que os partidos da base aliada e as
bancadas oposicionistas acham-se dispostos a viabi
lizar os três projetos referenciados.

Desejo, mais uma vez, tornar publica a minha
solicitação aos 512 colegas, a fim de que, numa reite
ração do espírito público que possuem, permitam que
o seguimento dos pleitos aludidos alcance, ainda este
mês, a outra Casa do nosso Parlamento, que tive, ali
as, o privilégio e a honra de dirigir em passada Legis
latura.

Era esse, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o ve
emente apelo que desejava veicular desta tribuna, na
expectativa de que venha o mesmo a encontrar res
sonância estimulante entre tantos quantos compõem
este augusto plenário.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias) - Dando

continuidade ao Grande Expediente, com imenso
prazer passamos a palavra ao Deputado José Rober
to Batochio, do PDT de São Paulo.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (Blo
co/PDT - SP Sem revisão do orador.) - Exmo. Sr. De
putado Wellington Dias, digníssimo Presidente desta
sessão, Sras. e Srs. Deputados, pensava eu utilizar a
tribuna na tarde de hoje para enfocar uma das defor
midades decorrente da política econômica adotada
pelo nosso Governo Fernando Henrique Cardoso. A
revista Época desta semana traz uma longa matéria
a respeito de como se sucedem as fraudes no merca
do de capitais, de como se faz oscilar o valor das
ações negociadas nos pregões, para cima ou para

baixo, de acordo com os interesses da hora, tudo isso
tendo em linha de conta a grande inversão de recur
sos que fazem os fundos de pensão. Os administra
dores dos fundos de pensão, segundo a matéria, sis
tematicamente compram na alta e vendem na baixa,
seguindo o fluxo inverso daquele que efetivamente in
veste no mercado de capitais, cuja orientação básica
é comprar os papéis na baixa para vendê-los na alta.

Por que será que justamente as pessoas que
administram recursos de trabalhadores brasileiros
andam na contramão do mercado de capitais?

Sr. Presidente, tem V. Exa idéia da razão que os
faz comprar na alta e vender na baixa? É simples:
quando compram na alta, eles elevam artificialmente
o valor dos papéis, recebendo para isso comissões, e
ficam pessoalmente ricos, em detrimento do suor e
do sangue dos trabalhadores, cuja economia está de
positada nos fundos de pensão. Depois, vendem os
papéis com prejuízo.

Eis uma pequena viúva, o Estado brasileiro, que
agüenta todos os prejuízos e todos os desaforos dos
ímprobos, dos administradores antiéticos, e essa ou
tra viuvinha que são os fundos de pensão, massa de
manobra de administradores inescrupulosos.

Sr. Presidente, fa~a fiscalização. O que estão fa
zendo é crime de alto coturno, falsificação odiosa, le
são da mais alta magnitude, porque os atingidos por
essa ação delituosa são trabalhadores cujas magras
economias se escoam pelo ralo da indecência, da fal
sificação, da manobra fraudulenta. E tudo isso acon
tece às escâncaras, na nossa face, à vista de todos,
sem que se suceda nenhuma conseqüência.

Deputado Delfim Netto, em apenas dois casos o
sucesso vem antes do trabalho: no dicionário e aqui
no Brasil, onde o trabalho não é valorizado de forma
nenhuma, e a esperteza, a solércia, a especulação é
que de fato constituem a chave do sucesso, numa in
tolerável inversão de valores, numa axiologia defor
mada que serve de antiexemplo pedagógico para as
futuras gerações.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na estei
ra da nobre Deputada Zulaiê Cobra Ribeiro, também
quero endereçar-me pelo caminho da segurança pú
blica e do desenvolvimento. Trata-se aqui diuturna
mente do gravíssimo problema social que é a violên
cia urbana, a criminalidade violenta, mas só se con
templam os seus resultados; a causa fenomenológica
é simplesmente deixada de lado. Ninguém se preocu
pa em adotar medidas preventivas ou profiláticas con
tra essa patologia social; entretanto, todos se mos
tram indignados com a impunidade que graça em
nosso meio social, todos se confessam absolutamen-
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te inseguros e sensibilizados com a audácia dos se
qüestros, dos roubos, dos latrocínios, que se desdo
bram em progressão geométrica, de tal sorte a gerar
perplexidade coletiva.

Todos propõem. Isto é truísmo, lugar comum e
absoluto: precisamos endurecer a legislação penal.
Não é possível que nosso Código Penal estipule pe
nas tão brandas para crimes tão violentos!

Será essa uma verdade, uma verdade científica,
Sr. Presidente? Será que, se aumentarmos a pena
máxima, que é de trinta anos, para cinqüenta ou até
para o ergástulo, dos italianos, a prisão perpétua, re
solveríamos o problema da criminalidade? E se ado
tássemos a pena de morte?! Será que o crime seria
banido, anátema da sociedade? Há países que já
adotaram essas experiências. E diz o pensador que
as nações que ignoram as lições da história arris
cam-se a repetir as suas tragédias.

Os Estados Unidos da América aplicam a man
cheias a pena de morte. Os campeões são os Esta
dos da Flórida, do Texas, da Califórnia e da Geórgia.
Não obstante, são precisamente nesses quatro Esta
dos da federação norte-americana que o índice de
criminalidade é maior. Portanto, vê-se logo que o de
linqüente não pensa na pena que irá sofrer no mo
mento em que está cometendo o crime. Nós, homens
razoáveis, com valores assentados, sim, fazemos
essa conta, e a lei nos intimida com a ameaça da
pena. Mas aqueles que não possuem formação,
aqueles que nasceram sem futuro, que não aprende
ram valores familiares, que não freqüentaram esco
las, que não tiveram honra, aqueles que não tiveram
nenhuma referência não ligam a mínima para a pena
cominada no preceito secundário da norma penal.
Preceito primário: matar alguém. Preceito secundário:
pena de 12 a 30 anos. Eles não querem nem saber!

Alguns dizem que medidas drásticas podem re
solver o problema e defendem a adoção de pena de
morte. O Direito Islâmico ainda é aplicado em nações
do Oriente Médio. Ao primeiro furto, amputa-se uma
mão; já no segundo, amputa-se a outra mão. E ainda
há amputações cruzadas: a mão direita e o pé es
querdo; o pé direito e a mão esquerda. Às mulheres
que praticam adultério, pena de morte! São apedreja
das em praça pública. Para quem trafica drogas a
pena é a morte por decapitação: o cidadão ajoelha-se
em praça pública e o carrasco, com uma cimitarra,
aquela enorme espada curva, de um só golpe separa
a cabeça do tronco do criminoso que ousou traficar
entorpecentes.

Se ameaças resolvessem o problema da crimi
nalidade, há muito tempo o crime já estaria banido

desses Estados da federação norte-americana e dos
países que adotam o Direito Penal Islâmico. Portanto,
a experiência tem mostrado que tal fórmula não vai
resolver o problema da criminalidade. Temos, sim, de
contar com uma justiça penal rápida, eficiente, pronta
e, sobretudo, disponível.

O Governo brasileiro precisa gastar menos com
banqueiro, com o PROER, e mais com justiça crimi
nal, para que os processos sejam julgados em um ou
dois meses e para que se tenha consciência, na nos
sa sociedade, isto sim, de que quem cometer um deli
to logo será alcançado pela mão da lei.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, conheço
bem o sistema carcerário brasileiro. Uma cela de 12
metros quadrados abrigando 90 pessoas... O ar é ir
respirável! Equivale a 200 anos de prisão nos Esta
dos Unidos ou no Japão. Todos conhecemos a reali
dade carcerária brasileira, os homens morcegos, que
dormem em turnos. Enquanto o primeiro turno dorme
sentado, o segundo fica em pé, porque não cabe todo
mundo na cela; aí o terceiro turno fica sentado, o pri
meiro fica pendurado nas grades e o segundo fica em
pé, porque não cabe tanta gente nas masmorras que
compõem o sistema carcerário brasileiro.

Não estou fazendo a defesa da delinqüência;
estou fazendo uma análise científica do problema da
violência no nosso País.

Então, essa é uma proposta que responde à in
dignação da sociedade, que agrada o povo. O povo,
que não conhece tecnicamente, digamos, a realidade
do fenômeno gerador da criminal idade, acha isso mu
ito interessante. Aí temos esses exploradores da
boa-fé pública, esses homens da televisão e do rádio
que vão fazer proselitismo da violência institucional,
que pregam um Estado assassino, tão assassino
quanto os assassinos, praticando delitos oficializados
ou autorizados pela maioria, executando e tirando a
vida de um ser humano. E percebe-se que essas pes
soas acabam fazendo sucesso porque exploram a
justa indignação pública.

Sr. Presidente, faço a seguir um testemunho. Eu
sou um Deputado pelo Estado de São Paulo, em cuja
capital moro. Já fui assaltado cinco vezes, e os assal
tantes tinham arma em punho. Minha mulher foi assal
tada umas três ou quatro vezes - todas mediante
ameaça de arma de fogo. Eu também sofri as dores
dessa violência social, mas não posso perder a razão,
não posso responder à barbárie com barbárie. Eu te
nho de encontrar soluções científicas, corretas, para
que possamos, se não eliminar a violência, pelo me
nos tratá-Ia de tal forma a não continuarmos a viver
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ameaçados, amedrontados, trancados em nossas ca
sas por causa da violência audaciosa que reina.

Mas não com propostas demagógicas. Não! Os
cafetões, os exploradores da insegurança pública não
podem ter lugar numa discussão séria como esta. Te
mos de equipar a polícia? Sim. Temos que remune
rá-Ia bem? Sim. Temos de multiplicar o número de juí
zescriminais para que a ação da Justiça Criminal seja
mais rápida e eficiente? Sim. Temos de modernizar a
Justiça e informatizá-Ia em todos os níveis? Sim. Te
mos de dotar a polícia de um corpo científico que, por
meio da ciência moderna - DNA, processos de digita
lização e comunicação cibernética -, aumente a velo
cidade das informações internas da investigação?
Sim. Mas não me venham dizer bobagens ou que têm
a fórmula mágica para resolver o problema da violên
cia porque isso não é coisa séria!

A Deputada Zulaiê Cobra veio aqui e, com a pro
priedade, a inteligência e o brilho de sempre, mostrou
o que é possível fazer em matéria de reforma da nos
sa polícia para se combater com maior eficácia a cri
minalidade e tornar a justiça criminal mais eficiente.

Quero abordar outro aspecto dessa embaraço
sa questão. Sr. Presidente: a violência que estamos
vivenciando é uma herança do descaso das gerações
que nos antecederam, que permitiram que hoje no
Brasil exista um contingente de 20 milhões de meno
res desassistidos - rep~o: 20 milhões! Meu Deus do
céu! Se apenas 10% desses 20 milhões forem para a
criminalidade, teremos 2 milhões de marginais no
nosso País daqui a cinco ou oito anos.

Sr. Presidente, a nossa população carcerária é
de cerca de 300 mil presos, num contingente demo
gráfico de 170 milhões de habitantes. O que vamos fa
zer com 2 milhões de presos, Sr. Presidente? Quan
tos presídios e penitenciárias haveremos de construir
para abrigar esse contingente? Assim estaríamos co
piando o modelo neoliberal dos Estados Unidos da
América do Norte. Com um contingente populacional
de 250 milhões de habitantes, há naquele país hoje 2
milhões de cidadãos presos. Mas só que lá eles têm
dinheiro para construir presídios e manter 2 milhões
de criminosos presos, alimentando-os, vestindo-os,
tentando recuperá-los.

O que vamos fazer com a nossa pobreza, se in
jetarmos daqui a 8 anos mais 2 milhões de marginais
como clientela específica da nossa polícia e da nossa
justiça criminal? Temos de combater as causas gera
trizes da criminal idade. Vemos crianças abandona
das e banqueiros recebendo ajuda do PROER, perife
rias largadas à sua própria sorte, sem escola, sem sa
neamento, sem nenhum tipo de assistência social, e,

ao mesmo tempo, o Governo isentando senhores en
gravatados, perfumados e bem vestidos de impostos
que o Zé da Silva, com salário mínimo, é obrigado a
pagar. Essas elites precisam compreender que de
vem abrir mão de seus privilégios, porque serão mas
sacradas por uma criminalidade que não conseguire
mos controlar.

Veja-se o exemplo da Argentina, que adotou o figu
rino neoliberal, seguiu à risca a cartilha proposta pelo
Banco Mundial e pelo Fundo Monetário Internacional,
privatizou, desnacionalizou, integrou-se ao mercado in
ternacional, paralisou, numa catatonia absoluta, os seto
res produtivos, começou a importar todos os manufatura
dos e toda a tecnok:>gia e se transformou numa socieda
de de compradores e vendedores de papéis que especu
lam para ver qual papel subiria ou desceria, numa socie
dade onde todo mundo virou gente de escr~ório, onde o
setor primário e o setor produtivo foram engolidos pelas
grandes errpresas internacionais, de acordo com a rece
~a proposta por essa nova ordem econômica intemacio
nal. Pois estamos indo no mesmo caminho...

Ouço, com prazer, o Deputado Divaldo Suruagy.
O Sr. Divaldo Suruagy - Nobre Deputado, con

gratulo-me com V. Exa pela importância do tema que
traz ao debate nesta Casa. Em mu~as das medidas ad
ministrativas que estão sendo sugeridas, como V. ~
explic~ou com propriedade, há forte conteúdo demagó
gico, eleitoreiro. Outras realmente buscam solução lógi
ca para esse problema tão angustiante que o Brasil está
vivendo. Gostaria de enfatizar a veracidade do pensa
mento que V. ~ acaba de externar. Temos 20 milhões
de menores abandonados, na miséria, formando um
caldo social propício ao crime. A sociedade brasileira
deveria fazer um esforço para controlar a densidade de
mográfica. Alguns números que ficaram na minha me
mária me revoltam. Em 1970, o Brasil tinha 90 milhões
de brasileiros. Isso ficou na memória do povo brasileiro
graças à conquista do tricampeonato de futebol na Ci
dade do México e àquela canção que dizia o seguinte:
"Noventa milhões em ação, pra frente Brasil do meu co
ração..." Já na virada do século, tínhamos 160 milhões
de hab~antes. Nasceram 70 milhões de pessoas em 30
anos, número igual ao da população da Alemanha, ter
ceiro país mais rico do mundo, o dobro da população da
Inglaterra e 16 vezes maior que a população de Portu
gal. Estou falando de países que têm renda per capita
ou Produto Interno Bruto muito maior do que o Brasil.
Quero destacar a importância desse crescimento de
mográfico profundamente exagerado e não compatível
com a capacidade produtiva do País. O mais grave é
que esse crescimento populacional está ocorrendo na
base social. A classe média já começou a se preocupar
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com o controle familiar, mas, na base da pirâmide soci
al, temos esse crescimento demográfico desenfreado.
Meus parabéns a VExa., que já foi vítima, como tam
bém sua família, desse quadro trágico que domina São
Paulo e o Brasil como um todo, e ao Estado de São Pau
lo por tê-lo mandado para esta Casa!

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO - Muito
obrigado a V. Exapelo aparte. Exceção feita aos elogi
os endereçados à minha pessoa, o aparte de V Exa

enriquece muito a minha manifestação.
Concedo um aparte ao nobre Deputado Dr.

Hélio.
O Sr. Or. Hélio - Nobre Deputado José Roberto

Batochio, em primeiro lugar, quero cumprimentá-lo
pelo brilhante pronunciamento. V. Exaé um dos mais
dignos Parlamentares dos 70 que representam o
Estado de São Paulo. Quero pinçar apenas um as
pecto, que é o de não compactuarmos com a hipocri
sia, com medidas superficiais encaminhadas ao Con
gresso Nacional, à luz daquilo que é a concepção do
povo, do que o povo aguarda como resposta eficaz a
essa situação ascendente de violência urbana no
nosso meio. V Exa foi muito feliz ao dizer que esses
seis aspectos fundamentais para o enfrentamento da
violência pública são dever constitucional do Executi
vo, nos níveis federal, estadual e municipal. É funda
mentai equipar socialmente as periferias das cidades
e nutrir com um pouco de expectativa de vida as cri
anças e os adolescentes jogados ao léu e que, mais
cedo ou mais tarde, passam a entrar em conflito com
a lei. VExa, em sua primeira asserção, levanta a
questão da impunidade naqueles setores econômi
cos mais privilegiados deste País. É óbvio que não
podemos esperar que os setores subalternos fiquem
aguardando a solução de seus problemas para daqui
a um século. V. Exa levanta dois aspectos de grande
responsabilidade para um Parlamentar. Vamos com
bater a impunidade daqueles que arrancam dinheiro
da nossa população no mercado de capitais e que
promovem a retirada de recursos das aposentadorias
e das poupanças. Esta Casa tem a obrigação, perante
denúncia tão grave que faz a revista Época, de pas
sar a limpo esses problemas e fazer o que a popula
ção espera: punir aqueles que usam o dinheiro públi
co para benesses pessoais ou de grupos. Isso é real
mente importante. E não somos hipócritas de achar
que o Congresso Nacional vai dar resposta àquilo que
o Governo não conseguiu fazer nessa última década.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO - Agrade
ço a V. Exao aparte, que em muito adensa minha ma
nifestação.

V. Exatem razão. Precisamos agir com mais ri
gor com relação aos sem-escrúpulos e com maior de
dicação àqueles que são sem futuro.

Sr. Presidente, como compromisso que temos
com as futuras gerações de brasileiros, temos de
adotar medidas incisivas, para que não se repita no
Brasil o que ocorreu na Argentina. Mataram os seto
res produtivos daquele país. Adotamos aqui o mesmo
modelo. Escancaramos nossas portas e ficamos sen
do consumidores de manufaturados, serviços, tecno
logia.

O que dá emprego não é consumo, mas ativida
de produtiva! O que gera postos de trabalho é o de
senvo�vimentoda indústria nacional, é o investimento
em pesquisa, é o estimulo a nossa agricultura!

Pobre agricultura brasileira! No Brasil ocorre
algo que, se não fosse muito trágico, seria muito cômi
co. Este é o único país do mundo em que os agriculto
res semeiam, cultivam e quem colhe são os banquei
ros. Não é engraçado?! O trabalho, o sofrimento, o ris
co, a dedicação, o labor diuturno, de sol a sol, são do
agricultor, mas a colheita é dos banqueiros.

Precisamos interromper esse ciclo. Precisamos
valorizar quem trabalha neste País. E digo isto não
somente porque meu partido é o Partido Democrático
Trabalhista, de Leonel Brizola, esta referência nacio
nal de coerência e compromisso com as futuras gera
ções brasileiras. Precisamos interromper a política
econômica perversa desses moços simpáticos e
bem-apessoados da PUC do Rio de Janeiro, que en
tendem muito bem de papel de compra e venda virtu
al, de compra e venda escriturai, mas não entendem
nada de produtividade, de garantir postos de trabalho
para as futuras gerações de brasileiros.

A Argentina não escapa de uma guerra civil. A
criminal idade vai recrudescer nesse país. A primeira
lei a que o ser humano obedece é a da sobrevivência.
Não se iludam, Srs. Deputados!

Dizia São Paulo, o Apóstolo, que a virtude não
cresce na miséria. O que cresce na miséria é a violên
cia, a criminalidade. Quem viver verá o que ocorrerá
na Argentina.

Precisamos mudar a política econômica. Preci
samos transformar essa república de banqueiros em
república de trabalhadores. Somente dessa forma te
remos menos violência.

Concedo um aparte ao nobre Deputado Jair
Bolsonaro.

O Sr. Jair Bolsonaro - Admiro V. ExaMais ain
da: através do companheiro em comum, Dr. Djalma
Lacerda, de Campinas, que foi meu advogado ad hoc



(n644 Quarla-/eira 27 lJL\RIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2002

no STM, em 1988, fui absolvido, e não poderia ser di
ferente. O discurso de V. Exa é oportuno e urgente. O
combate à fome, à miséria e à violência passa por
uma política de contenção da explosão demográfica.
Parabéns, Deputado José Roberto Batochio, por esse
pronunciamento tão atual e útil ao nosso País!

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO - Precisa
mos interromper essa política econômica perversa.
Efetivamente, precisamos reverter o quadro social
brasileiro, e essa reversão está nas mãos do povo
que nos assiste nessa manifestação. Não é possível
continuarmos a eleger como representantes dos Po
deres que administram este País pessoas que não
têm compromisso social com o povo.

Sr. Presidente, o Brasil será um grande país se
a população confirmar suas tradições, tão bem lem
bradas por San Thiago Dantas. O povo enquanto
povo sempre foi melhor do que as elites enquanto eli
tes. Vamos ver se o povo acorda e muda as coisas em
nosso País.

Durante o discurso do Sr. José Rober
to Batochio, o Sr. Wellington Dias, § 2° do
art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Vicente Caropreso, § 2° do art. 18 do Regi
mento Interno.

O SR. CARLOS SANTANA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Vicente Caropreso) 
Tem V. Exa a palavra.

O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna de
nunciar a arbitrária demissão, na noite de quinta-feira
passada, dia 21 de fevereiro, da Diretora do Colégio
Waldemar Falcão, Sra. Carmozina Cardoso Zulart
Euphemio.

A Coordenadora da Sa CRE - Coordenação Re
gional de Educação, Leila Abrantes Marcos Rabello,
após mais de um ano de perseguição e de acusações
injustificadas, demitiu sem maiores motivos a melhor
diretora que o Colégio Waldemar Falcão já teve nos
últimos tempos, levando os alunos a entrarem em gre
ve desde sexta-feira, em protesto contra a demissão.
Ontem, manifestação de professores, pais e alunos,
enfim, de mais de duas mil pessoas, tomou conta das
ruas, da Avenida Independente Magalhães até Madu
reira, onde fica localizada a Sa CRE. Hoje, uma comis
são está, desde cedo, reunida em frente ao prédio,
tentando reverter a situação e espera ser recebida
pelo Secretário Estadual de Educação.

Sr. Presidente, a Diretora Carmozina, concursa
da desde 1968, com extenso currículo, vasta expe
riência profissional e destacada participação em di
versos eventos: 10 Encontro Latino-Americano para
Professores; Congresso Internacional Cidade e Edu
cação na Cultura pela Paz; Curso do Sócio-Diagnósti
co do Desenho; de educação sexual; de higiene men
tal; de relações públicas; de liderança e chefia; de re
lações humanas; de leitura dinâmica; de psicologia do
adolescente; e de estudos sociais, repensando a
América Latina.

Era conhecida por sua dedicação e dinamismo.
Transparente e ética, a Diretora Carmozina sempre
assumiu com firmeza suas posições políticas e filosó
ficas, o que, se em alguns momentos lhe trouxe al
guns contratempos, na maioria das vezes culminou
com o respeito de seus opositores.

Religiosa, sempre assumiu com responsabilida
de e entusiasmo várias atividades religiosas e pasto
rais na Comunidade Católica de Nossa Senhora Me
dianeira, em seu bairro. Atualmente, realiza excelente
trabalho a partir da mobilização de amplos segmen
tos da sociedade organizada, como associações de
moradores, igrejas e grupos religiosos, culturais e de
cidadania.

Entrando para o serviço público por meio de
concurso, a Diretora Carmozina exerceu as funções
de orientadora e de supervisora, optando em seguida
pela sala de aula. Com esmero e dedicação, lecionou
em diversas escolas, onde perdeu a conta das inúme
ras vezes em que foi paraninfa e homenageada nas
formaturas de diversas unidades de ensino por que
passou.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, quando a
companheira Carmozina assumiu a direção da Esco
la Municipal Waldemar Falcão pela primeira vez, en
controu verdadeira bagunça. Hoje, depois de cinco
anos de gestão e com a abertura da escola à partici
pação da comunidade, Waldemar Falcão é motivo de
orgulho e exemplo de ensino de qualidade. Todos os
anos, os pais fazem filas para disputar uma vaga para
seus filhos. É uma da poucas escolas municipais que
possuem banda de música própria e alunos passan
do em primeiro lugar nos vestibulares.

Com o apoio de 99% dos alunos, do corpo do
cente e dos demais funcionários, a Diretora Carmozi
na conseguiu reverter a situação e despertar valores
morais e cívicos há muito tempo esquecidos, a exem
plo da execução diária do Hino Nacional antes das
aulas, prática esquecida em muitas escolas de nosso
País.
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Apesar de tudo isso, Sr. Presidente, e contrari
ando a vontade da maioria absoluta de pais, alunos e
professores, ela foi demitida de forma injusta e arbi
trária, levando-nos a concluir que a demissão foi per
seguição política, por comungar na filosofia do Parti
do dos Trabalhadores, e racial. A Diretora Carmozina
é negra.

Por isso, solicitamos a V. Exa e aos demais cole
gas, independente de qual sigla partidária defenda a
ética e a justiça, que manifestem seu repúdio contra a
demissão da companheira Carmozina.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. SIMÃO SESSIM - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Vicente Caropreso) 

Tem V. Exa a palavra.
O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pela ordem.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o serviço de meteorologia
acaba de nos deixar assustados com a informação de
que, nos próximos dois meses, as precipitações pluvi
ométricas, provocadas pelas chuvas de março, de
vem ficar em torno de 30% a 40% superiores à média
normal para essa época do ano, no Estado do Rio de
Janeiro.

Tal informação assusta a todos nós que vivemos
no Rio de Janeiro, sobretudo na Baixada Fluminense,
onde há menos de dois meses, e em pleno festejo na
talino, a população foi ameaçada pela catástrofe que
se abateu sobre aquela região. Ali, as chuvas de ve
rão provocaram deslizamentos de terra, desabamen
tos de casas e barracos, além de inundações, com
um lastimável saldo de milhares de desabrigados e
dezenas de mortos.

Nossa preocupação, Sr. Presidente, resume-se
na questão crucial da liberação de recursos tão ne
cessários à efetiva prevenção de mais tragédias que
a natureza nos prepara, sempre de forma perversa,
talvez - quem sabe? - por falta de políticas públicas.
Recordo que o Ministro Ney Suassuna, da Integração
Nacional, frisava, no auge do desespero de dezembro
último, que havia recursos disponíveis e necessários
para a reconstrução dos estragos e o socorro às víti
mas;nais recentes, e que a liberação de verbas deve
ria ocorrer assim que estivesse pronta a avaliação,
pelo Governo do Estado, dos danos causados pelas
chuvas.

Não estamos, de forma alguma, querendo cruci
ficar o Ministro Suassuna, a quem queremos muito
bem, mas apenas manifestar nossa enorme preocu
pação diante de outra ameaça iminente, até porque o

Governo falava, em dezembro, em atender os flagela
dos de 2001, quando na verdade ainda sequer havia
liberado os recursos para socorrer outras milhares de
vítimas do ano anterior.

Outro dia, não lembro bem a data, localizei uma
reportagem do jornal O Globo, de 30 de dezembro de
2001 , com a seguinte manchete de página: "As pro
messas soterradas pelo esquecimento". Logo abaixo
lia-se: "Levantamento mostra que governos cumprem
apenas 25% dos projetos anunciados contra danos
das chuvas" .

Eis aí, portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, a razão da minha presença, hoje, na tribuna
desta Casa. Ainda em outro trecho da reportagem,
verifica-se que "sempre que um temporal desaba no
Estado, matando pessoas e provocando enchentes,
os moradores do Rio, que já se acostumaram a en
frentar inundações e deslizamentos a cada chuva
mais forte, se perguntam porque as tragédias não são
evitadas". E vem a resposta, dando conta da falta in
vestimentos.

A situação é mais grave em Municípios como
Japeri, Queimados, Magé, Nova Iguaçu e Duque de
Caxias, por onde passam córregos, valões e rios
completamente assoreados, transbordando, que vão
desaguar na Baía de Guanabara. O Prefeito Zito, de
Duque de Caxias, não se cansa de reclamar do Go
verno do Estado pela falta de dragagem dos rios nos
últimos quatro anos.

Em Barra do Piraí, que também sofre com as
chuvas, o Rio Piraí não era dragado há 40 anos. Em
Petrópolis, a cidade mais castigada pelo último tem
poral, o descaso também é antigo, até porque em
1988 a enxurrada matou 173 cidadãos, mas o dinhei
ro para fazer obras nas encostas só chegou sete anos
depois.

No mesmo dia 30 de dezembro do ano passado,
o Jornal do Brasil também fez uma denúncia muito
séria. A reportagem começava informando que o lixo
que entope bueiros, inunda as ruas e desce pela en
costas dos morros, em todo o Estado do Rio de Janei
ro, contribuindo para as enxurradas e catástrofes,
também contamina as contas públicas. Por que isso?
Porque, das 10 usinas construídas para reciclar e tra
tar o lixo urbano, nenhuma delas funciona, pelo que
mais R$ 250 milhões do suor do contribuinte se trans
formam em dejetos.

E as denúncias não param por aí. Em janeiro
deste ano, o Sindicato da Indústria da Construção Ci
vil no Estado do Rio de Janeiro, o SINDUSCON, lem
brou, num manifesto público, que o caos provocado
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pelas intensas chuvas em época de verão se tornou
uma constante na vida dos cidadãos fluminenses,
principalmente dos que moram em favelas, encostas
ou próximo aos rios, devido à falta de um programa
habitacional de longo prazo.

Pelo sim, pelo não, a verdade, Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, é que as inundações, os de
sabamentos e soterramentos resultam em muitas víti
mas e causam prejuízos incalculáveis, não só às fa
mílias como aos cofres públicos, que terão de desem
bolsar recursos para consertos inadiáveis.

Ninguém tem dúvidas de que o combate às cau
sas é muito mais complicado e longo, porque, como já
foi dito, nelas se inserem a pobreza e a destruição cri
minosa da natureza em vários aspectos, a falta de
educação, e por aí afora. Mas ele tem de ser feito, cus
te o que custar.

Portanto, Sr. Presidente, nosso apelo é no senti
do de que o Governo não deixe de disponibilizar com
prioridade os recursos necessários não só para aten
der às vítimas das chuvas passadas, mas também
para reparar os danos causados e realizar obras de
prevenção onde for necessário, para que não seja
mos mais abalados nem vitimados pelas águas de
março, que ainda estão por chegar.

Muito obrigado.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Vicente Caropreso) 

Tem V. Exa a palavra.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB

- AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, acabei de chegar do
Senado Federal, onde participei, com a Deputada Tâ
nia Soares, de reunião de audiência pública organiza
da pelas Comissões de Constituição, Justiça e Cida
dania e de Assuntos Sociais.

O tema principal foi o projeto de lei oriundo do
Poder Executivo que altera a CLT. Aliás, na verdade, o
objetivo do projeto não é introduzir mudanças na Con
solidação das Leis do Trabalho, mas acabar com a le
gislação da década de 40, um dos principais instru
mentos de defesa dos direitos dos trabalhadores.

Podemos lembrar como foi a votação no Sena
do Federal, até o momento em que houve pane no
painel eletrônico de votações, e não foi divulgado o
resultado.

Na Comissão de Trabalho da Câmara dos De
putados' houve debate conflituoso, não por desrespe
ito ou incompreensão dos dirigentes sindicais, mas
em decorrência do conteúdo do projeto.

Infelizmente, a Câmara dos Deputados aprovou
o projeto enviado ao Senado Federal. O Governo ten
tou pressionar o Presidente daquela Casa e os mem
bros das Comissão de Constituição, Justiça e Cidada
nia a votarem o projeto de lei ainda no ano passado. O
Senado Federal, no entanto, não se dobrou às pres
sões do Executivo e não permitiu a votação naquele
momento, durante a convocação extraordinária, dei
xando a apreciação da matéria para o início deste ano
legislativo.

Lá, os debates estão ocorrendo. Para nossa sur
presa, o Senado está se comportando da mesma for
ma como se comportou a Câmara dos Deputados
quando dos debates sobre a CLT.

Eu e a Deputado Tânia Soares só tivemos aces
so à reunião por sermos Parlamentares, mas as por
tas estão trancadas. Por lá não passa ninguém.

O Governo Federal é perfeito em gastar dinheiro
público e ir à televisão fazer pesada e enganosa cam
panha a favor da aprovação desse projeto de lei, di
zendo ser bom para o trabalhador. Ora, se fosse bom
para o trabalhador, haveria unanimidade nos movi
mentos sindicais, e isso não acontece. Há somente
duas centrais a favor dele: a Força Sindical, que re
centemente se envolveu num escândalo, fato reco
nhecido pelo seu presidente, pois foram os empresá
rios que bancaram sua criação e organização; e a So
cial Democracia Sindical, também oriunda da social
democracia que dá apoio e sustentação ao Governo
do Presidente Fernando Henrique e a sua criminosa
política neoliberal.

Portanto, Sr. Presidente, o Governo, distante do
olhar do povo, é capaz de gastar grandes somas de
recursos públicos em propaganda na televisão, mas
para debater o assunto diretamente com o trabalha
dor tranca as portas do Congresso Nacional.

A pauta de votações do Senado Federal está
trancada, assim como esteve a da Câmara dos Depu
tados por quase um mês.

Sr. Presidente, quem presidiu a audiência públi
ca foi o Senador Bernardo Cabral, do PFL do meu
Estado, Relator da Constituinte em 1988, e que parti
cipou comigo do debate em Manaus, ocasião em que
manifestou posição contrária à aprovação da propos
ta, por considerá-Ia inconstitucional.

Portanto, esperamos contar com a maioria dos
Senadores, sobretudo de S. Exa

, na luta contra a
aprovação desse projeto nocivo, repito, para os traba
lhadores e para o País.

Muito obrigada.
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O SR. LUIZ ALBERTO - Sr. Presidente, peço a A CPMF foi apresentada, inicialmente, como so-
palavra pela ordem. lução de emergência para o financiamento da saúde.

O SR. PRESIDENTE (Vicente Caropreso) - Falácia, mentira, engodo. O pretenso aumento de re-
Tem V. Exa a palavra. ceitas que deveria ter gerado foi imediatamente com-

O SR. LUIZ ALBERTO (PT - BA. Pela ordem. pensado, pelos técnicos espertos da Fazenda e do
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Planejamento, com a redução de outras fontes, o que

gerou a necessidade de alterar novamente a Consti-
Sras. e Srs. Deputados, neste momento em que se tuição, pela Emenda n0 29, para tentar garantir o míni-
discute a prorrogação da CPMF com tanta urgência,

mo de recursos indispensável para tais despesas.gostaria de convidá-los à reflexão. A verdade é que o
Brasil foi colocado em uma armadilha. Não importa De outra parte, a CPMF, pretensamente provi-

sória e emergencial, arrecada hoje algo em torno de
tanto agora discutir quem o fez. De minha parte, estou 15 e 20 bilhões de reais. Como abrir mão de tal volu-
convicto de que foi o Governo Fernando Henrique, me de recursos sem desorganizar de vez nossa eco-
com o populismo cambial e financeiro que lhe garan- nomia? Será que estamos condenados a conviver
tiu dois mandatos na Presidência da República. eternamente com esse tributo ou haveria alguma al-

Mas esse mal já está feito, e não há mais como ternativa viável para substituí-lo? E a proposta que
corrigi-lo agora. O que devemos analisar, antes de ora nos preparamos para votar está adequada às ne-
decidir pela prorrogação ou não da CPMF ou antes cessidades do País?

de aprovar a proposta de prorrogação que ora se De acordo com o relatório da matéria, disponível
apresenta em vez de procurar aperfeiçoá-Ia, é se na Comissão Especial, a CPMF reduz a eficiência dos
não existem outras alternativas mais convenientes mercados financeiros; eleva as taxas de juros nomi-
para o País, para a sociedade brasileira do que insis- nais; desestimula a acumulação de capital _ restrin-
tir com a desmedida e irracional voracidade tributária gindo a geração de renda; distorce a alocação de re-
que tem caracterizado nossa história desde os tem- cursos; eleva a taxa de juros real de equilíbrio da eco-
pos da Colônia. nomia, impactando o estoque de capital, a produção

Dizia que fomos presos em uma armadilha, e é e o nível de emprego; eleva o custo financeiro dos em-
isto mesmo: a armadilha das contas públicas, do de- préstimos e, em particular, os juros pagos pelo Gover-
sequilíbrio orçamentário. A política equivocada de no por seus títulos, contribuindo para o aumento do
abertura predatória de mercados e a selvageria capi- déficit público.
talista das privatizações, em lugar da prometida pros- Essas palavras foram retiradas quase literal-
peridade, trouxeram-nos dificuldades quase insupe- mente do relatório aprovado na Comissão. E mais: en-
ráveis na balança comercial. O capital estrangeiro tende o Relator que "o aumento da despesa financei-
veio investir em nossas empresas não para exportar, ra com juros da dívida pública, causado pela CPMF,
mas para atender apenas ao mercado interno. Não in- deveria ser descontado da sua arrecadação bruta,
teressa ao investidor estrangeiro concorrer, no mer- para que se pudesse saber exatamente qual o benefí-
cado internacional, com os produtos de suas matri- cio fiscal gerado pela contribuição".
zes, porque veio aqui pensando apenas no lucro fácil, Para amenizar o pretenso impacto negativo da
garantido pela maior taxa real de juros do mundo. CPMF sobre os mercados de capitais brasileiros _

Como organismo que se desgasta acelerada- efeito esse que vem sendo sistematicamente contes-
mente, nossas contas públicas já mostram sinais gra- tado por estudos de técnicos da Receita Federal,
ves de desequilíbrio: a dívida atinge patamares recor- aliás -, propõe-se isentar o investimento em bolsa de
des, engolfando fatias cada vez maiores do Orçamen- valores da cobrança da CPMF.
to Público, em detrimento dos gastos com saúde, E o trabalhador, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
educação, segurança e dos investimentos em in- putados? Quando alguém vai pensar em proteger o
fra-estrutura. trabalhador de baixa renda? Vamos agora votar em

Não poderemos sustentar esse quadro por mui- caráter de emergência a proposta de desonerar o ca-
to tempo, isso é evidente. O fantasma argentino está pitalista que investe em bolsa de valores da CPMF,
aí perto, bem ao lado, a assombrar-nos o futuro. Tal- assegurando-lhes a isenção da contribuição para
vez seja o momento de refletirmos com mais profundi- transações financeiras, enquanto deixamos mofar
dade, então, para analisar a viabilidade de caminhos nos escaninhos da burocracia interna da Casa pro-
alternativos. postas como o PL n° 5.383/2001 , do Deputado Carlito
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Merss, que institui isenção semelhante para os bene
fícios da Seguridade Social?

Celeridade para os ricos, lentidão para os po
bres. Esse tem sido o lema do atual Governo. O bene
fício fiscal do investidor vai ser inscrito no texto consti
tucional, e em prazo recorde. O do trabalhador fica
para a lei, quando assim o permitirem as circunstânci
as do ano eleitoral e a boa vontade do Colégio de Lí
deres. Com esse tipo de injustiça não podemos con
cordar ou compactuar. E é por isso que venho aqui
trazer o meu protesto.

Se é tão importante prorrogar a CPMF, apesar
de seus efeitos deletérios, que ao menos se protejam
também os interesses dos segurados da Previdência,
além dos lucros do capital.

Mas, finalmente, é forçoso se reconheça um
mérito importante da CPMF: as informações com que
tem municiado o Fisco, ajudando a estancar a sangria
da sonegação e dos caixas dois. É esse talvez o único
aspecto em que a contribuição tem operado em favor
da justiça fiscal. Para cumprir essa função, no entan
to, não é necessária alíquota tão elevada como a que
se tem praticado. Seria bastante alíquota meramente
simbólica.

Esses são, em resumo, os pontos que gostaria
de trazer ao debate, neste momento. Conclamo os
nobres colegas a pensarem com coragem, a questio
narem os argumentos que vêm sendo apresentados
como óbvios pelo Governo, para verificar se têm mes
mo fundamento ou se não estamos sendo mais uma
vez ludibriados e empurrados para uma situação de
dependência cada vez mais grave.

Que o exemplo argentino se mantenha sempre
aceso em nossas mentes.

Era o que tinha a dizer.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Vicente Caropreso) 

Tem V. Exa a palavra.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB - RO. Pela

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, um dos aspectos
mais relevantes da economia brasileira é a carga tri
butária incidente sobre a nossa produção. O sistema
de impostos em cascata resulta na desigualdade en
tre setores econômicos e, principalmente, na perda
da competitividade da indústria nacional nos merca
dos externo e interno, ante os concorrentes interna
cionais.

Para demonstrar e quantificar os danos causa
dos ao País por essa tributação injusta, a FIESP (Fe-

deração das Indústrias do Estado de São Paulo) en
comendou ao IBRE (Instituto Brasileiro de Econo
mia), da Fundação Getúlio Vargas, o estudo "Carga
Tributária e Competitividade da Indústria Brasileira",
exame substancioso que questiona o tema de forma
técnica, objetiva e categórica.

O documento começa por analisar o impacto da
incidência em cascata de PIS/PASEP, COFINS e
CPMF sobre o valor do produto de 30 setores industri
ais. Discute a eficácia das Leis n° 9.363/96 e
10.276/01, atualmente em vigor, que objetivam isen
tar as exportações de produtos nacionais do
PIS/PASEP e do COFINS, e conclui que o texto legal
mais recente aprimora o mecanismo da desoneração,
embora de maneira parcial.

Considera-se, a seguir, o custo financeiro resul
tante do intervalo que transcorre do pagamento de
PIS/PASEP, COFINS, IPI e ICMS ao recebimento do
que se fatura com as vendas. O impacto varia nos 30
setores pesquisados, mas, em dois exercícios feitos
com diferentes taxas de juros, ocasiona perda de
competitividade que oscila de 0,4% a 0,7% do valor
do produto industrial. A conclusão a que chega o estu
do é da necessidade urgente de reforma tributária.

Adverte-nos o economista Ricardo Varsano:
"Nenhum país que pretenda ser um participante rele
vante na economia global pode se permitir a prática
de tributação cumulativa. Até mesmo países com par
ticipação insignificante no comércio internacional,
como os menos desenvolvidos do continente africa
no, já entenderam os malefícios dessa prática e estão
substituindo seus impostos cumulativos, heranças
dos tempos coloniais, por impostos sobre valor adici
onado".

Urge, pois, proceder à revisão da estrutura tri
butária, não obstante o conflito de interesses entre
o setor privado e o Governo, a que se somam as in
certezas quanto ao impacto da reforma sobre a ar
recadação. Enquanto isso, os agentes econômicos
continuam submetidos à intensa pressão competiti
va, ao mesmo tempo em que o Brasil avança rumo
ao aprofundamento de sua integração em blocos de
comércio.

A propósito, observa a Ora. Lia VaUs Pereira: "A
ALCA representa um movimento em direção às novas
exigências do comércio mundial, onde abertura co
merciai e harmonização de regras são inevitáveis
para assegurar a mobilidade de capital. Não participar
do processo significaria um custo e sinalizaria a op
ção do Brasil por alijar-se dos benefícios da globaliza
ção. No entanto, assumida a decisão de participar do
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processo, os ganhos ou perdas vão depender, de for
ma crucial, da capacidade de negociação do País".

Como se vê, é a reforma tributária uma das ma
térias que avultam na pauta do Parlamento brasileiro
pela importância com que concorrerá para o desen
volvimento socioeconômico a que se destina o Brasil.

Muito obrigado.
A SRA. TÂNIA SOARES - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Vicente Caropreso) 

Tem V. Exa a palavra.
A SRA. TÂNIA SOARES (Bloco/PCdoB - SE.

Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, solidarizo-me com os pro
fessores do Estado de Sergipe, trabalhadores da edu
cação que, paralisados e em assembléia, reivindicam
o vencimento que lhes foi cortado.

Pela primeira vez na história de Sergipe, o Go
verno corta o salário dos servidores da educação.
Não se trata de corte de aumento prometido, mas de
corte de vencimento, já pequeno, injusto e indigno.

O Governo Estadual, num ato claramente in
constitucional e ilegal, em vez de encontrar outra
saída, inclusive já proposta pelo sindicato, alegou a
necessidade de cumprir a Lei de Responsabilidade
Fiscal.

É o descaso do Governo Albano Franco com a
educação. Sergipe é um Estado pequeno, mas com
grande potencial econômico, conforme já demonstrou
nos períodos em que as empresas estatais e o Poder
Público tinham maior inserção na política econômica
do País, de forma autônoma e altiva.

No entanto, o descaso com a educação é muito
grave e vai se refletir, a curto, médio e longo prazos,
na qualificação e na formação dos sergipanos, nota
damente dos filhos dos trabalhadores do Estado que
estudam em escolas públicas, uma vez que não po
dem estudar em instituições privadas, incentivadas
no País. Queremos boas escolas públicas, para que
todos tenham acesso ao conhecimento, e não institui
ções de ensino cuja qualidade é quotidianamente ata
cada, como ocorreu em janeiro passado, quando o
Governo do Estado cortou o salário dos professores.

Esperamos que a Câmara dos Deputados seja
a mediadora do impasse e que o Governo Albano
Franco tenha consciência da importância da educa
ção para a população. Somos solidários com os pro
fessores e estamos tentando o entendimento com o
Governador, para mostrar que educação é área estra
tégica para o povo de Sergipe.

Muito obrigada.

O SR. DR. GOMES - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Vicente Caropreso) 
Tem V. Exa a palavra.

O SR. DR. GOMES (PFL - AM. Pela ordem.) 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, neste momen
to, quero falar sobre o programa de saúde do Gover
nador do Amazonas, Amazonino Mendes.

Trata-se de uma verdadeira revolução na saú
de. Cerca de 450 milhões de reais estão sendo in
vestidos por ano nesse setor. O Governo do Ama
zonas conta com um dos melhores aparelhos no
sistema de saúde.

O atendimento à criança, há alguns anos, era
um verdadeiro caos, mas hoje foi totalmente equacio
nado. Foram criadas doze unidades de saúde para
atender exclusivamente às crianças, os tão conheci
dos e eficientes Centros de Atenção Integral à Crian
ça - CAICs, uma verdadeira revolução no atendimen
to médico na pediatria.

Tivemos oportunidade de ver não só um bom
atendimento praticado pelos pediatras do Estado,
mas também uma acentuada redução na mortalidade
infantil. O Governo Amazonino Mendes, ainda revolu
cionando a área de saúde, criou novas unidades para
o atendimento médico: prontos-socorros, Serviços de
Pronto-Atendimento - SPAs, hospitais para adultos e
também prontos-socorros infantis e maternidades.
Dessa forma, o sistema de saúde do Amazonas pode
oferecer às mães gestantes melhores condições de
parto e menos dificuldades de deslocamentos.

O Governo do Estado tem outra inovação: os
CAIMls - Centros de Atendimento Integrado à Maior
Idade. Nunca um governante do Amazonas preocu
pou-se tanto com a saúde da criança e do idoso. Tam
bém foram criados novos leitos para as UTls nos
prontos-socorros e hospitais e reformadas todas as
unidades de saúde do Estado.

Um grande mal que se abateu sobre o País é a
dengue. Recentemente, jornais anunciaram que o
Amazonas, vitimado por uma quase epidemia de den
gue, foi o único Estado brasileiro que conseguiu, em
tempo recorde e de maneira eficaz e rápida, sua erra
dicação. O Governo do Estado do Amazonas cumpriu
toda a sua programação, principalmente nas áreas
endêmicas. Hoje, alguns Estados sofrem com a epi
demia de dengue, mas isso não ocorre no Amazonas,
onde os recursos foram aplicados de forma eficaz, fo
ram envidadas ações de saúde totalmente específi
cas, razão por que não me consta nenhum óbito cau
sado pela dengue.
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Portanto, Sr. Presidente, não só a dengue foi
vencida, mas também o índice de mortalidade infantil
foi reduzida em meu Estado. É o padrão de atendi
mento médico que subiu para o patamar satisfatório,
chegando ao ponto de o Governo do Amazonas já es
tar em condições de oferecer um atendimento padrão
não só para todo o povo amazonense, mas também
para os funcionários do Estado.

A responsabilidade do Governador Amazonino
Mendes com a saúde tem sido grande. Foram investi
dos quase 450 milhões de reais na área de saúde.

Esse trabalho é realizado por toda uma equipe
da Secretaria Estadual de Saúde, na pessoa do com
petente Dr. Orestes e do Dr. Francisco Deodato.

Portanto, o Amazonas está de parabéns por ter
investido os seus recursos na área de saúde, salvan
do vidas amazonenses.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PAULO FEIJÓ - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Vicente Caropreso) 

Tem V. Exa a palavra.
O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pela ordem.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, no instante em que o País se
confronta com o avanço incessante da dengue em
todo o seu território e que o Estado do Rio de Janeiro
se apresenta como o maior vitimado pela epidemia,
venho a este plenário cobrar do Governo Federal que
não meça esforços na implementação de iniciativas
de controle da doença.

Entendemos, Sr. Presidente, que o Governo Fe
deral não é responsável direto pelas proporções a
que chegou a epidemia de dengue no Rio de Janeiro,
podendo isso ser comprovado pela ampliação do vo
lume de recursos destinados aos programas de com
bate ao mosquito transmissor da doença durante a
gestão do Senador José Serra n Ministério da Saúde.

Sabemos que para alguns administradores pú
blicos é mais cômodo transferir para a União, princi
palmente por nos encontrarmos em ano eleitoral, a
paternidade da dengue, quando sabemos que cabe
às Prefeituras e aos gestores estaduais a coordena
ção das atividades para erradicação do Aedes
aegypt, contando estes com os recursos necessários,
repassados pelos diferentes órgãos federais compe
tentes.Não há como desconsiderar a violência com a
qual a dengue se alastra sobre a população fluminen
se, conforme indicam os números. Por exemplo: so
mente na Capital do Estado, foram registrados 18.798
casos da doença desde o dia 10 de janeiro, sem nos

referirmos a outros Municípios, notadamente os do in
terior, onde as condições precárias de saneamento
básico contribuem para a escalada da epidemia, ten
do sido ao todo já notificados 45.225 casos.

O que não se pode admitir neste instante, nobres
colegas de Parlamento, é que assistamos a encena
ções irresponsáveis de quem deveria fazer o que efeti
vamente não foi feito, quando verificamos a dor das fa
mílias atingidas por uma epidemia decorrente do des
caso do gestor público para com a comunidade, para
com as pessoas pelas quais deveria zelar no exercício
de suas funções, como tem ocorrido com determina
dos personagens do cenário político fluminense.

Não podemos nos dar ao despautério de assistir
a regências ofensivas cruzadas, quando temos que
nos deparar com dramas como o da família de Rosân
gela Silva Vasconcellos, de 40 anos, morta na tarde
de ontem, vítima de dengue hemorrágica, segundo o
laudo do Hospital Central do Exército.

A dona de casa Rosângela é uma das vinte víti
mas fatais da dengue no Estado do Rio de Janeiro e
deixa três filhos no Bairro de São Gonçalo, Rio de Ja
neiro. Pode ter sido vítima ainda do despreparo, se
gundo informações da imprensa carioca, dos profis
sionais médicos que a atenderam inicialmente,
quando procurou o hospital, recebeu diagnóstico de
dengue clássica no posto de Assistência Médica de
São Miguel.

Por isso é que nos referimos à necessidade, Sr.
Presidente, de que se coloquem de lado as picuinhas
de natureza política e se faça aquilo que sugere o Mi
nistro da Saúde, Barjas Negri, que conduz eticamente
o problema, sem se negar a assumir as responsabili
dades de sua Pasta, mas também não se furtando a
expor a necessidade dos demais agentes públicos
municipais e estaduais em tomar para si conduta si
milar, deixando de lado os discursos vazios e desne
cessários.

Por isso, saúdo o Ministro Barjas Negri, que es
tuda a possibilidade de aumentar o valor médio das
consultas e do tratamento aos pacientes de dengue, o
que elevaria o repasse de verbas do SUS aos Esta
dos. Atualmente, as instituições de saúde recebem
140 reais pelo atendimento a cada paciente. Estu
da-se aumento da ordem de 50% a 60%.

Essa preocupação do Ministério da Saúde é rele
vante porque vai permitir o atendimento dos pacientes
de dengue de forma diferenciada, encerrando os pro
blemas gerados pelo fato de uma ou outra clínica não
aceitarem a realização do tratamento ao paciente, ale
gando falta de compensação de ordem financeira.
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Gostaríamos de reafirmar nosso compromisso
com os Municípios do interior fluminense no sentido
de encaminhar as principais reivindicações ao Minis
tério da Saúde, quando a este forem direcionadas as
demandas que precisarem ser atendidas.

Reiteremos ainda nosso apoio ao Ministro Bar
jas Negri e ao Governo Federal, a fim de que alcan
cem o equilíbrio necessário para a resolução dessa
crise, colocando-me de prontidão para quaisquer me
didas que necessitem deste Parlamentar, seja em
qual campo for: parlamentar, político ou pessoal.

Era o que tinha a dizer.
O SR. CARLOS BATATA - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Vicente Caropreso) 

Tem V. Exa a palavra.
O SR. CARLOS BATATA (PSDB - PE. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, venho à tribuna, nesta tarde, para
mostrar que a verdade sobrepõe-se à mentira. Na últi
ma sexta-feira, o Deputado Severino Cavalcanti, nos
so colega de Pernambuco, 10 Secretário desta Casa,
fez pronunciamento dizendo que a indústria Chemo
ne, instalada em Goiana, apresentava algumas irre
gularidades.

Trago ao conhecimento de V.Exas. documenta
ção expedida pelo CPRH, órgão de credibilidade no
Estado de Pernambuco e que possui competentes
técnicos, e pelo IBAMA, que trabalha no País inteiro
visando à preservação do meio ambiente. Além disso,
a indústria obteve licença da Vigilância Sanitária do
Estado de Pernambuco, do Ministério da Saúde, do
Corpo de Bombeiros e da Prefeitura Municipal. Ora, o
Prefeito é promotor e, além disso, é ligado à causa
ambiental. O Sr. Prefeito levou um ano para emitir a li
cença. Como podem aqueles que se dizem pequenos
produtores terem essa dúvida, depois da análise de
tantos órgãos competentes?

Além de toda documentação comprovando a
veracidade de que órgãos competentes autorizaram
a indústria, tenho em mãos abaixo-assinado da socie
dade de Goiana, que quer ver a cidade crescer e o
Estado avançar com mais fábricas e indústrias. É er
rôneo dizer que houve influência política ou do poder
econômico, muito pelo contrário.

As pessoas que fazem turismo, as que ali se
apresentam apenas para usufruir finais de semana,
os granjeiros com poder econômico estão preocupa
dos, pois acreditam que a instalação de uma indústria
vai desvalorizar suas terras.

Diz um ditado em nossa terra que a mentira tem
perna curta. E há outro que diz que comer pelas mãos
dos outros só dá errado.

Tenho certeza de que o nobre Parlamentar que
aqui defendeu o fechamento dessa indústria não quer
ver Goiana e o Estado de Pernambuco deficientes na
economia e na geração de empregos. E com a capa
cidade que o Deputado Severino Cavalcanti tem, S.
Exa refletirá sobre aquilo que aqui disse sem prova al
guma, como as que tenho em mãos, em que mostro a
veracidade dos fatos. Os órgãos competentes é que
autorizaram a instalação daquela indústria.

Não tenho dúvida de que S. Exa irá refletir, até
porque é um brilhante Parlamentar e nunca vai querer
que se diga em Pernambuco que é contra o desenvol
vimento, a geração de emprego e contra seu Estado.
Alguns até podem dizer que se trata de uma atitude
eleitoreira em véspera de eleição.

Portanto, Sr. Presidente, venho à tribuna, nesta
tarde, para defender a instalação da indústria Chemo
ne em meu Estado. Essa indústria vai gerar emprego,
receita para o Estado e dar condições de a cidade de
Goiana continuar crescendo.

Tenho certeza de que os órgãos competentes e
o Ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, que aqui
foi criticado, têm dado exemplo não só para Pernam
buco como também para o Brasil inteiro.

Os falsos líderes de Pernambuco que fizeram
esses comentários são contra os interesses e o de
senvolvimento do Estado.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Vicente Caropreso) 

Antes de dar prosseguimento à sessão, esta Mesa dá
conhecimento ao Plenário do seguinte

ATO DA PRESIDÊNCIA

O Presidente da Câmara dos Deputados, nos
termos do artigo 17, inciso I, alínea "m" do Regimento
Interno, decide constituir Comissão Especial destina
da a "estudar as propostas existentes e apresentar
projetos legislativos que amenizem os efeitos da tri
butação cumulativa sobre a economia nacional, usan
do como compensação a tributação de importação", e

Resolve

I - designar para compô-Ia, na forma
indicada pelas Lideranças, os Deputados
constantes da relação anexa;

11 - convocar os membros ora designa
dos para a reunião de instalação e eleição a
realizar-se no dia 27.02.02, quarta-feira, às
11 h, no Plenário n.o 7, do Anexo 11.
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Brasília, 26 de fevereiro de 2002. - Aécio Ne
ves, Presidente.

Bloco PSB/PCdoB

Alexandre Cardoso Haroldo Lima e 1 (uma) vaga
Sérgio Miranda.

Eni Voltolini
Márcio Reinaldo Moreira

COMISSÃO ESPECIAL

PFL

Bloco PDTIPPS

Bloco PUPSL

1 (uma) vaga

De Velasco e 1 (uma)

PHS

Fetter Júnior

Eujácio Simões

vaga
Ronaldo Vasconcellos

A SRA. NICE LOBÃO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Vicente Caropreso) 
Tem V. Exa a palavra.

A SRA. NICE LOBÃO (PFL - MA. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, na oportunidade em que faze
mos uso desta tribuna, gostaríamos de retornar a um
tema do maior relevo para o Congresso Nacional, ain
da que correndo risco de não inovar na matéria que
aqui nos trouxe.

Estamos nos referindo ao rito orçamentário e
sua liturgia: de sua gênese no Poder Executivo à
apreciação da peça orçamentária nas duas Casas le
gislativas e, finalmente, à execução orçamentária ao
longo do exercício financeiro.

Causa-nos preocupação - e esta é a razão mai
or de nosso pronunciamento - a extrema liberdade

dada às autoridades do Executivo para executar o
Orçamento.

Vemos neste procedimento, já institucionalizado
entre nós, a eleição efetiva das prioridades alocativas
que se pratica no âmbito exclusivo do Executivo, com
o emprego, ano após ano, de recorrentes contingen
ciamentos de dotações orçamentárias.

Como é de amplo conhecimento, são procedi
mentos conduzidos à revelia do Congresso Nacional,
ungidos entre as heranças do passado autoritário,
que permanecem, no entanto, sem a nossa conivên
cia, legítimos representantes que somos da vontade
popular.

E, o que é pior, justificando tal prática, as auto
ridades econômicas apelam para o artifício da irre
gularidade do fluxo da arrecadação, como que em
pregando um escudo a camuflar outras razões, de
cuja natureza e motivação o Congresso Nacional
não tem notícia.

Félix Mendonça
Murilo Domingos

6 (seis) vagas

Enivaldo Ribeiro
e 2 (duas) vagas

Suplentes
Eliseu Resende

Francisco Coelho
Gervásio Silva

KátiaAbreu
Moroni Torgan
Paulo Marinho

Anivaldo Vale
Átila Lins (PFL)

Basílio Villani
Domiciano Cabral

Ricardo Rique
Silvio Torres

Clementino Coelho
Pompeo de Mattos

4 (quatro) vagas

PT

PTB

PPB

PSDB

PMDB

Titulares
Jorge Khoury
Marcos Cintra
Moreira Ferreira
Mussa Demes
Rodrigo Maia
Rubem Medina

Adolfo Marinho
Antonio Kandir
Custódio Mattos
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Sampaio Dória

Aloizio Mercadante
Carlito Merss
José Pimentel
Ricardo Berzoini

João Eduardo Dado
Ricardo Ferraço

Delfim Netto

Armando Monteiro
Benito Gama
Edinho Bez
Germano Rigotto
Milton Monti
Pedro Novais

Márcio Matos
Nelson Trad
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Está conosco, nesse entendimento, o ilustre Se
nador Antonio Carlos Magalhães, ao justificar a PEC
n° 22, de 2000, do Senado Federal, como seu primei
ro signatário, quando menciona:

"...nos deparamos com pelo menos
duas situações igualmente graves:

• a Primeira consiste na usurpação
das legítimas atribuições de um dos pode
res da República, o que é intolerável num
regime de plenitude democrática;

• a Segunda consiste na previsibilida
de de as decisões dos agentes públicos, to
madas de forma solitária, tornarem-se sus
cetíveis a influências externas, acopladas a
interesses que não condizem com a indis
pensável lisura e com o bem-estar da coleti
vidade".

De todo modo, não podemos permitir que a
programação orçamentária, um instrumento eminen
temente técnico, transforme-se em instrumento polí
tico de barganha, quase institucionalizado nos últi
mos tempos, como moeda de troca em meio a vota
ções de temas polêmicos no Congresso Nacional.

Nesse ponto, valemo-nos ainda uma vez do en
sinamento do eminente Senador baiano, quando diz,
na mesma peço por nós destacada, que "é até com
preensível e aceitável que as autoridades econômi
cas primem pelo uso do poder discricionário para
ajustar a programação do orçamento aos meios dis
poníveis para executá-Ia".

Mas alerta o ex-Presidente do Senado Federal:

"...quando o uso dessa faculdade
transforma em arbitrário o poder discricioná
rio ela se torna insuportável, pois hipertrofia
os poderes de Ministros - ou de simples bu
rocratas - submetendo as decisões do Con
gresso Nacional aos desígnios desses mes
mos agentes públicos".

Convenhamos, aceitar passivamente tais dis
funções no exercício de nossos mandatos é correr o
risco de vermos reduzir a cada dia as prerrogativas
constitucionais reservadas ao Parlamento.

Em face do que aqui comentamos, queremos
nos juntar ao esforço daqueles que advogam novos
rumos para o rito orçamentário, especialmente no
que diz respeito às tarefas e responsabilidades insti
tucionais que cabem ao Congresso Nacional.

Precisamos acelerar a tramitação da PEC n°
22/00, sobre a qual já falamos, que torna obrigatória a
programação constante da Lei Orçamentária, estabe-

lecendo as condições em que o Executivo pode dei
xar de cumpri-Ia, desde que com a autorização ex
pressa do Congresso Nacional.

Pela mesma razão, julgamos oportuno dar pros
seguimento ao exame do Projeto de Lei Complemen
tar n° 135, de 1995, elaborado sob a iniciativa da Co
missão Mista de Orçamento, que trata da normatiza
ção das práticas orçamentárias e financeiras, nas três
esferas de Governo, reforçando em seu conteúdo a
tese aqui defendida.

Como dissemos no intróito de nosso pronuncia
mento, não estamos inovando em relação ao assunto
aqui tratado. Gostaríamos apenas de conclamar os
ilustres pares, nas duas Casas legislativas, a pôr ter
mo aos abusos de que falamos, introduzindo os dis
positivos normativos - constitucionais ou infraconsti
tucionais - indispensáveis a novas práticas em nosso
relacionamento com o Poder Executivo em matéria
orçamentária.

O SR. JOSÉ CARLOS MARTINEZ - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Vicente Caropreso) 
Tem V. Exa a palavra.

O SR. JOSÉ CARLOS MARTINEZ (PTS - PR.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, no dia 4 de dezembro
passado o Município paranaense de Terra Rica come
morou o seu 46° aniversário, e eu não poderia deixar
de homenagear a sociedade local pelas extraordinári
as conquistas alcançadas em quase meio século de
existência.

A denominação "Terra Rica" exprime bem a exu
berância agrícola da região. O clima temperado, o
solo fértil e a localização próxima ao porto fluvial Eu
clides da Cunha tornam este Município do noroeste
paranaense particularmente propício para a explora
ção agropastoril.

Sua economia baseia-se na criação de gado de
corte, gado leiteiro e na produção de café e mandioca.
A eficiente exploração dos 684 quilômetros quadra
dos do Município gerou, no ano passado, um PIS de
US$ 16,941 milhões, proporcionando o elevado PIS
per capita de US$ 1.247,00.

No que se refere à qualidade de vida da popula
ção, Terra Rica é um modelo para os demais Municí
pios do País. Seus indicadores sociais, como taxa de
mortalidade infantil, expectativa de vida e taxa de
analfabetismo, têm melhorado sistematicamente ao
longo das décadas, fazendo desta aprazível cidade
paranaense um dos melhores recantos para se viver
no Srasil.
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A divisão da terra em pequenas propriedades e
a eleição de administradores efetivamente compro
metidos com o desenvolvimento da região são fatores
determinantes para a prosperidade de Terra Rica.

A área rural do Município tem, numa população
de 3.280 habitantes, 950 produtores agrícolas, entre
proprietários, meeiros, parceiros e arrendatários. São
897 propriedades onde se criam 100 mil cabeças de
gado bovino e se plantam 4 mil hectares de lavoura de
mandioca e 700 hectares de café adensado.

A área urbana, onde vivem 13.796 habitantes,
reúne 231 lojas comerciais, 102 estabelecimentos
prestadores de serviços, 43 indústrias, nove escolas
e dois hospitais. O Município conta com cerca de 800
quilômetros de estradas municipais e estaduais, tota
Iizando mais de 350 mil metros asfaltados.

Assim como outros Municípios do noroeste
paranaense, Terra Rica está plenamente preparada
para adequar-se às novas regras estabelecidas
pela Lei de Responsabilidade Fiscal, marco de uma
bem-vinda revolução da administração pública na
cional.

Ao prestar esta merecida homenagem à Terra
Rica, quero saudar seus habitantes, administradores
públicos, e, em particular, o atual Prefe~o, meu amigo
Nelson Maior, que tem trabalhado diuturnamente
para que o Município que comanda continue sendo
exemplo de riqueza material e humana.

Aproveito a oportunidade para agradecer a con
fiança e o apoio que sempre recebi da comunidade de
Terra Rica, valioso incentivo para o desempenho de
minhas atividades parlamentares.

Parabéns, Terra Rica, e os meus votos de que
persevere na trilha de prosperidade com justiça soci
al, modelo que, espero, seja um dia disseminado por
todo o País.

Era o que eu tinha a dizer.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Vicente Caropreso) 

Tem V. Exa a palavra.
O SR. GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB - AL.

Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, dados levantados
em recentes pesquisas apontaram que o setor bancá
rio foi o único que conseguiu manter sua rentabilidade
alta e crescente ao longo dos últimos oito anos. De
1995 até setembro do ano passado, os vinte maiores
bancos acumularam uma receita líquida de nada me
nos que R$ 226 bilhões com investimentos em títulos
públicos, sem correção monetária. Já a soma dos ju-

ros de toda a dívida interna da União chegou a R$ 223
bilhões entre 1995 e dezembro de 2001. Os demais
setores como a indústria e o comércio, por exemplo,
não obtiveram lucros tão satisfatórios. O mais grave
dessa situação é que os bancos atingiram alta renta
bilidade com baixos riscos, ou seja, pouco investi
mento na oferta de créditos, mesmo em meio a vários
ciclos econômicos.

As instituições financeiras públicas e privadas
têm-se tornado os grandes agiotas do mercado.
Enquanto a poupança rende em torno de 0,66%, os
bancos públicos têm cobrado juros no cheque especi
al de 10%. São verdadeiros capitalistas selvagens.
Ladrões do dinheiro da população. A política de juros
altos adotada pelo Governo tem sido a principal ga
rantia dos altos e constantes lucros do setor bancário,
conforme a avaliação de alguns economistas.

Sr. Presidente, essa situação é preocupante e
desigual. É preciso que o Governo adote urgente
mente uma política pública industrial e comercial para
o Brasil, possibilitando o crescimento daqueles seto
res que investem e produzem no País, de modo que o
comércio e a indústria nacional tenham acesso a fi
nanciamentos mais baratos.

Somente uma política de redução contínua de
juros, ainda que gradual, poderá reverter esse qua
dro. Os bancos teriam que aumentar a oferta de crédi
tos, pois seus ganhos com a alta de juros se reduziri
am, e as empresas teriam chance de aumentar sua
competitividade.

Muito obrigado.
O SR. L1NCOLN PORTELA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Vicente Caropreso) 

Tem V. Exa a palavra.
O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, por mais que tentem dizer o
contrário, a situação brasileira, no que concerne ao
aspecto da segurança da população, está em níveis
dos mais perigosos de todo o mundo. Os seqüestra
dores hoje não estão mais buscando famílias com
grande poder aquisitivo para extorqui-Ias. Pessoas da
classe média, até mesmo andando com seu carro pe
las ruas da cidade, tornaram-se vítimas potenciais
dos chamados seqüestros relâmpagos.

Isso sem dizer que não existe mais a figura do
delinqüente que rouba ou seqüestra somente para
extorsão. O marginal está mais violento e cada dia
mais com requintes de maldade jamais imaginada.
Fora as mortes que ocorrem a cada dia, a cada ins-
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tante, quem de nós não fica chocado com aquilo que
ocorreu com o comerciante Alexandre Ribeiro Perei
ra, morador de Sumaré, no interior de São Paulo, que
pode perder o movimento de suas duas mãos?

O comerciante encontrava-se em seu estabele
cimento, lutando pelo seu ganha-pão, quando margi
nais o assaltaram e o agrediram com uma talhadeira,
um pé-de-cabra e ainda um facão de cortar cana.

O Brasil não está nas manchetes de jornais do
mundo inteiro como um país produtivo ou como um
país desenvolvido, mas como um país violento e tre
mendamente perigoso. O jornal americano The New
York Times qualificou a cidade de São Paulo como a
capital brasileira dos seqüestros e comparou os índi
ces de violência da Capital paulista com os de Bogo
tá, na Colômbia, cidade apontada como uma das
mais violentas do mundo, segundo diversas entida
des internacionais.

Dados da própria Secretaria de Segurança de
São Paulo apontam que pelo menos 251 pessoas fo
ram seqüestradas no ano passado, número duas ve
zes maior do que o registrado em Bogotá. O número
de seqüestros aumentou 323% no Estado. Foi o crime
que mais cresceu no País. A média diária de homicídi
os aumentou nos últimos dois anos e apresenta uma
alta: dezessete em dias úteis. Os roubos seguidos de
morte também tiveram um aumento de 2,1 %, e os fur
tos em geral, de 7,6%.

Sem uma política de prevenção eficaz, a popu
lação de São Paulo e de todo o Brasil sofre com a cri
minalidade, apesar de existirem hoje, somente em
São Paulo, cerca de 100 mil presos em todas as cade
ias do Estado.

Vejam bem, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, hoje o Brasil é comparado à Colômbia, país em
guerra civil, com guerrilhas de extrema direita e gran
des cartéis de narcotraficantes.

Que o Governo Federal e os Governadores de
Estado não fiquem de braços cruzados, esperando
que a Comissão Mista de Segurança Pública instau
rada neste Congresso Nacional resolva tudo no espa
ço de três meses. Há medidas que podem ser toma
das desde já.

Que tenhamos, portanto, em nosso Governo Fe
deral não apenas vontade política, porque vontade
faz parte da alma - alma é mente, emoção e vontade,
aquilo que eu penso, sinto e quero. Mais do que ter
vontade, é preciso ter ação. Que o Governo Federal e
também os Governos Estaduais tenham ação política
decisiva em relação ao crime no Brasil.

Era o que tinha a dizer.

o Sr. Vicente Caropreso, § 2 0 do art.
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Pedro
Valadares, 10 Suplente de Secretário.

o SR. JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, faltando aproximadamente sete meses
para as eleições presidenciais, venho à tribuna fazer
uma breve avaliação e registrar minha posição no que
tange à candidatura do companheiro Luiz Inácio Lula
da Silva, que, com certeza, possui grandes chances
de vencer as prévias no interior do partido para dispu
tar as eleições à Presidência da República.

E é justamente no momento em que participa
mos pela quarta vez da disputa pela Presidência da
República com o referido candidato que vemos o PT e
seus aliados mais amadurecidos, em função de uma
realidade cada vez mais grave que vivenciamos em
nosso País nos últimos anos; uma realidade em que
as perspectivas da sociedade brasileira de adquirir
um mínimo de condições de vida, de segurança, de
estabilidade econômica e social, cada vez mais se
distanciam do alcance da nossa população.

Portanto, este é um momento em que todos os
partidos - com o Partido dos Trabalhadores dirigindo
o processo - chamam para si a responsabilidade de
não frustrar os sentimentos da sociedade brasileira. O
Lula hoje está na frente nas pesquisas de intenção de
voto, como sempre esteve nas demais eleições na
fase eleitoral similar a esta em que nos encontramos.

Estamos vendo o movimento, especialmente de
iniciativa do Lula, de ampliar nossas perspectivas ele
itorais. As eleições de outubro representam uma dis
puta que ocorrerá nas urnas. Vamos disputar voto por
voto da sociedade brasileira; portanto, é necessário
ter alianças. Não podemos desperdiçar, neste mo
mento, as chances de mudar os rumos do País. Não
podemos jogar por terra esta oportunidade.

A sociedade brasileira está cansada e tem mo
tivos concretos para rejeitar o neoliberalismo pratica
do na condução do poder há várias décadas. A opor
tunidade se faz com união e aliança, o que não se
constrói com os iguais, mas com os diferentes que
podem estar dentro de um campo. Por isso a aliança
feita com o Partido Liberal, e não com uma ou outra
Igreja, é de importância maior para a Esquerda bra
sileira. Qualquer Igreja - Católica, Protestante, Uni-
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versal - tem seu papel na sociedade contemporâ
nea, o que contribui para formar valores, sobretudo
valores morais.

O Brasil está carente porque o que mais prejudi
ca nosso país é a ausência de valores morais por par
te daqueles que conduzem a Nação.

Venho a público defender a aliança partidária, a
aglutinação de forças capazes de nos dar condições
de ganharmos as eleições. É verdade que os encas
telados no poder há centenas de anos estão preocu
pados com a competência e com a maturidade do PT
não só em disputar as eleições, mas em ganhá-Ias e
governar. Para tanto, o partido já construiu um leque
de alianças, apesar das adversidades encontradas
tanto na Câmara dos Deputados como em todo o Bra
sil. Nesse sentido não há partidos políticos perfeitos.

Ternos certeza de que o objetivo de todos os
partidos de Esquerda e de Centro é formar alianças
capazes de colocar o Brasil nos trilhos, para que o
Presidente da República e sua equipe não permitam
que os orçamentos sejam saqueados, a exemplo do
que aconteceu com o DNER ao deixar as rodovias fe
derais sucateadas, sem punir os responsáveis.

O Poder Executivo tem valor para nossa história.
Nesse sentido, a aliança é muito bem-vinda, pois, por
mais que a imprensa nacional queira atear fogo nessa
disputa, principalmente com a divergência com o pIa
no da esquerda, vamos construir a aliança para ga
nhar, governar e colocar este País nos trilhos da digni
dade e da soberania.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Con
cedo a palavra, pela ordem, ao Deputado Nelson Pel
legrino.

O SR. NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, na semana passada, precisa
mente na quinta-feira, ingressei com representação
junto ao Tribunal Superior Eleitoral, contra o Governa
dor da Bahia, César Augusto Rabefo Borges.

Anexamos à representação duas fitas VHS com
o conteúdo da propaganda institucional do Governo
do Estado da Bahia, veiculada desde setembro do
ano passado e intensificada no período que compre
endeu o Natal e o Ano-Novo. Contrariando a Constitui
ção Federal e a Constituição Estadual, a propaganda
institucional, financiada com dinheiro do Erário, pro
move a imagem do Governador e do ex-Senador
Antonio Carlos Magalhães.

Pelo que me consta, o ex-Senador não é mais
detentor de qualquer cargo público não só no Estado
da Bahia como em âmbito federal.

Como se justifica o fato de o ex-Senador ser ân
cora dos programas do Governo do Estado? O Gover
nador está sem função. Se o Estado da Bahia contra
tou o ex-Senador para ser âncora dos programas ins
titucionais, deveria apresentar o contrato. Como isso
não procede, não resta outra alternativa a não ser
acreditar que, de forma ilegal e abusiva, o Governo do
Estado da Bahia esteja usando o dinheiro público
para promover a imagem do ex-Senador Antonio Car
los Magalhães, profundamente desgastada com o
episódio da sua renúncia, em decorrência da violação
do painel do Senado.

Esse tipo de prática é comum na Bahia. Em
2000, quando foi candidato, o atual Prefeito Antônio
Imbassahy valeu-se fartamente da propaganda públi
ca para fazer sua promoção fora do período eleitoral.
Além da utilização do dinheiro público, para favorecer
a imagem do Governador e do ex-Senador Antonio
Carlos Magalhães, o Governador da Bahia faz propa
ganda fora do período eleitoral e não obedece às nor
mas estabelecidas pela Lei Eleitoral.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a repre
sentação, embora individual, reflete a vontade dos
partidos de Oposição da Bahia, indignados com essa
orgia do dinheiro público, com esse festival de ilegali
dades patrocinado pelo Governador César Borges,
que, preocupado com as eleições que se avizinham,
promove sua imagem e a do ex-Senador Antonio Car
los Magalhães.

Pedimos ao Tribunal Superior Eleitoral que, em
caráter liminar, determine a imediata suspensão des
sa propaganda e que, no mérito, proíba que ela seja
veiculada. Esse processo também servirá de prova
para outro pedido com o qual ingressaremos em juízo
no caso de o ex-Senador e o atual Governador regis
trarem suas candidaturas a algum cargo nas próxi
mas eleições. É patente a utilização de recursos pú
blicos. Invocamos, inclusive, a jurisprudência do Tri
bunal Superior Eleitoral quando da cassação do man
dato do ex-Governador Mão Santa.

Repito: entraremos com ação de impugnação
das candidaturas do ex-Senador e do atual Governa
dor, caso se candidatem a algum cargo eletivo, por
que a Bahia não mais pode permitir esse tipo de
omissão por parte da Justiça Estadual.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, apesar
de diversas representações junto ao Tribunal Regio
nal Eleitoral do Estado da Bahia, não só da nossa par
te, mas também de outros Parlamentares e partidos,
nenhuma providência foi tomada. É por isso que esta
mos batendo às portas do Tribunal Superior Eleitoral.
A utilização criminosa do dinheiro público na Bahia é
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um abuso, uma ilegalidade, diante da qual a Justiça
não mais pode se omitir.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. SILAS BRASILEIRO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem

V. Ex" a palavra.
O SR. SILAS BRASILEIRO (PMDB - MG. Pela

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, no período do recesso,
embora viéssemos a Brasília todas as semanas, para
disc~tir diversas pendências, em especial o endivida
mento rural e o voto para a liberação de recursos vi
sando à sustentação do preço do café, também tive
mos a oportunidade de conviver mais de perto com as
comunidades que aqui representamos, e assim verifi
camos que a qualidade de vida de nosso povo tem
melhorado, não só no aspecto individual como no fa 
miliar, pois constatamos um número crescente de
aparelhos eletrodomésticos instalados nas casas das
pessoas humildes que visitamos, como ainda a reali
zação de reformas em suas residências e nas gara
gens a existência de automóveis que dão conforto às
famílias.

Também constatamos que as cidades estão
bem cuidadas, e em especial que há todo um cuidado
com a infra-estrutura básica, no que diz respeito à sa
úde, haja vista a construção de redes de esgotos e de
tratamento da água, além da pavimentação de Muni
cípios, benefícios que jamais imaginávamos que, com
a presente crise, não só interna, mas no âmbito mun
dial, as atuais Administrações pudessem estar con
quistando para as comunidades.

São benefícios que trazem conforto e melhoram
o aspecto urbanístico.

Tudo isso, Sr. Presidente, leva-nos a concluir
que, a despeito das dificuldades que o mundo está
atravessando, e nós não constituímos exceção, em
nosso País tem melhorado a condição de vida do
povo, graças à sua capacidade de trabalho e ao fato
de acreditar em um Brasil melhor.

Nesta consideração primeira, queremos render
nosso reconhecimento aos governantes, que têm
perseguido, de maneira pertinaz, esse objetivo de
construir uma sociedade mais justa, com oportunida
de e melhora de qualidade para todos os brasileiros.
Temos a figura maiúscula de nosso Presidente, com
sua equipe, destacando-se o trabalho discreto e efici
ente de nosso Vice-Presidente Marco Maciel, o co
mando da economia pelo Ministro Malan e pelo Presi
dente do Banco Central, Armínio Fraga, e, na área da

produção rural, a figura maiúscula do nosso Ministro
Pratini de Moraes, a grande revelação que tem conse
guido importantes avanços para a produção brasilei
ra, homem experiente e vocacionado, que revolucio
nou o sistema produtivo, com seu apoio e sua partici
pação ativa na solução do endividamento rural, e ain
da na abertura de mercados externos para a exporta
ção da nossa produção.

Diante dessas conquistas, como um dos repre
sentantes dos produtores e do cooperativismo, que
remos registrar alto e bom som a aprovação da Medi
da Provisória n° 9, que trouxe conforto, na medida em
que propícia a oportunidade para que os nossos pro
dutores, endividados pelos sucessivos planos econô
micos e pela falta de renda, possam agora planejar o
futuro e honrar os compromissos assumidos.

Encerramos este breve pronunciamento na cer
teza de que vencemos etapas importantes e de que,
com o lançamento que brevemente acontecerá, por
parte dos Sr. Ministro Pratini de Moraes, do segu
ro-renda agrícola, estaremos definitivamente avan
çando para uma nova era, na qual os produtores e co
operativistas de nosso País serão gratificados pelo
reconhecimento da nobre função de produzir os ali
mentos para a mesa do brasileiro e o excedente para
exportação, contribuindo assim para o equilíbrio de
nossa balança comercial.

Este é, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamenta
res, o Brasil que estamos construindo.

Muito obrigado.
O SR. EDINHO BEZ-Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem

V. Ex" a palavra.
O SR. EDINHO BEZ (PMDB - SC. Pela ordem.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, os mutuários da casa própria
com contratos cobertos pelo Fundo de Compensação
de Variações Salariais - FCVS, assinados até de
zembro de 1987, já podem procurar as agências da
Caixa Econômica Federal para quitar o saldo devedor
e as prestações em atraso com desconto total. A inici
ativa, anunciada pela Empresa Gestora de Ativos 
EMGEA, é inédita e vai beneficiar 51 .465 mutuários
em todo o País.

Antes, para quitar o contrato sem o pagamento
do saldo devedor, era preciso regularizar a situação
de inadimplência, pagando todas as prestações em
atraso com multa, juros e demais encargos de mora.
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Do total de mutuários a serem beneficiados, cer- Era o que tinha a dizer.
ca de 80% têm menos de 24 meses de atraso e 60% O SR. CARLOS DUNGA - Sr. Presidente, peço
têm uma dívida menor do que R$ 1.000,00. a palavra pela ordem.

A quitação desses contratos com 100% de des- O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
conto decorre da autorização concedida à União, por V. Exa a palavra.
intermédio da Lei n° 10.150, de 2000, para assumir O SR. CARLOS DUNGA (PTB - PB. Pela or-
antecipadamente as prestações vincendas devidas

I
' demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presl'dente, Sras. e

pe os mutuarios até a liquidação dos contratos. Ago-
ra, o direito vai ser estendido também a quem teve di- Srs. Deputados, na tarde de hoje, registro nos Anais
ficuldade financeira e não pôde pagar as prestações desta Casa pronunciamento feito ontem pelo ilustre
em dia. Basta comparecer à agência da Caixa e levar Senador Ronaldo Cunha Lima, no Senado Federal,
os documentos pessoais e o contrato. Se o mutuário que versou sobre um problema que a Paraíba vive,
não for o comprador original, deverá levar procuração em razão do descaso administrativo do Governo do
que comprove a compra do imóvel. Estado, ao impedir que seus assessores conversem

Até março, a EMGEA vai oferecer outro tipo de com os profissionais da Universidade Estadual da Pa-
raíba.

desconto na quitação dos imóveis financiados pelo
Plano de Ação Imediata para Habitação _ PAIH. Apro- A universidade está paralisada há 130 dias, sem
ximadamente 27 mil mutuários poderão procurar a nenhuma atividade escolar, e o povo da Paraíba é o
Caixa para liquidação por 35% do valor de avaliação, maior prejudicado.
à vista ou a prazo, para imóveis entre R$ 5 mil e R$ 12 Depois de diversas reuniões na Câmara Munici-
mil. Nesse caso, porém, serão cobradas as presta- pai de Campina Grande, realizamos sessão plenária
ções em atraso pelo valor nominal, com dispensa dos para procurar solucionar este problema, mas o Go-
encargos de mora. A Caixa está preparando as orien- vemo do Estado continuou inflexível, não permitindo
tações para suas agências. nenhuma negociação com a Universidade Estadual

A EMGEA é uma empresa não financeira, vincu- da Paraíba. O fato é que aproximadamente 20 mil no-
lada ao Ministério da Fazenda, criada em junho do vos alunos deixam de entrar na escola superior por
ano passado, como parte do Programa de Reestrutu- causa da paralisação. Muitos são os alunos que já de-
ração dos Bancos Federais, com o propósito de ad _ veriam estar ingressando no mercado de trabalho,
quirir bens e direitos da União e das demais entidades mas, por não terem concluído o curso universitário,
integrantes da Administração Pública Federal. continuam sem receber o diploma e, logicamente,

Sua constituição foi feita por meio de ativos e sem suas atividades de trabalho definidas.
passivos segregados do balanço patrimonial da Cai _ Por essas razões, estamos nos acostando ao
xa. Todos os contratos habitacionais da Caixa assina- pronunciamento do Senador Ronaldo Cunha Lima e
dos até 1996 migraram para a EMGEA. Desde então, apelamos às autoridades estaduais para que reto-
a Empresa arrecadou R$ 672 milhões junto aos mu - mem o diálogo com a Universidade Estadual da Para-
tuários, com medidas de negociação de contratos. íba e seja alcançado o bom relacionamento e o traba-
Apenas com base nos incentivos de descontos diver- lho definido, voltando aquela entidade às atividades
sos praticados antes pela Caixa, a EMGEA conse- normais.
guiu liquidar 26.714 contratos, num montante de R$ Outro assunto a que gostaria de me reportar diz
40 milhões. respeito aos recursos que deveriam ser destinados

Sr. Presidente, o que acabo de relatar é o reco- ao meu Estado. Trata-se de um Estado pobre que há
nhecimento da Caixa em relação a seus mutuários, quase dez anos continua convivendo com a seca, em
que já pagaram o devido pelo bem que adquiriram. que aproximadamente 120 Municípios ainda não re-
Todos sabemos que a Caixa empresta o dinheiro para ceberam as chuvas de 2002. E o Exército brasileiro e
a aquisíção da casa própria cobrando juro razoavel- o Mínistério da Integração Nacional paralisaram a dis-
mente baixo, mas o fim social deste programa é dar a tribuição de água nas regiões do semi-árido. São mui-
cada brasileiro a possibilidade de ter um teto para mo- tos os Municípios que nos têm cobrado diariamente,
raro Por isso, não devemos onerar aquele que tenta ter com telefonemas e telegramas dirigidos à Câmara - o
uma casa, sem precisar pagar aluguel. meu gabinete, por exemplo, tem sido endereço cons-

Parabenizo a Caixa pela iniciativa e estendo os tante desses apelos.
cumprimentos aos funcionários que fazem tais pro- Repassamos os pedidos aos Ministros da Inte-
gramas acontecerem. gração Nacional e da Defesa para que determinem
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imediatamente, primeiro, o pagamento aos cami
nhões que não receberam seus recursos e, segundo,
a continuidade da distribuição d'água, que, lamenta
velmente, ainda não está regularizada. Em muitos ca
sos, não existe água nenhuma, a exemplo do Municí
pio de Mogeiro, de onde hoje já recebi vários telefone
mas cobrando a permanência dos caminhões-pipa
para a distribuição de água no semi-árido paraibano.

Eram essas as duas explicações para hoje, que
deixo registradas nos Anais da Casa, Sr. Presidente.

O SR. GILMAR MACHADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
V. Ex<' a palavra.

O SR. GILMAR MACHADO (PT - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nesta
tarde, quero referir-me ao estudo que faço sobre o
Orçamento da União do ano passado, em termos de
aplicação na área em que atuo - educação, cultura e
desporto e ciência e tecnologia.

Gostaria de tratar da execução orçamentária no
ano de 2001. Estamos discutindo agora vários cortes
que o Governo fez no Orçamento para 2002. Contu
do, mais grave do que o corte realizado pelo Governo,
todo ano, sobre o que votamos, é a não-execução dos
valores determinados para o ano.

E aí quero fazer algumas observações. O Go
verno cortou parte do valor votado. O valor definido
para ser investido na área da educação era de aproxi
madamente 1 bilhão e 77 milhões de reais. Desses,
até o dia 28 de dezembro, quando fechamos o ano, o
Governo só havia aplicado 34,62% na educação. O
Governo, além do corte, deixou de executar - e muito
- os recursos definidos. Com isso, ocorreram proble
mas em vários programas.

Com relação às universidades, nas emendas
aprovadas pela Comissão e pelo Plenário do Con
gresso Nacional, do valor que o Governo teria que li
berar para o Ministério da Educação, ele deixou de
executar mais de 30%. As universidades, que já con
tavam com menor quantidade de recursos, tiveram
ainda um corte da ordem de 30%, pela não-execução
do valor votado.

Chamo a atenção das Sras. e Srs. Deputados
para o fato de que precisamos discutir concretamente
com o Governo. Votamos o Orçamento com critério e
cuidado, e o Governo, depois, disse que era preciso
fazer cortes. Tudo bem, cortou-se, estava definido o
valor que deveria ser destinado, mas o Governo não
aplicou o que decidimos.

Com isso, há diminuição ainda maior dos recur
sos destinados à educação, que se transformam em
"restos a pagar", os quais, mais uma vez, alimenta
rão o superávit primário para pagamento de juro, em
vez de serem aplicados na área fundamental da edu
cação.

Para exemplificar o que estou dizendo, em sub
programas de capacitação de docente para educação
profissional, o Governo deixou de aplicar 20% do que
deveria. Evidentemente, teremos problemas nessa
área.

Em relação aos hospitais universitários - em
Uberlândia, por exemplo, o da Universidade Federal
de Uberlândia é o principal hospital do SUS na região
do Triângulo Mineiro e sul de Goiás -, o Governo só
destinou 59% do que era devido, agravando ainda
mais a situação desses estabelecimentos. Em função
disso, muitas pessoas deixaram de ser atendidas.

As escolas particulares recebem isenção para
garantir bolsas. Como o Governo, na verdade, só apli
cou 3%, as escolas ganharam, mas os alunos não fo
ram atendidos.

Outra questão é o desenvolvimento do ensino
fundamental, que o Governo Federal deveria promo
ver por intermédio do FUNDEF. Para esse, só foram
repassados 65%, dando prejuízo aos Estados de
mais de 2 bilhões, Sr. Presidente.

Vamos fazer o estudo detalhado do Orçamento
da União. Esta Casa não pode permitir que o Governo
faça cortes e não execute o Orçamento, para alimen
tar o superávit primário, a fim de garantir o pagamento
de juros, em detrimento da qualidade de ensino e dos
estudantes brasileiros. Não podemos concordar com
essa situação e vamos continuar protestando.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CLEMENTINO COELHO - Sr. Presiden

te, peço a palavra para uma questão de ordem, nos
termos do art. 95 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados,

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. CLEMENTINO COELHO (Bloco/PPS 
PE. Questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, o PL n° 5.307, de 2001, foi apresentado
pelo Poder Executivo no dia 10 de setembro de 2001 .
No dia 25 de outubro do mesmo ano, houve solicita
ção de urgência constitucional e a proposição passou
a tramitar sob esse regime.

Com a discussão e a votação simultâneas nas
Comissões, conforme dispõe o inciso VI do art. 139
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a
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urgência constitucional foi retirada na sessão de 6 de
dezembro de 2001. Logo, a tramitação nas Comis
sões deveria ter sido alterada, para o que profere o in
ciso 11 do art. 139, isto é, primeiro, as Comissões de
mérito - nesse caso, a Comissão de Educação - e,
depois, as Comissões competentes para os parece
res formais.

Como isso não ocorreu, por negligência da
Mesa, que deu encaminhamento errado, no dia 11 de
dezembro de 2001 , a CCJ aprovou o parecer de cons
titucionalidade e juridicidade, de forma anti-regimen
tal, contrariando os Regimentos, já que deveria ter
sido a última a se manifestar, e não a primeira, porque
a urgência constitucional caiu.

Requeiro, portanto, a V. Exa que defira esta
questão de ordem e comunique à CCJ que a votação
da proposição em questão deve ser anulada, para
que retome os trâmites legais, em conformidade com
o Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Nobre
Deputado Clementino Coelho, a Mesa acolhe a ques
tão de ordem, mas vai precisar analisar mais detida
mente alguns dados para responder a V. Exa Antes,
porém, a Presidência solicita a V. Exa que retire da
questão de ordem a palavra "negligência". A Mesa é
sempre correta e sempre atende aos requisitos do
Regimento Interno.

O SR. CLEMENTINO COELHO - Houve um
equívoco de procedimento.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Mas
pode ter havido um equívoco no seu requerimento. Eu
gostaria que V. Exa retirasse o termo "negligência".

O SR. CLEMENTINO COELHO - Retiro, mas
faço questão de ressaltar que houve um equívoco ad
ministrativo que precisa ser corrigido. A assessoria do
nosso partido já entrou em contato com a Mesa, e a
Mesa até já fez mea-culpa. Peço urgência para a anu
lação daquela votação, a fim de que o projeto possa
tramitar conforme determina o Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - A
Mesa acolhe a questão de ordem de V. Exa e vai
aguardar a análise da assessoria antes de dar res
posta a V. Exa

O SR. CLEMENTINO COELHO - Eu gostaria,
Sr. Presidente, que V. Exa assegurasse a resposta
para esta sessão, mais tardar amanhã.

O SR. PRESIDENTE (pedro Valadares) - Va
mos fazer de tudo para que a resposta seja dada ain
da hoje. Se isso não for possível, na próxima sessão
V. Exa será atendido.

O SR. DR. HELENO- Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. DR. HELENO (PSDB - RJ. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, de volta à tribuna desta Casa
não poderia deixar de registrar o importante e eficien
te trabalho que o Ministério da Saúde, por meio da
Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, vem de
senvolvendo junto às comunidades indígenas.

Na realidade, a Fundação Nacional de Saúde
assumiu todas as atividades de prevenção às doen
ças e de assistência médica daquela comunidade,
hoje estimada em cerca de 350 mil pessoas, perten
centes a 210 povos, falantes de 170 línguas identifica
das.

Sabiamente, o Presidente Fernando Henrique
Cardoso, por meio de medida provisória, decidiu
transferir da FUNAI para a FUNASA o controle de cer
ca de 150 postos de saúde e trinta Casas do índio, o
que veio facilitar sobremaneira esse trabalho, quando
sob a supervisão da Fundação Nacional de Saúde,
mas mantendo a parceria com a FUNAI.

Partindo dessa decisão, a FUNASA montou
uma verdadeira infra-estrutura para dar assistência
aos índios, na qual foram previstos equipes de saúde
da família, dentistas, auxiliares de enfermagem,
agentes indígenas de saúde e de saneamento, res
ponsáveis pela manutenção dos serviços de sanea
mento nas aldeias.

A montagem dessa infra-estrutura tornava-se
necessária, tendo em vista que a população indígena
do Brasil há mu~o vinha apresentando, de forma ge
rai, condições de saúde muito precárias. Doenças
como a malária, infecções respiratórias agudas, diar
reicas, desnutrição e alcoolismo vinham sendo as
principais causas de óbito, segundo levantamento da
própria FUNASA.

A Fundação Nacional de Saúde constituiu, re
formou e equipou pólos-base de atendimento à saúde
indígena; reformou também as chamadas Casas de
Saúde do índio, que funcionam como unidade de re
cepção e apoio aos índios que necessitam de aten
ção hospitalar em centros urbanos de maior porte; ad
quiriu veículos e barcos para um eficaz atendimento à
população indígena; adquiriu, também, equipamen
tos de radiocomunicação, o que veio facilitar seu tra
ba�ho; executou ações de saneamento voltadas para
a implantação de sistemas de abastecimento de água
e destino adequado de dejetos; contratou empresas
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aéreas para remoção de pacientes graves em áreas
de difícil acesso e, o mais importante, adquiriu medi
camentos, material de consumo necessário à aten
ção médica e alimentos para as Casas de Saúde do
índio.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, foi uma
verdadeira batalha campal, que se travou ao longo
desses últimos quatro anos, onde o trabalho deu cer
to, e a imprensa pouco divulgou a respeito.

O Programa de Saúde ao índio convergiu esfor
ços notadamente para os distritos especiais localiza
dos a leste de Roraima e para o Yanomamide, no ex
tremo norte do País.

Hoje, quando observamos o comparecimento
do cacique Raoni à cerimônia de assunção do Minis
tro Sarjas Negri a Ministro da Saúde, podemos enten
der a essência desse sublime ato de agradecimento.

Com a aculturação de grande parte da popula
ção indígena, até mesmo a AIDS tem sido um agravo
que tem ameaçado parte da comunidade desde
1988, época em que os primeiros casos começaram
a surgir. O Ministério da Saúde, por meio da FUNASA,
tem trabalhado eficazmente na prevenção, não obs
tante todos os problemas relacionados com as limita
ções de ordem lingüística e cultural. Os medicamen
tos para os contaminados têm chegado regularmen
te, prolongando suas vidas.

Sr. Presidente, muito já tem sido feito na área de
controle da saúde do nosso índio. Um ampla campa
nha de vacinação vem sendo posta em prática anual
mente, visando a um eficiente trabalho de prevenção.
Entretanto, muito mais precisa ser feito. e estou certo
de que o Ministro Barjas Negri dará prosseguimento a
esse belo trabalho.

Por esta razão, não poderia deixar de parabeni
zar o Presidente Fernando Henrique Cardoso, pela
feliz decisão de passar para a FUNASA a responsabi
lidade pelo controle da saúde dos povos indígenas,
assim como o Ministério da Saúde, pelo excelente tra
balho executado nessa área, bem como o Presidente
da FUNASA, Dr. Mauro Ricardo Machado Costa, pelo
excelente trabalho que vem sendo realizado.

Hoje, algumas doenças como malária, sarampo,
doenças respiratórias e outras tão comuns ao homem
branco e que já assolavam a população indígena, es
tão praticamente erradicadas.

É mais uma vitória do Governo Federal junto à
população indígena.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

A SRA. SOCORRO GOMES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
V. Exa a palavra.

A SRA. SOCORRO GOMES (Bloco/PedoB - PA.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
ocupo a tribuna para fazer mais uma denúncia.

No último sábado, no meu Estado do Pará,
quatro trabalhadores rurais foram vítimas de uma
chacina.

Peço à Mesa da Câmara dos Deputados que so
licite providências ao Sr. Ministro da Justiça, até por
que o proprietário de terras que contratou os pistolei
ros é o ex-Ministro Ângelo Calmon de Sá.

Ano passado, desta mesma tribuna, eu já de
nunciava que o gerente da Fazenda Mandaçaia, de
propriedade do ex-Ministro, circulava com um carro
cheio de armamento pesado em Marabá. Ele foi pre
so, mas liberado em seguida.

O Sr. Nivaldo, um dos assassinados, e seu filho
já tinham sido baleados com mais de oito tiros de car
tucheiras. Esse crime bárbaro precisa ser apurado.
Envolve pessoas importantes como o ex-Ministro,
dono de terras em vias de desapropriação. O INCRA,
não se sabe por que motivo, até hoje não executou a
desapropriação.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - A
Mesa espera que o crime seja totalmente elucidado,
Deputada Socorro Gomes.

O SR. AVENZOAR ARRUDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, os debates sobre segurança
pública no Brasil ganharam grande dimensão após o
seqüestro e assassinato do Prefeito de Santo André e
do seqüestro do empresário Washington Olivetto.

O senso comum, alimentado pelo discurso ofici
ai e pela falta de estudos mais profundos sobre o pro
blema, estabeleceu uma correlação entre o rigor da
pena e o crescimento da violência. Alguns mais aço
dados chegaram a falar em pena de morte e prisão
perpétua.

Diante desta situação, creio que seja necessá
rio dizer o que considero válido como causa e como
solução do problema da insegurança pública hoje
no Brasil.

Fazendo uma classificação dos diagnósticos ;l
das propostas, podemos dizer que existe uma falsa
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polêmica entre as alternativas com base na repres
são e as alternativas com base na ação social.

A polêmica é falsa porque uma coisa não se
contrapõe a outra por natureza, muito embora grande
parte dos que consideram a ação social como priori
tária tendem a rejeitar as ações repressivas como
parte da solução do problema e vice-versa.

O fato mesmo é que tanto na ação social como
na ação repressiva existem soluções apropriadas e
falsas soluções.

Uma das causas reais da insegurança no Brasil
é o descaso do Governo com o serviço público de se
gurança, ou seja, não há os investimentos necessári
os nesta área.

Outra causa real da insegurança é a corrup
ção no Governo e na Polícia, uma alimentando a ou
tra, de modo que a infiltração do crime organizado
nas esferas dos serviços de segurança torna-se
uma realidade.

Mas as mais evidentes causas da insegurança
são, sem dúvida, a concentração de renda, a desi
gualdade social e a impunidade dos criminosos.

Numa sociedade onde o consumismo é incenti
vado a todo momento, a concentração de renda é
uma humilhação para a maioria da população e um
incentivo permanente ao crime.

As propostas sobre maior rigorosidade da lei,
aumento de penas, unificação das polícias ou criação
de polícias municipais não representam soluções
para o problema que ora enfrentamos.

Algumas destas propostas podem até ser ado
tadas como medida auxiliar, mas não como medida
fundamental.

Qual deve ser o eixo das medidas a serem ado
tadas nesta área de segurança pública? Ora, uma po
lítica de garantia de renda para as pessoas, amplia
ção dos órgãos de defesa dos direitos humanos com
mais poderes para agir em defesa do interesse públi
co e fazer campanhas educativas, melhorar a remu
neração dos policiais, pois com o atual nível de remu
neração é impossível garantir a segurança de quem
quer que seja, e um amplo programa de qualificação
dos policiais e das polícias como instituição, de forma
a garantir o esclarecimento de todos os crimes, para
que seus autores possam ser julgados.

Por tudo isso, julgamos também importante pôr
fim ao discurso de considerar os pobres como sendo
criminosos em potencial, uma vez que, no limite, os
excluídos tornam-se exército de reserva para o crime
organizado, este, sim, de exclusiva responsabilidade
de uma parcela da elite brasileira.

Não existiria crime organizado se não existisse
o sistema financeiro para lavar o dinheiro. Isso tudo
com a conivência do Poder Público.

Era o que tinha a dizer.
O SR. LUIS BARBOSA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem

V. Exa a palavra.
O SR. LUIS BARBOSA (PFL - RR. Pela ordem.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, volto à tribuna desta Casa
para chamar a atenção de S. Exa

, o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, no sentido de voltar as
ações deste seu último ano de Governo para os em
presários excluídos do Programa de Recuperação
Fiscal, o REFIS, da mesma forma como já anunciou
sua preocupação com os setores da saúde, educa
ção, segurança e moradia.

Em 29 de julho de 2000, ocupei esta honrosa tri
buna para elogiar a iniciativa do Governo Federal,
grandemente aperfeiçoada por este Parlamento, de
instituir o Programa de Recuperação Fiscal-REFIS.

Naquela ocasião, destaquei que o REFIS, além
de possibilitar à Secretaria da Receita Federal - SRF
e ao Instituto do Seguro Social - INSS um rápido au
mento da arrecadação, num momento em que era
fundamental para o Brasil o equilíbrio das contas pú
blicas, também criava condições para que três mi
lhões de empresas pagassem suas dívidas junto à
SRF e ao INSS, e, por via de conseqüência, voltas
sem a inserir-se na economia formal.

Tal era minha crença no REFIS que cheguei ao
ponto de considerá-lo uma verdadeira alforria desses
milhões de empreendedores, tão importantes para a
produção de riquezas e geração de empregos no
País, e sobre cujos ombros se havia colocado uma
carga tributária mais pesada do que eram capazes de
suportar.

Porém, minha confiança nunca foi de todo ingê
nua. Lembro-me muito bem que, naquela oportunida
de, chamei a atenção do Governo para o baixíssimo
número de optantes e para a conseqüente necessida
de de prorrogação do prazo e de mais informação em
nível regional ou local.

Hoje, decorridos dezesseis meses, continuo
acreditando na necessidade de se efetivamente con
solidar e parcelar a dívida fiscal e previdenciária des
sas três milhões de empresas espalhadas por todo o
Brasil, uma vez que, dada à sua relevância social e
econômica, não se trata de assunto de interesse ex-
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c1usivo de cada uma dessas empresas, mas de maté
ria que diz respeito a todo o País.

Todavia, a menos que o REFIS seja rapidamen
te adequado à realidade verificada no âmbito das em
presas brasileiras, terminará tão falido quanto parte
significativa delas.

Se em 29 de junho do ano passado preocupa
va-me o baixíssimo número de opções, hoje inquie
ta-me o altíssimo número de optantes que foram ex
cluídos do programa.

Quando instituiu o REFIS, o Governo espera
va que pelo menos 5% das três milhões de empre
sas inadimplentes viessem a aderir ao programa. A
meta de 150 mil empresas não foi atingida. O tímido
resultado de 87.400 opções demonstra que ainda
há muito terreno a ser percorrido entre as promes
sas do Governo e as desaquecidas plantas industri
ais brasileiras.

Contudo, esse ainda não é o principal problema
do REFIS. Um elevado número de empresas que ha
via aderido foi excluído do programa. Ora, SR. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, se já preocupava a
inexpressiva meta inicialmente definida pelo Govemo
e inquietava o baixíssimo número de opções, o que
dizer da vergonhosa quantidade de empresas que se
têm mantido no programa?

Essa situação vexatória me faz visualizar o Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso dando a seguin
te declaração à comunidade internacional, interlocu
tora freqüente de nosso ilustrado dirigente: "Invistam
no Brasil, terra de oportunidades. Nosso cenário eco
nômico agrega três milhões de empresas inadimplen
tes. Porém, instituí um poderoso programa que soluci
onará o problema de 87.400 empresários. Os demais
2.912.600 terão seus problemas resolvidos com efici
entes ferramentas econômicas, tais como denún
cia-crime, ação de depósito, prisão civil, leilão e
CADIN. E digo mais: me darei por satisfeito se pelo
menos oitenta dessas empresas se mantiverem no
programa até seu final" .

Ora. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, iro
nias à parte, como disse, continuo acreditando no
REFIS, daí por que entendo deva ser ele ajustado de
maneira a aumentar a capacidade de permanência
no programa das empresas que já aderiram a ele e a
ampliar o acesso das 2.912.600 que foram deixadas
de fora.

Para tanto, são necessárias, dentre outras, as
seguintes adequações:

a) desvinculação entre a Relação
REFIS e a Relação Tributária Federal Ordi-

nária e Extraordinária. Ambas têm sistema
próprio de inibição de mora, não devendo a
mora na Relação Tributária Federal Ordiná
ria e Extraordinária repercutir na Relação
REFIS, gerando exclusão;

b) eliminação da possibilidade de con
denação em honorários de sucumbência
para o contribuinte que optou pelo REFIS,
desistindo de ações judiciais. A condenação
em honorários sucumbenciais, em muitos
casos, pode elevar o passivo em até 20%;

c) estabelecimento de alíquota única
os optantes de tributação pelo regime do lu
cro real não podem ser penalizados com
uma alíquota de composição da parcela
mensal majorada em 100% em relação à
alíquota dos optantes pelo regime do lucro
presumido;

d) inclusão no estoque da dívida entre
gue de todo o saldo devedor existente até o
momento da opção, tanto no REFIS I como
no REFIS 11;

e) recebimento de parcelas mensais
em amortização do passivo, superando o
modelo atual onde, com raríssimas exce
ções, as parcelas mensais são comprometi
das com o pagamento de parte do serviço
da dívida. Este ajuste corrigirá a situação
absurda e inaceitável de se celebrar um
acordo sem fim, um pacto para a eternida
de, engessando as estruturas econômicas.

Entendo, caros colegas, que, da mesma forma
como ações no combate à criminalidade, diretrizes
que melhorem o atendimento da saúde pública, au
mento das salas de aula em todo o País e casa para
os brasileiros são de extrema importância, apoiar
quem gera emprego e renda tributária tem que ser
visto com a mesma ênfase e atenção.

Mais emprego é sinônimo de mais crianças e jo
vens nos bancos escolares; menos criminalidade e
vida mais digna. É sinônimo de crescimento social e
econômico, e fortalecimento da Nação.

São essas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, minhas sugestões que, acatadas em regime de
urgência e ao lado de outras providências, poderão
evitar a falência de um programa de altíssima relevân
cia para o Brasil e que, portanto, tem de ser imple
mentado com pleno êxito.

Muito obrigado.
O SR. MARÇAL FILHO- Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
V. Ex" a palavra.

O SR. MARÇAL FILHO (PMDB - MS. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, ocupo hoje a tribuna desta
Casa para participar a todos os que nos vêem e ou
vem por intermédio da Rádio Câmara e da TV Câma
ra mais uma conquista dos cidadãos sul-mato-gros
senses, em especial dos cidadãos do Município de
Glória de Dourados.

No último dia 20 foram liberados mais de 70 mil
reais, recursos por mim alocados no Orçamento Ge
rai da União de 2001 e destinados à aquisição de
equipamentos para os postos de saúde da cidade. O
convênio que liberou os recursos foi recentemente
assinado pelo Prefeito José de Azevedo e por Prefei
tos de vários outros Municípios também beneficiados.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, os
recursos por mim viabilizados para o Município de
Glória de Dourados totalizam cerca de 1 milhão de re
ais e propiciaram a aquisição da patrulha mecanizada
e a canalização do Córrego 2 de Junho, obra tão es
perada pelos moradores da cidade. Além disso, mais
recursos por mim inseridos no Orçamento Geral da
União de 2001 estão prestes a ser liberados pelo Mi
nistério da Integração Nacional para a realização de
obras de combate à erosão.

Muito obrigado.
O SR. IÉDIO ROSA - Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem

V. Ex" a palavra.
O SR. IÉDIO ROSA (PFL - RJ. Pela ordem. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, a violência que campeia em todo o País é
motivo de insegurança para toda a população brasile
ira. Felizmente, na Região dos Lagos a violência ain
da não atingiu os índices da Capital do meu Estado.
Mesmo assim, não entendemos por que o Governa
dor Anthony Garotinho, em vez de apresentar o plano
de segurança que diz ter para o Rio de Janeiro, per
corre os Estados brasileiros em campanha, visando
candidatar-se à Presidente da República. Isso preo
cupa. O Governador precisa retomar o controle do
Estado e apresentar logo seu plano de segurança, já
que deve licenciar-se no mês que vem.

Também não entendemos, Sr. Presidente, por
que algumas matérias referentes a segurança ficam
engavetadas na Câmara dos Deputados. É o caso
dos dez projetos de lei que visam criar a Polícia Muni
cipal. Não há encargos financeiros para a União. As

Guardas Municipais, devidamente treinadas, poderi
am se transformar na Polícia Municipal, como força
auxiliar da Polícia Militar.

E ainda não conseguimos votar essa matéria.
São mais de dez projetos, cada um procurando colo
car nas mãos da autoridade municipal a defesa dos
seus munícipes, da sua comunidade, porque tudo co
meça no Município. Alguns adversários afirmam não
quererem a Polícia nas mãos do Prefeito. O que que
remos é a Polícia do Município. Acredito que, assim,
iniciaríamos um trabalho para a redução da violência.

O desarmamento da população e a proibição de
venda de armas também não trazem ônus para o
Estado. Depende da vontade política. Vamos proibir a
venda e o porte de armas! O Senador que preside a
Comissão Mista que trata da segurança pública diz
que tem sob seu poder cerca de quatorze armas. Jul
go esse fato um contra-senso.

A indisponibilidade de bens da pessoa seqües
trada seria outra boa medida. O Estado intervém para
proteger a vítima, a fim de que ela não venda seus
bens para pagar o resgate.

Enfim, são muitos os projetos engavetados.
Está na hora de votarmos essas matérias.

Quanto à unificação das polícias, não entendo
por que existe Polícia Militar e Polícia Civil. A Polícia
Civil tem de dar seguimento ao flagrante feito pela Po
lícia Militar, mas não há entendimento entre elas: uma
trabalha a favor; outra, contra.

As causas da violência são inúmeras e trazem
em seu bojo o desequilíbrio social e o desemprego,
mas só serão sanadas a longo prazo. No entanto, po
demos colocar imediatamente em votação esses pro
jetos e resolvermos algumas questões a curto prazo.

Há ainda o importante projeto que estabelece a
pena de prisão perpétua para crimes hediondos. Não
queremos a instituição de pena de morte porque, se
houver erro, não há como ser reparado; mas pode
mos colocar cidadãos que praticam crimes hediondos
na cadeia até o final de suas vidas, porque há como
reparar eventual erro.

Muito obrigado.
O SR. GERMANO RIGOnO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem

V. Exa a palavra.
O SR. GERMANO RIGOnO (PMOB - RS. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
deixar registrado nos Anais a alegria pela vo~a do De
putado Wilson João Cignachi ao nosso convívio. S. Ex"
tomará posse daqui a poucos minutos.
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o SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Pos
teriormente V. Exa terá oportunidade de saudá-lo em
nome do PMDB e da Câmara dos Deputados.

O SR. JOÃO MAGALHÃES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. JOÃO MAGALHÃES (PMDB - MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, na última semana fomos surpreendidos
com algumas matérias divulgadas pela imprensa mineira
a respeito de emendas ao Orçamento da União para
obras realizadas no Estado de Minas Gerais, matérias
essas publicadas diante de farto material que chegou à
imprensa via Ministério Público e Procuradoria de Justiça
do Estado de Minas Gerais. Essas denúncias não tinham
a mínima comprovação, servindo apenas para enlamear
ainda mais o nosso Congresso Nacional.

A primeira reportagem veio com o título:
"Empresas fantasmas de Minas recebem verbas do
Orçamento". E assim, sucessivamente, foram seis
dias com diversas matérias tentando vincular este
Parlamentar a 23 empresas que operam em 150 a
200 cidades. Chego a imaginar que nunca poderia ter
vindo a Brasília, teria de ficar só no Estado gerencian
do tantas empresas e obras.

Imediatamente, Sr. Presidente, no mesmo dia fi
zemos nota de esclarecimento, que enviamos aos
meios de comunicação, em que repelimos com vee
mência todas essas denúncias, uma a uma.

Ressalto alguns dos pontos que foram esclare
cidos, porque o Prefeito que fez essa denúncia disse
que o meu gabinete falsificou sua assinatura ao solici
tar recursos para a construção de um posto de saúde
em seu Município.

Recebemos o projeto com o ofício no papel tim
brado de sua Prefeitura. Portanto, se houve falsifica
ção esta aconteceu naquela Prefeitura. Nosso gabi
nete simplesmente fez um ofício acompanhando o
outro e o enviou ao Ministério da Saúde.

Essa obra foi realizada e já está inaugurada. Re
cebemos notícias de que esta semana o Ministério da
Saúde estará fazendo auditoria para mostrar que não
só essa, mas todas as obras liberadas por meio de
emendas de nossa autoria para toda a região foram
efetivamente executadas.

Ressaltei também na nota de esclarecimento
que em momento algum indiquei ou sugeri ao ex-Pre
feito.. ou a qualquer outro, que obras decorrentes de
emendas de minha autoria em seus Municípios deve
riam ser realizadas pela construtora "a" ou "b". Cha-
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mei a atenção também para o fato de que a maioria
dos convênios de hoje, realizados por meio de emen
das ao Orçamento, são encaminhados via Caixa Eco
nômica Federal. Nós, Parlamentares, sequer temos
informações sobre o andamento desses processos,
uma vez que é restrito à Caixa Econômica Federal o
contato direto com o Prefeito.

Dizem também os jornais que essas obras fo
ram superfaturadas. Todos esses planos de trabalho
foram aprovados pelos Ministérios da Saúde, dos
Esportes, da Integração, FUNASA etc. Cada Ministé
rio os aprovou, com o fundamento de que o valor esta
va correto para a conclusão da obra solicitada.

Sr. Presidente, na data de hoje fizemos divulgar,
pelo Diário do Rio Doce, da cidade de Governador
Valadares, que as obras decorrentes de emendas des
te Deputado estão todas prontas, apenas uma está
inacabada. Mesmo assim, não por falta de verba, por
que o recurso foi depositado na conta, tampouco por
falta de material, porque este já se encontra na obra,
mas em razão das constantes chuvas que vêm caindo
sobre o Estado de Minas Gerais nos últimos dias.

Para encerrar, Sr. Presidente, ainda ontem to
mamos um susto quando o jornal Estado de Minas
noticiou: "Documentos ligam Deputado à firma sus
peita". Um papel em branco, que dizem ter recebido
do Ministério Público, onde sequer há timbre ou as
sinatura. Dele constam apenas vários nomes, inclu
sive o nosso, como beneficiários da quantia de 96
mil reais.

Sr. Presidente, acredito que temos de criar me
canismos para coibir - principalmente o Ministério
Público - que informações como essas, sem ne
nhum fundo de verdade, sem nenhuma comprova
ção, cheguem à imprensa e sejam divulgadas, e
nós, Parlamentares, tenhamos de vir até nossa
Casa, que é o único microfone onde ainda temos
condições de levar a verdade aos nossos compa
nheiros e amigos e esclarecer os fatos a todo o
País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) 

Sras. e Srs. Deputados, achando-se presente o
Sr. Wilson João Cignachi, eleito pela coligação
PMDB/PSC/PFUPRP/PSDB, representando o Esta
do do Rio Grande do Sul, em virtude de vaga na coli
gação, convido S. Exa a prestar o compromisso regi
mental, com o Plenário e as galerias de pé.

(Comparece à Mesa o Sr. Wilson João
Cignachi e presta o seguinte compromisso):
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"PROMETO MANTER, DEFENDER E
CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO, OBSERVAR AS
LEIS, PROMOVER O BEM GERAL 00 POVO
BRASILEIRO E SUSTENTAR A UNIÃO, A
INTEGRIDADE E A INDEPENDÊNCIA 00
BRASIL:

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - De
claro empossado o Sr. Wilson João Cignachi. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Dada
a excepcionalidade, concedo a palavra pela ordem
ao Sr. Deputado Wilson Cignachi, que dispõe de cin
co minutos.

O SR. WILSON CIGNACHI (PMDB - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, naturalmente, não seria o me
lhor momento para retornar a esta Casa. Lamentavel
mente, com o falecimento do eminente Deputado Nel
son Marchezan, fui convocado e aqui estou para pre
encher essa lacuna na bancada do Rio Grande do
Sul.

É com muita satisfação que reassumo minha ca
deira nesta Casa. No momento oportuno, estarei
usando o Grande Expediente para prestar homena
gem àquele grande brasileiro, grande gaúcho e um
dos maiores Deputados que esta Casa já teve.

Em primeiro lugar, agradeço ao povo da minha
cidade, Farroupilha, que me elegeu Vice-Prefeito.

Tenho a honra de, nesta solenidade de posse,
estar acompanhado do Prefeito Bolivar Antonio Pas
qual, do Presidente da Câmara de Vereadores, Vere
ador Pedro Pedrozzo, do Presidente do PMDB de Far
roupilha, Vítor Busetti, do Secretário-Geral do PMDB
e da Administração do Município, Ademir Baretta, do
Líder da bancada na Câmara de Vereadores, Verea
dor Juvelino, e do Dr. Francischetti.

Preciso fazer um agradecimento especialíssimo
aos colegas Deputados, pois, sempre que vim a Bra
sília para visitar esta Casa, fui muito bem recebido por
todos.

Está presente o Deputado Germano Rigotto,
que é da minha região e há poucos instantes me
prestou homenagem. Agradeço, na pessoa de S.
Exa

, aos demais Deputados da bancada gaúcha a
manifestação.

Quero dizer que venho a esta Casa para contri
buir com minha região, com o Rio Grande e com o
País.

Entendo que esta Casa tem uma responsabili
dade muito grande neste ano eleitoral em que se vai
escolher os novos Senadores e Deputados e o futuro

Presidente da República; tem um papel importante no
processo democrático que está sendo implantado há
tantos anos, o qual depende, naturalmente, do des
prendimento e da vontade de cada um dos Srs. Depu
tados e Senadores.

Sr. Presidente, ao tomar posse, quero registrar
minha alegria de, na tarde de hoje, ocupar esta tribu
na e dizer que haverei de cumprir religiosamente a
Constituição brasileira.

Para encerrar, quero agradecer a presença a
minha mulher e aos meus filhos e dizer que, oportu
namente, estarei aqui para prestar homenagem ao
extraordinário Deputado Nelson Marchezan, que nos
deixou há pouco tempo.

Muito obrigado e até a próxima oportunidade.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Depu
tado Wilson Cignachi, a Câmara dos Deputados re
cebe V. Exa de braços abertos.

O Estado do Rio Grande do Sul, nesta Casa,
sempre foi representado por homens do exemplo do
Deputado Nelson Marchezan, que encantou todos os
brasileiros e tinha amizade muito grande com todos
os Parlamentares.

Seja bem-vindo a esta Casa.
O SR. GERMANO RIGOTTO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem

V. Exa a palavra.
O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
primeiro lugar, eu não poderia deixar de mencionar
e falo, com certeza, em nome de todos os colegas da
Casa - a tristeza de não termos mais o Deputado Nel
son Marchezan entre nós. A Casa já lhe prestou e vai
continuar prestando homenagem para reconhecer
seu trabalho no Congresso pelo Estado do Rio Gran
de do Sul e pelo Brasil.

Em segundo, como gaúcho, peemedebista e
quase conterrâneo do Deputado Wilson Cignachi 
Caxias do Sul e Farroupilha são muito próximas -, não
posso deixar de dizer da importância do retorno de S.
Exa a esta Casa.

O Deputado Wilson Cignachi, com sua expe
riência administrativa no Governo do Rio Grande do
Sul e na Prefeitura de Farroupilha, como Prefeito e
Vice-Prefeito, realizou muito nesta Casa. É deveras
importante termos S. Exa na nossa bancada.

Quero cumprimentá-lo, como também ao Prefei
to Bolivar Pasqual e toda a comunidade farroupilha
aqui representada.
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Cumprimento também D. Estelita, sua esposa, e
toda a família, dizendo que a Casa está de parabéns
por sua volta.

O SR. NELO RODOLFO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
V. Ex" a palavra.

O SR. NELO RODOLFO (PMDB - SP. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, nobres Deputados, ao lado do combate ao de
semprego, que, literalmente, arruina famílias e mais
famílias em todo o País, a segurança pública tem
que ser tratada por todos nós como a prioridade das
prioridades.

É preciso dar um basta definitivo a atual onda de
violência, que transformou o simples fato de estar vivo
num exercício constante e desgastante de driblar a
amargura e os sobressaltos cotidianos.

Vivemos todos, sem exceção, sob a égide do
medo.

Não me alinho com os que atribuem exclusiva
mente à falta de novas leis a origem de todos os pro
blemas que afligem os cidadãos das pequenas, médi
as e grandes cidades, sobretudo os que residem nas
regiões metropolitanas.

Já temos leis suficientes. Talvez as tenhamos
até demais. É preciso fazer com que elas sejam cum
pridas. Ao menos isso.

E aqui começam os problemas. Este é um país
sem igual, em que há leis que pegam e leis que não
pegam. Mas hoje não falarei de problemas. Tentarei
apontar soluções.

Nenhum de nós carece de queimar neurônios
na tentativa de reinventar a roda. Nenhum de nós
precisa, novamente, descobrir a pólvora. Nenhum de
nós necessita de apresentar um projeto original, ja
mais imaginado por quem quer que seja. O de que
cada um de nós precisa fazer, isto, sim, é deixar de
lado interesses político-partidários e se empenhar
na análise e aperfeiçoamento do que já foi proposto,
do que já tramita no Congresso Nacional.

O que me traz hoje a essa tribuna é apenas o
desejo de fazer a todos os Srs. Deputados e Sena
dores um apelo: priorizarmos a análise e votação da
Proposta de Emenda Constitucional n° 87, apresen
tada pelo senador Romeu Tuma, em 1999.

E o que preconiza a PEC 871
Alterar o § 8° do art. 144 da Constituição Fede

ral, que passaria a ter a seguinte redação:

"Os Municípios poderão constituir Gu
ardas Municipais destinadas à proteção de
seus bens, serviços, instalações e logradou
ros públicos municipais, conforme dispuser
a lei, e, ainda, através de convênio com o
Estado, executar serviços de policiamento
ostensivo e preventivo".

O que muda em relação ao texto vigente é ape
nas e tão-somente a expressão "e, ainda, através de
convênio com o Estado, executar serviços de policia
mento ostensivo e preventivo".

Na última sexta-feira, dia 22, participei, junta
mente com os Deputados Neuton Lima e Dr. Hélio, de
um encontro com diversos comandantes de Guardas
Municipais do Estado de São Paulo, no Município de
Salto.

Participaram também do evento, entre outras
autoridades, Jades Martins Melo, Vereador de Salto e
Presidente da Frente Parlamentar em Prol da Segu
rança Municipal, e Ruyrillo Pedro de Magalhães, Se
cretário Municipal da Defesa Social de Jaguariúna e
Presidente do Conselho Nacional das Guardas Muni
cipais.

Estima-se que, hoje, cerca de quinhentos Muni
cípios brasileiros já disponham de suas próprias Gu
ardas Municipais. Só no Estado de São Paulo elas es
tão presentes em aproximadamente duzentos Muni
cípios, com um contingente de 25 mil profissionais.

Para que se tenha idéia do que isso representa,
basta dizer que, juntas, as Guardas Municipais dos
Municípios que compõem a Região Metropolitana de
Campinas têm um efetivo superior ao das Polícias Ci
vil e Militar somados. A exceção fica por conta da
sede da Região Metropolitana de Campinas.

Quem conhece o interior sabe da importância
das Guardas Municipais para a segurança pública.
Em Mogi Mirim, por exemplo, sob a direção do co
mandante José Floriano da Rosa, o capitão Floriano,
a GM local realiza há anos um trabalho relevante, em
perfeita sintonia com as Polícias civil e Militar e com o
próprio Poder Judiciário. Só no ano passado, a GM de
Mogi Mirim participou de 3 mil ocorrências.

Em outros Municípios, a situação é semelhante.
Vale a pena lembrar que os seqüestradores do publi
citário Washington Olivetto foram descobertos por
guardas municipais de Serra Negra.

O Governador paulista Geraldo Alckmin, por
exemplo, está firmemente empenhado em aprovar
projeto de sua autoria na Assembléia Legislativa de
São Paulo, que lhe permitirá contratar 6 mil estagiári
os para fazer trabalhos burocráticos, permitindo que
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idêntico número de PMs deixem os quartéis e pas
sem a atuar nas ruas, onde os crimes de fato aconte
cem.

É louvável a atitude do Governador. Todos os
esforços precisam ser feitos para devolver um pouco
de paz à sociedade. A atitude do Governador paulis
ta, no entanto, seria mais louvável ainda se ele se em
penhasse igualmente, com a força política de que dis
põe, na aprovação da PEC 87.

Por que não permitir que os cerca de 25 mil ho
mens que pertencem às GMs do Estado também fa
çam o policiamento ostensivo e preventivo?

Idêntica questão pode ser formulada aos Gover
nadores dos demais Estados. Há quem argumente
que os membros das Guardas Municipais não teriam
preparo suficiente para fazer o policiamento ostensivo
e preventivo, pois seriam treinados apenas para cui
dar de prédios e praças. Tal argumento não condiz
com a realidade. A pergunta que se deve fazer é a se
guinte: que Prefeito - a não ser um desmiolado - co
meteria a insanidade de pôr nas ruas uma tropa des
preparada, truculenta, inábil? Em pouco tempo, ele
estaria morto e sepultado politicamente.

Sob a orientação do comandante Floriano, os
guardas municipais de Mogi Mirim se exercitam fisica
mente todos os dias, aprendem a manejar armas com
destreza, têm aulas semanais de Direito e contam
com acompanhamento psicológico. Pesquisa realiza
da neste mês no Município revela que 96% dos entre
vistados aprovam o trabalho realizado pela corpora
ção. Quem de nós, que vivemos do voto, não gostaria
de dispor de tal índice de aprovação?

A aprovação ao trabalho das Guardas Munici
pais se reproduz em inúmeros outros Municípios.
Elas são reconhecidas, por exemplo, em Jaguariúna,
Salto e em quase todas as localidades onde estão
presentes.

É preciso que fique claro que as GMs não com
petem nem vão competir com a Polícia Civil ou com a
Polícia Militar. Ao contrário. O que se pretende é fazer
com que as corporações trabalhem de forma harmo
niosa e complementar, em prol da população.

Fala-se muito da importância do policiamento
comunitário no combate à criminalidade. Quem pode
estar mais próximo da população que os guardas mu
nicipais?

É por essa razão, Sr. Presidente, nobres Depu
tados, que amanhã estaremos - junto com o presi
dente da Frente Parlamentar em Prol da Segurança
Municipal, Vereador Jades Martins Melo, com o presi
dente do Conselho das Guardas Municipais, Ruyrillo

Pedro de Magalhães, com o Deputado Estadual Ro
berto Moraes, do PPS, entre outros - conversando
com os Presidentes Aécio Neves e Ramez Tebet, lí
deres partidários, membros da Comissão Especial de
Segurança do Congresso Nacional e representantes
do Executivo, em busca de apoio político para a apro
vação da PEC 87; algo que, a nosso ver, deve ser fe~o
com a urgência que a atual situação nos impõe.

Era o que tinha a dizer.
Obrigado a todos pela atenção.
O SR. ROBÉRIO ARAÚJO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem

V. Exa a palavra.

O SR. ROBÉRIO ARAÚJO (Bloco/PL - RR.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, o indígena brasileiro,
mais precisamente as tribos fixadas no meu Estado,
vêm atravessando, nos últimos tempos, uma comple
ta falta de assistência médico-sanitária.

Isto se deve à terceirização do atendimento
àquela população que, por motivos de reajustes nos
contratos de trabalho entre a FUNASA e as empresas
privadas prestadoras de serviço, chegam a ficar como
estão agora, sem prestar qualquer assistência aos ín
dios ianomâmis

O que nos causa surpresa é que para se prestar
atendimento de saúde aos índios, que é fundamental
tendo em vista a preservação da vida do silvícola, nin
guém percebe qualquer interesse dos países ricos ou
ONGs estrangeiras. Porém, quando se trata de de
marcação de terra, aí, até o príncipe Charles quer me
ter o dedo.

Isso prova, mais uma vez, que o interesse ver
dadeiro dessas oligarquias não é a preservação do
índio brasileiro propriamente, mas, sim, das reservas
minerais que estão no nosso subsolo.

Concluindo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, quero expressar minha preocupação com a mu
dança que, mais uma vez, é estabelecida pelo Gover
no Federal no que se refere à saúde indígena.

A execução da política nacional de saúde indí
gena, que até então era feita pela FUNASA, está ago
ra, a cargo da recém-criada Agência Federal de Pre
venção e Controle de Doenças.

Esta é a segunda vez que se modifica o sistema
de assistência à saúde indígena. A primeira, no Go
verno do ex-Presidente Fernando Collor de Mello,
com a descentralização do atendimento.
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Essas freqüentes alterações levantam dúvida
quando ao futuro da saúde indígena, provocando
apreensão nas aldeias.

Esperamos que, desta vez, as mudanças sejam
para melhor.

Muito obrigado.
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS - Sr.

Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem

V. Ex" a palavra.
O SR. RAIMUNDO GOMES DE MATOS (PSDB

- CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, com base no disposto
no art. 31, § 1°, do Decreto n° 4.126, de 13 de feverei
ro de 2002, amplia-se o número de instituições finan
ceiras que operarão o Fundo de Desenvolvimento do
Nordeste - FDN.

Agora, o que era exclusividade do Banco do
Nordeste pode ser operado por outras instituições fi
nanceiras oficiais federais, a serem definidas pelo Po
der Executivo. Aos agentes operadores do Fundo de
Desenvolvimento do Nordeste compete operacionali
zar o repasse de recursos, a fiscalização dos projetos
financiados com recursos do Fundo, além de emitir
atestados de sua regularidade.

A princípio, pode-se até considerar que seja boa
alternativa. Mas nós, do Nordeste, que convivemos
há tanto tempo com o trabalho realizado pelo Banco
do Nordeste, que sabemos da responsabilidade de
todos os que compõem aquele banco, que sabemos
dos resultados positivos das suas aplicações, princi
palmente para o desenvolvimento da nossa região,
não podemos concordar que, mais uma vez, se tente
esvaziar um órgão de desenvolvimento regional.

Preliminarmente, gostaria de salientar que, aci
ma de tudo, o que é mais importante é a definição do
verdadeiro papel do Fundo de Desenvolvimento do
Nordeste no processo de desenvolvimento regional.

Por outro lado, não se pode esquecer o papel
histórico do Banco do Nordeste a quem sempre foi
delegada a gestão exclusiva dos recursos do anti
go FINaR, hoje Fundo de Desenvolvimento do
Nordeste.

Sem subestimar a importância das instituições
financeiras públicas federais, como Banco do Brasil,
Caixa Econômica Federal, BNDES e outras, não se
pode esquecer que o Banco do Nordeste é considera
do, hoje, o maior banco de desenvolvimento regional
da América Latina, diferenciando-se das demais insti
tuições financeiras pelo papel desempenhado na im
plementação de programas e projetos de desenvolvi-

mento sustentável no Nordeste, impulsionando a ge
ração de emprego e renda na região.

A capilaridade do Banco do Nordeste, em fun
ção das suas agências espalhadas por todos os Esta
dos da Região Nordeste e, também, no norte de Mi
nas Gerais, ampliada pelo concurso de vários agen
tes de desenvolvimento que atuam diretamente junto
às comunidades locais, assegura a sua presença em
todas as comunidades, as mais distantes e desprovi
das dos serviços de outras instituições financeiras.
Com esse diferencial, é possível ao banco visualizar o
potencial econômico de cada Município, de cada co
munidade. Por esse motivo, o Banco do Nordeste é,
hoje, uma referência a quantos cuidam de tarefas de
promoção do desenvolvimento regional.

A história do Banco do Nordeste se confunde
com a história do processo de transformação da re
gião. São quase cinqüenta anos de presença ativa e
de compromisso com o desenvolvimento sustentável
do Nordeste brasileiro.

Seu papel não é só o de repassador de recur
sos. Sua relação com os agentes produtivos envolve
um compromisso de mudanças. Ele proporciona cré
dito, mas promove também novas oportunidades de
investimento e viabiliza o sucesso dos empreendi
mentos.

Dr. Byron Queiroz, no exercício da presidência
do Banco do Nordeste, operou verdadeira reenge
nharia da instituição, imprimindo nova orientação na
atuação, definindo metas, prazos e mecanismos de
fiscalização, de acompanhamento e de avaliação; in
centivando o controle social e externo da gestão dos
recursos públicos; abolindo a discricionariedade bu
rocrática e o c1ientelismo.

A larga experiência acumulada pelo Banco do
Nordeste o credencia a continuar operando, com ex
clusividade, os recursos do Fundo de Desenvolvi
mento do Nordeste.

Portanto, é preocupante esse momento em que
outras instituições passariam a operar um fundo emi
nentemente de desenvolvimento do Nordeste, até
porque lá convivemos e constatamos, através do
Orçamento da União, a dificuldade que têm os Prefei
tos municipais de operarem com a Caixa Econômica.
Muitos dos projetos e emendas individuais e de ban
cadas não são operacionalizados via Caixa Econômi
ca, devido, principalmente, à burocracia que aquela
agência financeira às vezes cobra de determinados
Municípios.

Então, como nordestinos, temos de fazer a mes
ma mobilização suprapartidária que foi feita para revi-
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talizar O DNOCS e assegurar a criação da Agência de
Desenvolvimento do Nordeste, a antiga SUDENE,
para que mais um mecanismo, dentre poucos que o
Nordeste tem, garanta a sua sobrevivência e, acima
de tudo, os investimentos e os recursos federais.

Não passaremos por esta Casa sem assegurar
que haverá essa mobilização para, junto ao Ministro
Ney Suassuna, fazermos com que o Decreto n° 4126
seja revogado.

O Banco do Nordeste tem credibilidade não so
mente através dos grandes investimentos industriais
e agropecuários, mas também na questão do micro
crédito e dos pequenos agricultores nordestinos que
têm nele presença efetiva.

Nós, da bancada cearense do PSDB, solicitare
mos essa mobilização, buscando diminuir, cada vez
mais, as desigualdades regionais. Para isso precisa
mos garantir o desenvolvimento das instituições nor
destinas, como é o caso do Banco do Nordeste, do
DNOCS e da SUDENE que, se Deus quiser, será
transformada em agência de desenvolvimento.

Deixo registrada, portanto, minha preocupação,
que é também das lideranças políticas e empresariais
do Nordeste, com os efeitos negativos que essa deci
são, tomada com base no disposto no Decreto n°
4.126, de 13 de fevereiro de 2002, trará para o de
sempenho futuro do Banco do Nordeste e, o que é
mais importante, para a implantação da política de
desenvolvimento regional.

Confio no bom senso e na capacidade de lide
rança do Ministro da Integração Nacional, Senador
Ney Suassuna, que, tenho certeza, envidará todos os
esforços para restabelecer a tradição que sempre ga
rantiu ao Banco do Nordeste operar, com exclusivida
de, os recursos do FINOR, hoje Fundo de Desenvolvi
mento do Nordeste.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Con

voco os Srs. Parlamentares a virem ao plenário a fim
de registrarem presença para alcançarmos o quorum
regimental e iniciarmos a Ordem do Dia.

O SA. DA. BENEDITO DIAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem
V. Ex" a palavra.

O SR. DA. BENEDITO DIAS (PPB - AP. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, nenhum cargo num país
democrático e republicano tem tanta importância
quanto o de Presidente da República.

O Presidente da República, Sras. e Srs. Deputa
dos, tem em suas mãos o destino - no caso brasileiro
- de uma população estimada em 170 milhões de
pessoas, sejam elas negros, brancos, ameríndios ou
estrangeiros que escolheram a terra verde e amarela
como segunda pátria e a obrigação de ser o agente
transformador capaz de gerar trabalho, paz, seguran
ça, saúde, educação, riquezas e garantir a sobrevi
vência em condições dignas dos menos aquinhoados
pela sorte ou pelas condições socioeconômicas no
lugar em que vivem.

Na verdade, Sr. Presidente, exercer a função de
Presidente da República não é missão atribuível ao
mortal comum. Um presidente, principalmente o de
uma nação potencialmente rica, tem de ser, antes de
tudo, um bom presidente. Não basta ser bom, tem que
ser mais do que os outros; tem que trabalhar mais,
pensar bem, ter a compreensão universal da vida,
tem que ser um filósofo, um pensador e um executor.
Em alguns casos, também, tem que ser um legislador,
enfim, tem que ser um diplomata, ter poder de con
vencimento e capacidade de galvanizar a população
pela paixão, pela crença e pela fé em determinado va
Iar, de que é possível vencer, mesmo quando o adver
sário é maior e mais poderoso.

O Brasil, na sua diversidade em riqueza mineral,
animal e vegetal, também é rico em matéria de belos
espécimes políticos, técnicos e culturais. Nas elei
ções que se avizinham temos uma variedade de per
fis disputando o posto máximo da República brasilei
ra, e só alguém muito especial pode superar a todos
os demais.

Perfis da qualidade reconhecida como o de Ro
seana Sarney, do PFL; de José Serra, do PSDB; de
Ciro Gomes, do PPS; de Lula, do PT; de Garotinho, do
PSB; Enéas, do PRONA, e de outros são estirpes di
versas, Sr. Presidente, que mostram as riquezas e a
variedade do fator humano deste povo tão generoso,
firme, forte e gracioso que é o brasileiro.

Entretanto, Sr. Presidente, nobres Deputados,
há um nome nessa constelação de grandes valores
que, apesar do brilho de cada um, brilha mais que to
dos e faz a diferença. Trata-se do eminente Ministro
Pratini de Moraes.

Alguns perguntarão: "Mas quem é Pratini de Mo
raes?" Respondo-lhes com prazer: é o homem ao
qual o Brasil deve o superávit comercial registrado no
decorrer do ano passado. Como Ministro da Agricultu
ra, Pratini de Moraes, fiel militante do Partido Progres
sista Brasileiro, foi um celeiro de boas novas, de bons
números, de bons frutos econômicos e de bons grãos
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que encheram de comida o prato de milhões de brasi
leiros.

O que quero dizer, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, é que tenho o prazer de anunciar o lança
mento da pré-candidatura à Presidência da República
do Ministro Pratini de Moraes, do PPB, que se dará
amanhã, quarta-feira, dia 27 de fevereiro de 2002, no
auditório do Anexo IV da Câmara.

Sr. Presidente e ilustres pares, Pratini de Mora
es não é um homem qualquer. Várias vezes Ministro
de Estado é, antes de mais nada, um intelectual de
peso.

A verdade é que o Brasil precisa de Pratini de
Moraes. É um administrador de sucesso; político esti
mado por seus correligionários e respeitado por seus
adversários; intelectual com visão profunda e ampla
da vida política nacional e internacional. É um especi
alista em agricultura. Os números sobre sua atuação
não deixam a menor réstia de dúvidas quanto a isso.

E que ninguém se engane, Sr. Presidente: ne
nhuma nação se tornou potência militar, econômica,
industrial, tecnológica ou eletrônica sem antes ter
sido potência no campo, potência na agricultura.

Portanto, estejamos certos, nobres Deputados,
o cenário no jogo de xadrez político, sem dúvida, mu
dará depois da entrada de Pratini de Moraes no cam
po de batalha da sucessão presidencial. Os números
das pesquisas de opinião certamente mudarão daqui
para a frente.

Que Deus abençoe a inserção do nome do Mi
nistro Pratini de Moraes na matriz dos presidenciáveis
para as próximas eleições.

Sr. Presidente, meu muito obrigado.
O SR. ENIO BACCI- Sr. Presidente, peço a pa

lavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem

V.~ a palavra.
O SR. ENIO BACCI (Bloco/PDT - RS. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, prime
iramente, quero registrar, com muita alegria, que os
produtores de uva do Rio Grande do Sul estão em fes
ta, pela alta qualidade do produto colhido nesta safra,
que viabilizou o ganho de 2,20 reais por quilo. É real
mente um fato fantástico e histórico na produção de
uvas.

Em segundo lugar, quero protocolar dois proje
tos de lei: um deles é muito especial, pois dá direito ao
consumidor de consultar nas farmácias e drogarias o
Dicionário de Especialidades Farmacêuticas. Isso vai
facilitar o acesso a remédios genéricos e evitar que o

consumidor seja induzido à compra de medicamentos
desconhecidos.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - V. Exa

será atendido nos termos regimentais.
O SR. EURípEDES MIRANDA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Tem

V. Exa a palavra.
O SR. EURípEDES MIRANDA (Bloco/PDT 

RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, eu não poderia dei
xar de registrar a atuação de três Prefeitos do meu
Estado.

Durante o recesso parlamentar, visitei vários
Municípios e verifiquei que existem muitas dificulda
des em pelo menos trinta deles, especialmente nes
ses três a que me vou referir.

Fiquei muito feliz ao perceber a satisfação da
população com o desempenho desses Prefeitos, que
estão superando a situação de caos em que encon
travam seus Municípios.

Refiro-me inicialmente ao Município de Theo
broma, que se encontrava totalmente abandonado. O
Prefeito, Sr. João Batista Vieira, com dedicação e o
apoio da população, conseguiu dar a volta por cima e
fazer o que a população mais desejava. Tendo em vis
ta o Município estar situado numa área bastante pro
dutiva, o que a população mais precisava era de es
tradas vicinais. O Prefeito conseguiu fazer com que os
proprietários de pequenas propriedades tivessem
boa estrada, mesmo num período chuvoso. Além dis
so, enfrentou outro desafio: a construção de várias
pontes. E o fez sem esquecer da saúde pública, da
educação, de setores vitais.

O mesmo ocorreu no Município de São Francis
co, no Vale do Guaporé. O Prefeito, Sr. João da Rodo
viária, conseguiu superar todas as dificuldades, inclu
sive fazendo manutenção da BR-429, que estava
abandonada, rodovia federal cuja manutenção deve
ria ser feita pelo Governo Federal. O Prefeito fez a ma
nutenção da estrada para que o povo não fosse preju
dicado com a falta de escoamento de sua produção.
Da mesma forma, conseguiu promover esses benefí
cios sem abandonar setores vitais: saúde pública e
educação.

Trata-se de um Município novo, com atualmente
40 mil habitantes. Na verdade, a cidade tem enfrenta
do dificuldades para abrigar todos os alunos, mas não
tenho dúvida de que, se depender da Prefeitura de
São Francisco, neste ano, não ficará nenhuma crian
ça fora da sala de aula.
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Outro fato que me dá muita alegria é a atuação
do Prefeito de Colorado do Oeste, Sr. Cereneu João
Naue, que trabalha com muita dedicação. Trata-se
de Município com uma agricultura e uma bacia leitei
ra fortes, mas o seu povo encontrava-se totalmente
sem perspectiva, pois não recebia apoio do Poder
Público. O Prefeito da cidade conseguiu dar o apoio
necessário àquela população, principalmente ao
produtor rural.

Temos grande satisfação em verificar que nos
sos Prefeitos têm desempenhado seu papel da me
lhor maneira possível. O Prefeito de Colorado do
Oeste tem feito a manutenção das estradas estadua
is, uma vez que o Governo do Estado não o faz. Se
tal fato não ocorresse, poderia aproveitar melhor os
recursos e fazer a manutenção das estradas munici
pais.

Sr. Presidente, registro com muita satisfação e
alegria o desempenho dos Prefeitos dos Municípios
de Theobroma, São Francisco e Colorado do Oeste
que honraram o voto recebido daquele povo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Pedro Valadares, 1° Suplente de Secretá

rio, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Enio 8acci, 3° Suplente de Secretário.

O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa a
palavra.

O SR. DR. HÉLIO (Bloco/PDT - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, parece-me que já é de conhecimento pú
blico, mas gostaria de comentar a prisão de um dos
maiores seqüestradores do País, ocorrida ontem em
Itu, cidade vizinha de Campinas, no Estado de São
Paulo.

Aproveito a oportunidade para render homena
gem às Polícias Civil e Militar, que, devidamente as
sessoras por seus setores técnico e científico, partici
param da captura desse seqüestrador, que, após inú
meros seqüestros, alguns dos quais inclusive resulta
ram em perda de vidas humanas, vinha apavorando a
população da região. Algumas pessoas viviam prati
camente enclausuradas em suas casas, temerosas
de sua violência.

Ao mesmo tempo em que devemos enaltecer o
trabalho das Polícias e resgatar sua imagem perante
a sociedade, quero destacar a atuação de alguns po
líticos do nosso Estado, como o Governador e Depu
tados da base do Governo, que prestam um desservi
ço ao País quando tentam tirar proveito político da si-

tuação. O problema é muito sério e está a reclamar
posições firmes, decididas e claras.

A sociedade de Campinas está traumatizada.
Seus filhos estão morrendo à porta das escolas. Não
podem sair de casa após as 21 h. Lamentavelmente,
no momento em que se deve enaltecer a Polícia, para
que adquira novamente credibilidade perante a opi
nião pública, busca-se usar esse episódio de forma
demagógica.

Gostaria que o Governo do Estado, juntamente
com seus aliados Deputados, há cerca de oito anos ti
vessem proposto um orçamento sério para a região
metropolitana de Campinas. Há anos venho insistindo
no fato de que a violência urbana cresce de maneira
exponencial, mas os recursos continuam do mesmo
tamanho, se não minguando. A bancada paulista na
Câmara dos Deputados lutou para aprovar a destina
ção de 20 milhões de reais para a região metropolita
na de Campinas, para serem aplicados nas Polícias
Militar e Civil e nas Guardas Municipais das cidades
que compõem a região; entretanto, nada foi fe~o. Per
deu-se a oportunidade de utilizar os quase 70 milhões
de reais aprovados pela bancada paulista para com
bater a insegurança pública. Infelizmente, essas ver
bas, que também seriam aplicadas em unidades prisi
onais, foram cortadas na última hora da votação do
Orçamento da União, nos dias 27 e 28 de dezembro.

Há nesta Casa uma Comissão Mista de Segu
rança Pública, composta por Deputados e Senadores
que propõem ações práticas e efetivas para combater
a insegurança. Gostaríamos que fosse avaliada, com
rigor, a possibilidade de contarmos com parcela ex
pressiva do Orçamento da União, algo em torno de
5%, para aplicar em segurança pública.

Quando aprovamos nesta Casa um percentual
do Orçamento da União para a Saúde, acreditávamos
que o percentual concedido pela União, Estados e
Municípios provocaria de fato impacto positivo na sa
úde pública. Hoje, entretanto, vemos que essa não é a
realidade. A população está pagando pela epidemia
de dengue, muitas vezes com a própria vida.

A segurança pública é prioridade no nosso País,
mais particularmente no Estado de São Paulo. Solici
to-lhes, portanto, que seja examinada a proposta de
emenda à Constituição que encaminhei há tempos a
esta Casa, para que tenhamos disponivel, concreta
mente, a verba estabelecida no Orçamento da União.
Com isso, daremos uma resposta, sem hipocrisia, à
população, que espera uma atuação prática e eficaz
para a preservação da vida.

É o que tenho a dizer.
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o SR. EDIR OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa a
palavra.

O SR. EDIR OLIVEIRA (PTB - RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, estamos neste momento na tribuna para
ressaltar um evento no Rio Grande do Sul que é
aguardado pelos tradicionalistas: a Festa Campeira
no nosso Estado, que será realizada de 14 a 17 de
março na cidade de Gravataí.

Nesses dias, no Município escolhido a cada ano
para ser sede do evento, este ano Gravataí, reúne-se
o que há de mais expressivo das representações das
lides campeiras do gaúcho do nosso Estado. Lá esta
rão as delegações, as seleções municipais, com os
classificados ao longo do ano de 2001 nos mais de
200 rodeios feitos, os melhores laçadores, os melho
res domadores, enfim, os melhores de todas as ativi
dades que sempre fizeram a história rude do homem
da fronteira, do homem da serra, do homem das mis
sões, do gaúcho do litoral, do homem de todos os
quadrantes do Estado.

Nós gravataenses, eu especialmente, por ter
sido Prefeito daquela cidade, registramos nossa sa
tisfação. Na ocasião em que fui Prefeito, pude, com o
Governo municipal, desapropriar uma área econstru
ir o Parque Municipal de Eventos, sede da Festa
Campeira que ocorrerá em Gravataí, de 14 a 17 de
março.

Convido não só a população do Rio Grande,
mas também a de todo o Brasil, que nos assiste, para
visitar o Município de Gravataí, a 20 quilômetros de
Porto Alegre pela auto-estrada Free-Way. Gravataí
tem uma ótima infra-estrutura; possui inclusive uma
área de camping muito bem estruturada. Que os se
nhores possam constatar o que são os três dias de
festas, de folguedos, de apresentações as mais legíti
mas do nosso campeiro.

É este o meu comunicado, em nome da comuni
dade gravataense, convidando o Brasil para que co
nheça em Gravataí, de 14 a 17 de março, um pedaço
de nosso Rio Grande, de nossa tradição.

Muito obrigado.
O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa a

palavra.
O SR. POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT - RS.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

Sras. e Srs. Deputados, o País vive hoje um grande
drama na área de segurança pública.

Participamos durante dois anos da Comissão
Parlamentar de Inquérito do Narcotráfico. Depois fize
mos parte da CPI do Roubo de Cargas, que ainda
está em atividade. Realizamos uma espécie de ma
peamento do crime organizado no País. Constatamos
que está em atividade não mais a máfia chinesa, ja
ponesa, italiana ou americana, mas a brasileira.

Nesse contexto, verificamos, além da organiza
ção dos bandidos, a desorganização do Estado. Nas
cadeias, os presos estão mais organizados que o pró
prio Estado. Ora, se alguém que está sob o nosso cui
dado, de pés e mãos amarrados, consegue fugir, ou
esse alguém é muito esperto, ou somos muito incom
petentes. Pelo que vimos, a segunda alternativa é a
correta: o País está sendo incompetente na sua orga
nização policial, de tal maneira que está menos orga
nizado do que as organizações criminosas.

Levamos um relatório sobre o crime organizado
ao Presidente Fernando Henrique Cardoso. Esse do
cumento deve estar em sua gaveta até hoje. S. Exa

prometeu atuar em doze pontos, mas não atuou em
nenhum. Além disso, esta Casa encaminhou uma sé
rie de propostas que não evoluíram. Menos mal, por
que Deus é bom; antes tarde do que nunca, agora se
está instalando uma Comissão Especial do Congres
so para tratar de segurança pública.

Honrosamente representamos o PDT nacional
nessa Comissão, Sr. Presidente. Vamos integrar uma
Subcomissão que trata da questão dos crimes contra
a vida e o patrimônio.

É preciso, mais do que nunca, retomarmos a ré
dea das organizações, da estrutura do poder, a fim de
pôr ordem na casa e não perdermos mais a briga para
o crime. Não é possível que os presos mandem mais
do que os administradores da cadeia, que as organi
zações criminosas grassem soltas por aí, que nossas
fronteiras estejam abertas e o Exército nada faça para
protegê-Ias. O narcotráfico e o tráfico de armas pas
sam de um lado a outro assim como quem entra na
terra do pato e sai na terra do pinto. É uma verdadeira
casa da mãe Joana.

O cenário do nosso espaço aéreo não é dife
rente. A Aeronáutica não o domina, infelizmente.
Não o monitora, não o controla. Jamais interceptou
um avião. Não estou falando em derrubar um avião
do narcotráfico. Pelo menos dois mil aviões clandes
tinos entram no Brasil todo ano, o que é de conheci
mento das autoridades, que absolutamente nada fa
zem, ou nada podem fazer. Nossos portos estão es
cancarados.



03674 Quafla-lclra 27 DIÁRIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2002

Enfim, precisamos retomar o controle, tal como
essa Comissão se propõe a fazer, Sr. Presidente. Va
mos emprestar nossa colaboração, nosso trabalho,
nossa experiência acumulada nessas duas CPls, a
do Narcotráfico e do Roubo de Cargas, a fim de aper
feiçoarmos o arcabouço jurídico e penal, para dar ao
Judiciário um instrumento forte, ao Ministério Público
um mecanismo poderoso para pôr na cadeia o bandi
do, e ao mesmo tempo oferecer ao Executivo meios
para que possa agir, reagir e interagir, e mais do que
isso, acordar.

Hoje, o Executivo Nacional dorme em berço es
~Iêndido, no que diz respeito à questão da segurança.
E seqüestro relâmpago, é roubo de carga, é roubo de
caminhões e de automóveis, é narcotráfico, é recep
tação; onde vamos parar, com tudo isso? É preciso
que haja uma reação, e queremos dar nossa contribu
ição, exatamente com a experiência acumulada.

Tudo isso se faz necessário porque estamos
numa guerra declarada, ou não-declarada, aos cri
mes hediondos que estão acontecendo neste País.
Ao mesmo tempo em que temos de criar uma nova
polícia, com dignidade, estrutura e responsabilidade,
separando o joio do trigo, valorizando os bons policia
is e afastando os maus, na medida em que tudo isso
deve ser feito para enfrentar os criminosos, também é
preciso que o Poder Público acorde e passe a agir, de
tal sorte que ofereça às novas gerações perspectivas
de vida, de conhecimento, de educação, de lazer, de
emprego e de dignidade, porque temos neste País,
por conta da miséria, da fome, do desemprego e da
falta de perspectiva, uma fábrica de bandidos. Colo
ca-se um bandido na cadeia e logo surgem outros,
por conta da rentabilidade do crime e da impunidade
dos criminosos.

Temos de recolher o patrimônio dos bandidos,
porque bandido pobre fica na cadeia, mas bandido
rico sai da cadeia. Mais importante do que colocar o
bandido na cadeia é confiscar seu patrimônio, é dei
xá-lo economicamente nu.

Mas, ao mesmo tempo em que se faz essa ação
de enfrentamento contra o crime organizado no País,
aperfeiçoando-se o arcabouço jurídico-penal, é ne
cessário que atuemos na base, para que as novas ge
rações não sejam novas gerações de bandidos, para
fecharmos a fábrica de bandidos que há neste País,
garantindo educação, ensinamentos aos nossos jo
vens, refazendo o programa do CIEp, que o PDT lan
çou em todo o País, mas que ninguém compreendeu
até hoje, para que possamos proporcionar educação
e assim oferecer perspectiva de vida e de crescimen
to, para que as novas gerações aprendam que não é

preciso ser bandido para ter importância; é preciso,
isto sim, ser decente.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo a
palavra, pela ordem, ao Deputado Euler Morais.

O SR. EULER MORAIS (PMDB - GO. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, ocupo esta tribuna hoje
para comemorar os resultados do setor de avicu~ura

em Goiás, em 2001, que, apesar dos desacertos da
política econômica do Governo do Estado nos últimos
três anos, é hoje o sexto maior do País. A produção
média mensal chega a 15 mil toneladas, das quais
60% são exportadas para outros Estados, segundo a
Associação Goiana de Avicultura.

A expectativa dos produtores é a de que os re
sultados sejam ainda melhores nos próximos anos e
o Estado se torne o quarto maior produtor avícola do
País. A produção do setor de avicultura goiano saltou,
em quatro anos, da nona para a sexta posição no ran
king nacional.

O crescimento da avicultura em Goiás é reflexo
direto da política de incentivo para a industrialização
do setor promovida pelo PMDB de Goiás durante a
gestão do então Governador Maguito Vilela, entre
1995 e 1998. Foram implantados dois grandes em
preendimentos - a Perdigão, em Rio Verde; e Fran
goGalle, em Jataí - que estimularam produtores de
todo o Estado e impulsionaram a produção de frango
goiano.

A manutenção desses resultados, no entanto,
depende de ações governamentais estratégicas.
Uma das grandes preocupações do setor é de que a
produção de milho seja insuficiente para atender à
demanda do setor. Durante a gestão do Governador
Maguito Vilela foi assinado um protocolo de intenções
para a implantação de programa integrado de apoio
aos produtores de milho. A atual administração, no
entanto, não cumpriu o acordo, e a redução do preço
do produto desestimulou o plantio nas últimas safras.

Goiás precisa, portanto, de um programa per
manente de incentivo para o financiamento e a co
mercialização de milho, a fim de evitar prejuízos ao
setor de avicultura.

Representantes da Associação Goiana de Avi
cultura recomendam que, para assegurar a estabili
dade de suprimento de rações, é preciso que se im
plemente uma firme parceria com os produtores, a
exemplo do que vem sendo feito com triticultores e
moinhos de trigo.

As ações do Governo Estadual para o setor
agroindustrial, no entanto, não se têm antecipado e
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só são discutidas quando as crises setoriais já estão
instaladas. Outro exemplo dessa desarticulação é a
política estadual de incentivo às exportações.

Segundo a Associação Goiana de Avicultura,
Goiás vende 60% da produção local para outros Esta
dos. As exportações, no entanto, ainda são peque
nas, em razão da ausência de uma política efetiva de
incentivo. Empresas como Perdigão e Nutrisa já ex
portam parte de sua produção, mas a capacidade ain
da é subexplorada. O frango brasileiro é um dos mais
baratos do mundo, em condições de competitividade
com qualquer outro país.

Apesar dos obstáculos conjunturais e da falta de
uma política de incentivo ao setor, a avicultura goiana
continua crescendo, demonstrando que, se a produ
ção do Estado fosse atendida por um programa de
ações estratégicas, Goiás já estaria hoje entre os três
maiores produtores do País.

É indispensável, portanto, a consciência de que
o setor produtivo, especialmente o agropecuário,
deve receber atenção especial no conjunto das políti
cas governamentais, sejam elas federais, estaduais e
até mesmo municipais.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Com a pala

vra, pela ordem, a Deputada Miriam Reid.
A SRA. MIRIAM REID (Bloco/PSB - RJ. Pela or

dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, quero, desta tribuna, alertar os es
tudantes, os pais de alunos, os professores e as esco
las de modo geral para a Lei n° 10.287, que entrou em
vigor no ano passado.

Desde o dia 18 de fevereiro deste ano, quando
começou a contar o ano letivo, as escolas podem en
viar a relação dos alunos que tiverem 25 faltas, ou
seja, metade do permitido em lei, com o nome e o en
dereço dos pais, ao Ministério Público, ao Juiz da Co
marca local e também ao Conselho Tutelar. Trata-se
de notificação prevista no art. 12, inciso VIII, da LDB,
que tem dupla finalidade. Primeiramente, a de alertar
os pais de que seus filhos já fazem parte de uma po
pulação de risco, na medida em que caminham para
cinqüenta faltas, número máximo permitido, o que ca
usa reprovação e impede a conclusão do ano letivo.
Em segundo lugar, trata-se de medida preventiva
para evitar a evasão escolar.

É importante que sejam analisadas as conse
qüências da repetência. Temos atualmente dez mi
lhões de reprovados no nosso País, número alarman
te que expõe o Brasil ao descrédito, comprometendo
inclusive a qualidade da nossa educação.

Além do altíssimo índice de reprovação por fal
tas, temos também o grave problema da evasão esco
lar e suas terríveis conseqüências, pois a criança que
abandona a escola está marginalizada para o resto
da vida, além de ter sua auto-estima totalmente preju
dicada.

Se a criança não está na sala de aula, não está
também trancada em casa. Ela está fatalmente na
rua, sendo explorada pelo trabalho infantil, exposta a
todos os riscos, o que coloca em jogo o seu futuro e o
do próprio País.

Segundo dados do último Censo, das 4 milhões
e 200 mil crianças que estavam na escola em 1999,
só retornaram 669 mil no ano de 2000, o que significa
que 3,5 milhões de crianças brasileiras em idade es
colar não estão na sala de aula, número corresponde
à população de pequenos países. Não podemos con
tinuar de braços cruzados.

Sr. Presidente, segundo matéria divulgada pelo
jornal O Globo, de domingo, foram investidos 112 bi
lhões no combate à violência no ano passado. Entre
tanto, constata-se que estão combatendo as conse
qüências e não as causas, e uma das mais importan
tes é a evasão escolar, o meio mais cruel de exclusão
social.

Portanto, alerto a população brasileira para a
necessidade de divulgação desses dados e solicito
apoio aos meios de comunicação, a fim de que possa
mos, por intermédio dessa lei, que funciona como si
nal vermelho, chamar a atenção para os problemas
que estão acontecendo e, a partir daí, com a inédita
parceria do Poder Legislativo com os Poderes Judi
ciário e Executivo, envidar esforços para combater as
causas que levam os alunos a abandonarem a sala
de aula.

Assim, criaremos um marco referencial na edu
cação brasileira, estabelecendo um mecanismo naci
onal e uniforme de controle da evasão escolar e de
combate às suas causas.

O SR. NEUTON LIMA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) -Tem V. Exa a
palavra.

O SR. NEUTON LIMA (PFL - SP. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, uma das tendências da im
prensa, hoje, consiste na utilização de matérias dis
tribuídas pelas grandes agências de notícias, que
se tornam cada vez mais influentes na formação de
opinião.
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Felizmente, de outro lado, há o trabalho impres
cindível de alguns jornais que se preocupam em aten
der também os interesses do leitor quanto às ques
tões locais, tratando de assuntos que dizem respeito
mais diretamente à comunidade. Tais jornais tor
nam-se maiores, mais sólidos, mais fortes, ganham
importância, justamente por assumirem essa respon
sabilidade, essa identidade com um segmento do pú
blico, definido conforme regiões, valores específicos,
pessoas com interesses em comum.

Ao celebrar 33 anos de existência, o jornal O
Diário de Osasco Regional está de parabéns por se
incluir entre aqueles com visão jornalística e empre
sarial modernas, em sintonia permanente com os
principais acontecimentos da atualidade, buscando
satisfazer, da melhor maneira possível, as necessida
des e exigências do seu público leitor, prestando in
formações úteis e serviços de qualidade.

Administrado pelo próprio fundador, Vrejhi Mar
diros Sanazar, juntamente com os filhos, Marcelo Sa
nazar, Diretor Financeiro, e Márcio Sanazar, Diretor
Administrativo, o jornal vem, então, desempenhando
papel relevante e prepara-se para enfrentar novos de
safios.

Vale ressaltar que O Diário de Osasco Regio
nal atinge toda a região oeste da Grande São Paulo,
compreendendo as cidades de Osasco, Carapicuí
ba, Barueri, Jandira, Itapevi e Cotia, e é o único jor
nal com veiculação diária entre as cidades de Osas
co e Sorocaba. Além de ser distribuído em todas as
bancas de jornais e comercializado nos principais
cruzamentos viários da região oeste, soma cerca de
5 mil assinantes.

Conta O Diário de Osasco Regional com
uma equipe de aproximadamente cem funcionários,
sendo que na redação trabalham 35 profissionais,
entre jornalistas, repórteres, fotógrafos, paginado
res, ilustradores e colunistas.

Empenhado em efetuar ampla cobertura dos fa
tos de maior interesse para a população da região
oeste da Grande São Paulo, o jornal está passando
por uma reformulação gráfica e editorial, inclusive com
mudança de seu nome para Diário da Região, resul
tante da fusão dos dois periódicos mantidos pela em
presa: O Diário de Osasco Regional e A Região.

Transmitimos, pois, as merecidas congratula
ções pelos 33 anos de atividades, conquistas e rea
lizações alcançadas nesse período, pela participa
ção ativa e crescente no dia-a-dia da região, presen
ça esta que será devidamente reforçada agora com

a ênfase ao trabalho de articulistas e colunistas, no
intuito de prestar aos leitores mais informações e
melhores serviços.

Que o Diário da Região prossiga, então, nessa
trajetória de êxitos, com a mesma competência e pro
fissionalismo com que se distinguiu até o momento,
sempre valorizando ao máximo a nobre missão jorna
lística.

O SR. MAURíLIO FERREIRA LIMA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa

a palavra.

O SR. MAURíLIO FERREIRA LIMA (PMDB 
PE. Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Diário de Per
nambuco, em sua edição de 17 de fevereiro ú"irno,
traz importante matéria noticiada em manchete sobre
um método que previne danos ao meio ambiente.

Esse método foi criado por um professor per
nambucano, da Escola Politécnica da Universidade
de Pernambuco, que estabelece um sistema de ava
liação de riscos ambientais a ser utilizado em em
presas ou indústrias, cujo funcionamento possa tra
zer algum prejuízo ao meio ambiente.

A originalidade do método do Prof. Francisco
Araújo deve-se ao cruzamento de informações de
vários tipos acerca do empreendimento, afim de de
terminar se o risco proveniente dele é aceitável ou
não. O Prof. Francisco Araújo tem exposto esse mé
todo em vários encontros científicos de que partici
pa, entre os quais destaco o XXI Encontro Nacional
de Engenharia de Produção, ocasião em que rece
beu a comenda de melhor trabalho na área de ges
tão ambiental. Esse fato inclusive está registrado
nos Anais da Assembléia Legislativa do Estado de
Pernambuco, através de requerimento do Deputado
Augusto Coutinho.

Conheço o Prof. Francisco Araújo, que se destacou
como um dos melhores técnicos da CHESF, professor da
Escola Politécnica de Pernambuco e hoje trilhando uma
rica carreira científica, exercida não apenas nos seus tra
balhos acadêmicos como nos seminários nacionais e in
ternacionais, onde vem sendo constantemente convida
do corno palestrante.

Solicito a transcrição nos Anais da Casa da ma
téria publicada no Diário de Pernambuco, para que
fiquem registrados para a posterioridade os esforços
e a competência do Prof. Francisco Araújo, o que en
grandece o Estado de Pernambuco e o Brasil.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
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MA TÉRIA A QUE SE REFERE O
ORADOR

Métod<> previne danos a~ ~ei<> aO"Wlbiente

.....onograf'la co...... técnicCll criada por pro"f'_ssor
recebeu prê...,io ele lTIelhor trabalho E!!ln"1l

encontro nacional

Um proFessor da Escola Politécnica da Universidade
de PernalTlbuco (UPE) está deFendendo urn rTlétodo
de avaliação de riscos arTlblentals a ser utiliz.ado em
erTlpresas ou Indústrias cujo FuncionarTlento possa
trazer algulTl prejuízo ao Melo Ambiente. Francisco
.José da Costa Araújo propõe o cruzalTlento de
inf'orr-nações de vários tlPOS acerca do
elTlpreendlrnento, a FirT1 de deterlTlinar se o risco
proveniente dele é aceitável ou não - e neste últlrno
caso, permitir a elaboração prévia dos
procedimentos necessários para eliminar o perigo.

A f'orma de avaHação de riscos ambientais
proposta por Francisco .José é sirTlpies, lTlas
necessita de diversas inf'orlTlações sobre o projeto
em questão. A execução do empreendimento deve
ser dividida em Fases de Implantação, já que cada
urna delas pode apresentar níveis de risco
dlt'erentes. Depois, é ne.cessário identificar as
f'orrTlas pelas quais o eventual acidente ambientai
pode ser detectado, bem COrTlO os ef'eitos que eles
causarlalTl.

A partir daí, o técnico (ou grupo) que procede a
avanação deve classificar esse perigo de acidente
por Freqüência esperada (de remota a multo
Freqüente) e por categoria (de nenhurTl dano ao
ambiente a severos danos). O cruzamento dos dois
grupos determina o risco ambientai do
empreendimento, que é classiFicado erTl níveis de I
(não aceitável ou catastrót'ico) até IV (aceitável ou
desprezível) .

Por exerTlplo, se os dejetos produzidos por urna
Fábrica podem causar UITl dano lTluito grande ao
lTlelo ambiente e a possibilidade é de que haja
vazamentos com f'reqüência, o nível de risco desse
empreendimento é I, ou inaceitável. O projeto,
portanto, precisaria de drásticas modlf'icações. se,
do contrário, a freqüência provável é: pequena e os
danos são desprez.íveis, o risco é aceitável. O
professor det'ende que o método de avaliação de
riscos seja utilizado para o IIcenclarTlento ambientai
de projetos, berrl cOrria para a contratação de
seguros contra acidentes ambientais ou certificados
de qualidade, COrrlO os ISO. "Hoje, Isso não é urna
preocupação slsterrlátlca. Postos de Gasolina, por
exemplo, são abertos o tempo inteiro e elTl qualquer
lugar, selTl se dar importância ao gerenciamento do
risco de que ocorraTTl acidentes", lamenta.
PR.ÊMIO - A monograFia foi prelTllada corno melhor
trabalho erYl gestão ambientai no XXI Encontro
Nacional erYl Engenharia de. produção, realizado no
f"lnal do ano passado, e.-n Salvador. Corno
embasarnento teórico, o pesquisador leva en-a conta

o fato de que a noção de risco é ulTla das maiores
preocupações do rTlundo moderno. "A sociedade
rTloderna se pauta pelo risco, que permeia o mundo
de f'orrna acentuada. Leva-se em conl:a o risco de
incêndio, o risco de acidentes".
Ao mesmo telTlPo, a questão arYlbiental é outro

assunto que recebeu grande lrT"'portância no mundo
atual, pelo impacto potencial do desenvolvimento
tecnológico no meio ambiente e o aumento da
percepção para os perigos à saúde e à segurança
que eles podem acarretar. "Não se pode adrnitlr que
os ernpreendlrnentos não levem em conta a questão
do risco 6n-1.biental".
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o SR. SILVIO TORRES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) -Tem V. Exa a
palavra.

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, ontem, na 6a Vara da Justiça Federal
do Rio de Janeiro, foram ouvidos o Sr. Ricardo Teixei
ra, Presidente da CBF, e mais dois diretores, a respei
to de irregularidades e crimes cometidos na adminis
tração da entidade. Os crimes foram constatados pelo
Ministério Público Federal por meio do relatório ela
borado pela CPI CBF/Nike, entregue a esse órgão no
final de junho do ano passado.

Especificamente em relação aos crimes anali
sados ontem, foram detectados empréstimos realiza
dos pela CBF com o Delta Bank de Nova Iorque. So
mados os seis empréstimos efetivados no período
que compreende os anos de 1998 a 2001 , os valores
chegam a quase 40 milhões de dólares, o que custou
aos cofres da entidade 10 milhões de dólares entre ju
ros e outras despesas relativas a impostos.

Não se tratam apenas dos elevados valores. A
entidade passou a receber, de 1997 em diante, cerca
de 15 milhões por ano, a título de patrocínio da Nike,

ao mesmo tempo em que começou a dar prejuízos e a
pedir mais empréstimos. O mais grave é que esses
empréstimos foram realizados a juros jamais pratica
dos em outras empresas que se utilizaram desse tipo
de instrumento no mesmo banco.

Para se ter uma idéia, no primeiro deles, os em
préstimos chegaram ao valor de 53% ao ano, fora a
valorização cambial.

Tais empréstimos, Sr. Presidente, representam

apenas a ponta do iceberg dos crimes e das irregula
ridades constatadas pela CPI, conforme comprova o

nosso relatório.
Os crimes cometidos pela administração da

CBF, durante a gestão do Sr. Ricardo Teixeira e do
grupo que até hoje lá permanece, serviram também
de base para que outras entidades desportivas do
País cometessem crime de natureza idêntica. Por
essa razão, também foi proposto o indiciamento de
dezenove presidentes de federações em nosso re
1atório.

Essas irregularidades, Sr. Presidente, não foram
constatadas apenas no nosso relatório. A CPI do Se-

nado realizou trabalho paralelo no sentido de apurar
os crimes cometidos no futebol brasileiro e confirmou,
especialmente ao analisar as contas da CBF, os cri
mes que indicamos.

Os culpados devem ser punidos. A opinião públi
ca brasileira, não só aqueles que acompanham o fu
tebol, exige uma punição. O Ministro Carlos Melles,
no final do ano passado, manifestou sua disposição
para emitir uma medida provisória que desse transpa
rência às entidades esportivas brasileiras. Mais do
que isso, é necessário permitir que o Ministério Públi
co intervenha nas entidades quando constatar irregu
laridades, o que hoje não é possível.

A medida provisória está prometida desde de
zembro. Não saiu em dezembro. Foi prometida para
janeiro. Não saiu em janeiro. Foi prometida para feve
reiro. E, agora, às vésperas de se encerrar o mês de
fevereiro, está prometida para março.

Nós estamos aguardando, e assim o fazemos
porque o Governo tem o dever moral, impostergável,
de tomar alguma medida para impedir que o futebol
brasileiro continue nas mãos de pessoas desonestas,
que têm levado nosso futebol não apenas à ruína fi
nanceira, mas principalmente à ruína moral e ao des
crédito total no Brasil e fora dele.

Existem outras iniciativas. A Câmara dos Depu
tados já discute, desde outubro, projeto de lei que vai
promover mudanças importantes no esporte brasilei
ro. Mas essas iniciativas podem ainda demorar.
Enquanto elas não chegam, nosso futebol caminha
para o desastre total agora e na Copa do Mundo que
se avizinha.

É fundamental que se mude a cúpula do futebol
brasileiro, Sr. Presidente. É fundamental que sejam
afastadas as pessoas e os dirigentes que estão es
candalosamente cometendo irregularidades e cri

mes, que não apenas chocam, mas deixam envergo
nhados os brasileiros, especialmente os torcedores.

Nós acreditamos nas mudanças, naquelas que
o Ministério Público e o Judiciário vão fazer, ainda que
o Congresso Nacional e o Governo falhem. a que
aconteceu ontem foi apenas o primeiro passo, a Justi
ça Federal tem ainda muitas denúncias e crimes para
investigar.

a Ministério Público Federal do Rio de Janeiro
já providenciou o pedido de indiciamento de mais de
trinta pessoas citadas em nosso relatório, e tenho ab-
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soluta convicção, pelo desempenho que o Ministério
Público e o Judiciário vêm tendo neste País, de que
chegaremos à punição dos culpados. Assim sendo,
estaremos prestando conta à sociedade brasileira so
bre as denúncias de escândalos e corrupção no fute
bol brasileiro.

O SR. SERAFIM VENZON - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa a

palavra.
O SR. SERAFIM VENZON (Bloco/PDT - SC.

Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, a cidade de Itajaí,
Santa Catarina, representa hoje a expectativa de
crescimento e desenvolvimento. Os seus 140 anos de
existência, com lutas e vitórias da sua gente proporci
ona aos 160 habitantes um equilíbrio socioeconômico
e as vantagens de uma cidade desenvolvida. A sua
posição geográfica, na foz do Rio Itajaí-Açú, onde
está construído um dos maiores portos do Brasil, cor
tada pela BR-1 01, duplicada, e ao lado do Aeroporto
de Navegantes, temperada ainda pelo entusiasmo
dos empreendedores locais, lhe confere uma pujança
que orgulha os catarinenses.

Itajaí era até o momento sede da PETROBRAS,
em Santa Catarina. A distribuição dos combustíveis
no Estado era feita através de Itajaí. A boa integração
entre a comunidade e a PETROBRAS garantia inú
meros projetos sociais.

Agora, a título de enxugamento da máquina, di
minuição de custos e maior competitividade a sede de
decisões vai deslocar-se para o Rio de Janeiro. Da
decisão, decorre a perda de mais de oitenta funcioná
rios com salários de alto valor agregado, que, além de
significar evasão de recursos da cidade, é a ausência
local do poder de decisão para compensar ou preve
nir os possíveis danos ambientais.

Repetidamente, Santa Catarina tem sido alvo
de ataques evasivos. A modernidade e as mudanças
político-sociais têm justificado essas evasões que, ao
nosso entender, diminui a nossa participação social.

É justamente por isso que as autoridades locais,
a Associação Comercial e Industrial estão se mobili
zando para modificar essa decisão da PETROBRAS.

Peço aqui o apoio especial do Fórum Parlamen
tar Catarinense e dos membros desta Casa para que
a PETROBRAS reconsidere tal decisão.

Muito obrigado.

O SR. GERMANO RIGOnO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa a
palavra.

O SR. GERMANO RIGOnO (PMDB - RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, amanhã, às 11 h, no Plenário
n° 7, teremos a instalação de Comissão que terá a
responsabilidade de encontrar alternativas para a re
tirada da cumulatividade da COFINS e do PIS. Parte
da reforma tributária, infelizmente, não prosperou
porque houve decisão do Governo de impedir seu
avanço.

O Governo optou por remendos fiscais, como o
que vamos continuar votando hoje à tarde, a prorro
gação da CPMF, e impediu o avanço da reforma tribu
tária. Mas, amanhã, vamos ter um momento impor
tante, a decisão da Casa por uma Comissão para dis
cutir a retirada de cumulatividade da COFINS e do
PIS, parte das mudanças no sistema tributário de que
o País necessita.

O Deputado Delfim Netto presidirá essa Comis
são, que, às 11 h, será instalada, e com certeza tere
mos a possibilidade de, num curto espaço de tempo,
talvez através de legislação ordinária, legislação in
fraconstitucional, quer dizer, sem mudar a Constitui
ção, trazer ao plenário projeto que signifique um ga
nho de competitividade para nossa economia, um
avanço em nossas exportações, que estão hoje muito
freadas devido à existência de tributos que pratica
mente só existem no Brasil, tirando-lhe suas condi
ções de competir no mercado internacional.

Pois bem, a retirada de cumulatividade da
COFINS e do PIS poderá determinar um superávit
maior na balança comercial, menos dependência do
capital especulativo internacional, avanço e aperfei
çoamento importante em nosso sistema tributário.

Acredito que a Comissão já tenha várias alter
nativas. Uma proposta foi apresentada pelo Deputado
Michel Temer, ainda quando Presidente da Casa,
subscrita por mim e pelos Deputados Moreira Ferreira
e Mussa Demes, e outra, que retira a cumulatividade
da COFINS e do PIS, sem mudar a Constituição, por
mudança em lei ordinária, quorum simples, uma vo
tação na Câmara e outra no Senado. Esse projeto
está pronto. Foi aprovado por unanimidade na Comis
são de Finanças e Tributação da Casa.
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Na Comissão Especial que discutiu a prorroga
ção da CPMF, ao projeto citado acima, apresentamos
três emendas que, na verdade, vão na direção da reti
rada de cumulatividade da COFINS e do PIS, criando
uma contribuição sobre o produto importado, desde
que não seja insumo utilizado para produzir algum
produto pelas nossas indústrias. É somente para o
produto acabado. Essa contribuição serviria como
colchão numa transição para que tenhamos a retirada
de cumulatividade da COFINS e do PIS.

Então, estou acreditando que a Comissão a ser
instalada amanhã, com Deputados de todos os parti
dos, poderá dar a resposta rápida que representará a
chegada ao plenário de projeto que vai aperfeiçoar o
Sistema Tributário Nacional, entre tantas mudanças
ruins e tantos remendos fiscais que não deveriam ser
aprovados, que jogam a reforma tributária para o
lado.

Poderemos ter, com o resultado do trabalho já
realizado por vários Deputados e por essa Comissão
que terá a responsabilidade de analisar tudo o que foi
apresentado, trazendo ao plenário uma proposta, um
avanço que signifique algo positivo, algo que harmo
nize minimamente o sistema tributário brasileiro com
os sistemas tributários do resto do mundo, algo que
represente ganho de competitividade para a nossa
economia. Com isso, haverá aumento nas exporta
ções; superávit na balança comercial; mais geração
de emprego; isonomia competitiva do produto nacio
nal com o produto importado, o que não existe hoje
porque o sistema tributário brasileiro não permite a
isonomia nem ganho na competitividade da economia
globalizada.

Não tenho a menor dúvida, Sr. Presidente, de
que o momento de instalação da Comissão significa

rá um avanço.
Falava eu com o Deputado Delfim Netto, que

presidirá a Comissão, que a idéia não é perdermos
muito tempo discutindo aquilo que já se conhece, mas
elaborarmos um projeto e trazê-lo ao plenário num
curto espaço de tempo. Acredito que seremos felizes
e isso será positivo não só para o Congresso Nacio
nal, mas para todo o Brasil.

Muito obrigado.

O Sr. Enio Bacci, 30 Suplente de Se
cretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Salatiel Carvalho, 2 0 Su
plente de Secretário.

o SR. LUIZ BITTENCOURT - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Salatiel Carvalho) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, já me foi dada a opor
tunidade de falar desta tribuna da Câmara Federal so
bre a epidemia da dengue que vem alastrando-se por
todo o território nacional. Casos e mais casos de den
gue hemorrágica têm sido registrados pelas autorida
des sanitárias, principalmente nos Estados do Rio de
Janeiro e de Goiás, alguns deles com vítimas fatais.
Com certa tardança, o Governo somente agora torna
consciência do grave problema e dá início a uma cam
panha para informar a opinião pública a respeito dos
riscos da manutenção de criadouros do Aedes aegy
pti, o mosquito transmissor da doença.

Desnecessário dizer que a dengue é um proble
ma de saúde pública, particularmente no que se refe

re ao conhecimento do tipo de vírus de cada doente,
para acompanhar a evolução da moléstia na popula
ção. É essencial essa identificação do tipo de vírus da
infecção, e até o momento somente a rede pública
está capacitada para realizar testes que diagnosti
quem com precisão a doença.

Já se prevê um eventual agravamento da epide
mia e a urgência da preparação dos hospitais particu
lares para o atendimento de pacientes infectados.
Também as operadoras dos planos de saúde estão
sendo orientadas no sentido de realizar exames e for
necer o tratamento necessário. Segundo a Agência
Nacional de Saúde e a Fundação PROCON, órgão de
defesa do consumidor ligado ao Governo, o não aten
dimento de casos da dengue por esses planos consti
tui prática abusiva, e o Ministério Público deve ser ci
entificado imediatamente.

No meu Estado de Goiás, 1.400 agentes foram
mobilizados para o combate à dengue, e 70 cami
nhões e 80 tratores passaram a compor a frota de veí
culos. As notificações dos casos da doença chega
ram, até a semana passada, a 4.216 em Goiânia, o
que representa 60% do total de notificações de todo o
ano de 2001 . Assinale-se que cerca de 350 mil pesso
as que vivem em 66 bairros, divididos em cinco dife
rentes regiões de Goiânia, têm de ser visitados pelos
agentes de saúde para dar fim aos criadouros do
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mosquito. Na Capital de meu Estado, dos 4.216 casos
de dengue clássica que foram notificados, 571 foram
confirmados, e em 198 suspeita-se de dengue he
morrágica, com três confirmações, uma morte por
dengue com complicações e duas sob investigação 
um quadro, sem dúvida, bastante assustador.

O Governo descuidou-se do problema, talvez
preocupado mais com a política econômica, a estabi
lidade financeira e os cortes de verbas orçamentárias.
Em Goiânia, a Prefeitura Municipal somente agora re
aliza a primeira megaoperação de combate à dengue
e passa a atender as regiões priorizadas pelas autori
dades sanitárias, que respondiam por 66% das notifi
cações da doença na quinta semana epidemiológica
- esta é a oitava semana - e concentravam 2.026 no
tificações, em bairros identificados. Os 66 bairros lis
tados para receber a visita dos agentes de saúde, no
final da última semana, têm mais de 10 casos notifica
dos de dengue cada um.

Então, a meu ver, é preciso que o Governo, por
intermédio do Ministério da Saúde, acuda com urgên
cia às necessidades goianas de dar um efetivo com
bate, sem trégua, à dengue, com recursos humanos e
materiais. O Estado de Goiás, sobretudo Goiânia,
precisa de imediato ter sua população mobilizada por
Comitês de Vigilância Ambiental e orientada sobre
como proceder com o lixo doméstico e com os criado
res em potencial dos mosquitos transmissores da
dengue.

É o apelo que faço, Sr. Presidente, e o que tinha
a dizer nesta tarde, ocupando a tribuna da Câmara
dos Deputados.

O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Salatiel Carvalho) - Tem
V. Ex" a palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, quero comentar nesta tarde a
apresentação feita hoje pelo Secretário do Tesouro
Nacional, na Comissão Mista de Orçamento, acerca
do cumprimento das metas fiscais relativas ao último
quadrimestre do ano 2001.

O Governo Federal previa para o ano passa
do um superávit primário de 29 bilhões, 370 mi
lhões de reais. Segundo o Governo, a meta foi atin
gida, chegando o superávit aos 29 bilhões e 600

milhões de reais. Entretanto, vamos analisar a
composição desse superávit. A previsão inicial era
de que 28 bilhões viessem do Orçamento Fiscal da
União, e pouco mais de 1 bilhão das empresas es
tatais. O que aconteceu? A parte das empresas es
tatais chegou a mais de 7 bilhões, e a do Orçamen
to ficou em apenas 22 bilhões, do que se conclui
que o Governo está criando superávit à custa da
lucratividade das empresas estatais, fundamental
mente Itaipu e PETROBRAS.

Ora, esse superávit é fictício, forjado pelo Go
verno. Os recursos que deveriam ser investidos
nas empresas são desviados para financiar a dívi
da pública, dando a impressão de um superávit
maior, para amortizar dívidas e renegociar títulos.
O que acontece, na prática, quando uma pessoa
paga sua conta de luz, que, diga-se de passagem,
vai sofrer um aumento de 13%? Ela está custean
do o superávit financeiro. As estatais têm alta lu
cratividade, mas não investem em infra-estrutura,
porque compram títulos do Governo para financiar
o superávit primário. Depois têm de manter a lucra
tividade para continuarfinanciando o superávit. Ou
seja, o cidadão que paga sua conta de luz paga
também o superávit e os juros do Governo. Paga,
portanto, o plano econômico do Governo, que des
via da produção recursos substanciais para finan
ciar a dívida pública, que chegou a 55,4% do PIB,
ou quase 700 bilhões de reais no final do último
mês de janeiro.

As empresas estatais deveriam usar esse re
curso para investir em infra-estrutura. A dívida das
estatais é negativa, está caindo, mas as empresas
continuam lucrando muito, principalmente à custa
do pequeno consumidor de energia elétrica e do
consumidor de combustível.

Insisto: a distorção que o Governo faz para
aumentar seu superávit primário se dá em decor
rência do aumento da tarifa de energia elétrica
para o pequeno consumidor.

É preciso verificar bem as contas do Governo.
Ontem, na Comissão Mista de Orçamento, o Se
cretário não conseguiu explicá-Ias.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero
ainda destacar a importância da criação do primei
ro curso superior de enologia do País, em Videira,
no Estado de Santa Catarina, oferecido por uma
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parceria entre a Universidade do Oeste Catarinen
se e órgãos estaduais, como a EPAGRI.

Criado para atender à necessidade da região,
uma das maiores produtoras de vinho do País, o cur
so completa um ciclo iniciado a partir da disponibiliza
ção do laboratório de análise do vinho e derivados, no
Município de Videira. A intenção é proporcionar aces
so ao conhecimento a alunos oriundos de famílias da
região, que tradicionalmente dependem da vitivinicul
tura. Sem dúvida, o curso de enologia atenderá à de
manda de produtores da região de Videira e possibili
tará o ingresso de dezenas de jovens no mercado de
trabalho.

Quero destacar também a doação de uma litori
na, pela Associação Brasileira de Preservação Ferro

viária - ABPF, para passeios turísticos num trecho de
32 quilômetros de ferrovia do Contestado, na rota do
Vale da Uva e do Vinho, entre os Municípios de Videi

ra, Pinheiro Preto e Tangará. Depois de uma década
de abandono, esse trecho foi reativado, e agora o tu

rista poderá apreciar uma série de atrativos dispostos
ao longo das margens do Rio do Peixe.

Nos últimos cinco anos, as autoridades e a po
pulação regional têm dedicado especial esforço ao
desenvolvimento do turismo. Espera-se que mais
esse atrativo consiga atrair os visitantes que chegam
à região mas não incluem em seus roteiros passa

gens pelas três cidades.
A história da estrada de ferro mistura-se à dos

Municípios, e sua importância para o desenvolvimen
to de toda a região será lembrada, assim como os fa

tos históricos por ela testemunhados. Parabenizo a
população da região de Videira, Pinheiro Preto e Tan

gará por essa importante conquista.
Particularmente, fico feliz com a volta da litorina.

Quando criança, em visita à casa de minha nona, em
Tangará, a exemplo de outras crianças, corria para
ver a passagem do trem, cujo apito era um convite
para saudar os viajantes que chegavam trazendo as
novidades para a cidade.

Com a volta da litorina, resgatamos um capítulo
da história do povo que colonizou aquela importante
região do nosso País.

Muito obrigado.

O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Salatiel Carvalho) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, quero neste pronunciamento so
mar-me à população brasileira em sua preocupação
com o aumento da violência no País.

Reconheço que esta Casa Legislativa tomou
uma iniciativa importante ao constituir, juntamente
com o Senado, Comissão para tratar do problema da
segurança pública, mas é preciso admitir também que
a forma emocional como são tratados certos temas
não contribui em nada para a solução da crise.

O aumento da violência e da insegurança tem a
ver com o período político em que vivemos. Não deixa
de ser contraditório o fato de que, ao tempo em que o
País comemora a estabilidade monetária e o sucesso
do modelo econômico, a população viva cercada da
mais brutal violência. A tal da estabilidade econômica
que o Governo tanto apregoa, essas condições para
afluxo de capital, a "globalização" - entre aspas - que
se pretende fazer, o ensaio, no conjunto, das políticas
neoliberais, tudo isso acontece junto com o cresci
mento da violência.

Não podemos desconectar esse quadro de vio
lência do atual modelo político, social e econômico, e
pretender resolver a questão da segurança pública
com esse amontoado de projetos que tramitam na
Casa. Parece que estão mais preocupados com a mí
dia, preocupados em dar uma resposta à população
apavorada. Quero crer que muito mais apropriado se
ria incorporar a esse debate a discussão das políticas
públicas.

Não podemos, de forma cínica, irresponsável e
demagógica, tratar a segurança apenas como uma
questão de polícia. Estamos sendo convocados para
discutir o modelo político e social implantado no País
e para explicar como pode a décima maior economia
do mundo - o Brasil é hoje um dos países mais ricos
ostentar esse altíssimo índice de homicídios, princi
palmente de jovens e adolescentes, essa deteriora
ção da qualidade de vida nos grandes centros urba
nos, essa apropriação do aparelho de Estado por gru
pos criminosos organizados, não o Estado paralelo,
marginal, mas o Estado dentro do Estado, e esse re
crudescimento da marginalidade dentro da própria
máquina do Estado, que está provocando um debate
sério sobre a preservação da democracia no País.
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É exatamente esse o debate que estamos sen
do convidados para fazer. Se nos furtarmos a isso,
corremos o risco de enveredar numa histeria que aca
bará provocando na opinião pública a falsa impressão
de que é preciso aprovar a redução da maioridade pe
nai, o que prejudicaria muito a nossa juventude, e a
adoção da pena de morte ou da prisão perpétua
como solução para o problema. Os próprios Estados
Unidos reconhecem que os Estados que adotaram a
pena de morte não conseguiram reduzir o índice de
criminalidade em suas jurisdições.

Entendemos que esse debate não pode estar
desagregado da discussão sobre o País que quere
mos, e em um ano eleitoral como este é importante fa
zer essa discussão conjugada.

Nesse sentido, quero anunciar que amanhã par
ticiparemos do lançamento de um documento produ
zido pelo Instituto da Cidadania que aborda a temáti
ca da segurança e da violência sob uma ótica global,
com uma visão ampla da sociedade. Por esse docu
mento, segurança, necessariamente, deve ser instru
mento de debate, de polícia, de justiça, do Legislativo,
dos Poderes da República e, principalmente, deve ha
ver a participação da sociedade para reduzir o índice
de violência, ou, pelo menos, colocá-lo em patamares
civilizados, se pretendemos construir uma Nação de
mocrática e respeitadora dos mínimos elementos da
cidadania.

Muito obrigado.

O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Salatiel Carvalho) - Tem
V. Ex" a palavra.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PT - RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, com todo o respeito que tenho pelo
Ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, e pelo Pre
sidente da República, Fernando Henrique Cardoso,
não posso deixar de fazer ecoar neste plenário uma
grave denúncia feita ontem, na Bahia, sobre a criação
de uma floresta nacional numa fazenda fantasma, em
Cristópolis, no oeste baiano.

Sr. Presidente, na verdade, a denúncia foi feita
pelo jornal A Tarde, que, em contato com este Depu
tado, afirmou que essa floresta nacional, criada em
18 de maio de 2001, não preenche as condições ne
cessárias para ser assim considerada. Quer dizer,

não apresenta riqueza em biodiversidade, condição
fundamental para a criação de floresta nacional. Mas
muito mais grave é o fato de que a fazenda que foi
transformada em floresta nacional foi superdimensio
nada. Ela tem apenas quatro mil hectares, mas consi
derou-se que possui doze mil, e o resultado dessa
operação é que foram pagos à empresa Carbofix
Empreendimentos Agroflorestais 1.070.757 créditos
de reposição florestal, que hoje, no mercado de pa
péis, valem mais ou menos 3 milhões e 500 mil reais.

Trago esta denúncia porque tenho absoluta cer
teza de que o Ministro do Meio Ambiente e o Presi
dente da República de certa maneira foram engana
dos. Não é possível que tenha sido decretado floresta
nacional um espaço que não tem condições para ser
considerado como tal. E mais ainda, não é possível
que o Governo tenha tomado como referência para
pagamento dos títulos doze mil hectares quando a fa
zenda possui apenas quatro mil.

Não estive na fazenda, não pude avaliar seu
grau de biodiversidade, não pude confrontar os dados
do Governo com os dados da realidade, mas faço a
denúncia na esperança de que o Ministro do Meio
Ambiente tenha a oportunidade de esclarecer essa
operação de criação de uma floresta nacional em tais
condições na Bahia. Por que, Sr. Presidente? Em pri
meiro lugar, porque S. Exa tem feito uma gestão extre
mamente correta; em segundo lugar, é preciso escla
recer a situação, porque o mecanismo de criação de
florestas nacionais não pode ser desmoralizado. Tra
ta-se de mecanismo importante, pelo qual o Brasil vai
negociar o seqüestro de carbono e a possibilidade de
investimentos do exterior, e não podemos entrar em
um processo totalmente alheio à realidade, um pro
cesso em que, sinceramente, se aconteceu nessas
circunstâncias, houve corrupção.

Muito obrigado.

O SR. NILSON MOURÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Salatiel Carvalho) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. NILSON MOURÃO (PT - AC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, hoje nesta Casa realizou-se sessão
solene em comemoração dos 22 anos de criação, de
vida e de luta do Partido dos Trabalhadores.
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o Partido dos Trabalhadores nasceu de três
grandes e ricas experiências de luta: do novo sindica
lismo nascido no ABC paulista, tendo à frente lideran
ças como Lula, Djalma Bom, Jair Meneguelli e toda a
nova classe operária daquele pólo industrial, certa
mente o maior da América Latina; das lutas sociais
que se travavam nas comunidades eclesiais de base,
trazendo a contribuição dos cristãos, com uma visão
libertadora da fé e do Cristianismo, consagrada na te
oria da Teologia da Libertação - os cristãos da Teolo
gia da Libertação, engajados nos bairros e periferias
das cidades brasileiras, nas lutas dos trabalhadores
rurais, unificaram-se em torno da construção desse
instrumento de intervenção política -, e a terceira im
portante força importante que contribuiu para o surgi
mento dessa legenda foi formada pelos companhei
ros que vieram das lutas dos partidos revolucionários
tradicionais, que tiveram a coragem de se opor à dita
dura militar. Defendiam o pensamento marxista-Ieni
nista, e souberam fazer, no momento oportuno, sua
autocrítica.

A esses três segmentos se juntou ainda a inte
lectualidade brasileira, na construção de um novo
partido, ideologicamente coeso, que veio para mudar
sociedade brasileira.

O PT inovou, trazendo para a vida política ativa
do nosso País aqueles milhões de trabalhadores que
sempre foram massa de manobra de partidos tradici
onais, aqueles milhões de trabalhadores que nunca ti
veram oportunidade de participar, de decidir os rumos
políticos do Brasil. O PT incluiu-os na História, tor
nou-os sujeitos ativos e participantes da nossa vida
política. O PT contribuiu decisivamente para a cons
trução da democracia em nosso País. Foi o partido
que se destacou na luta contra a ditadura militar. Tam
bém ajudou a construir a cidadania em nosso País,
resgatando a importância da luta política dos traba
lhadores.

O PT lutou pela reforma agrária. Continua lutan
do para mudar as estruturas injustas e iníquas que to
maram conta do nosso País, para transformar a soci
edade brasileira numa sociedade mais democrática,
mais igualitária, mais fraterna e mais solidária.

Resta-nos agora ocupar a direção do nosso
País. Já conquistamos muitos espaços: Governos de
Estados, Prefeituras Municipais, Câmara de Vereado
res, enfim, mandatos parlamentares espalhados pelo
Brasil afora. Falta-nos conquistar e ocupar o último

espaço, que é a Presidência da República, tendo à
frente o companheiro Lula, para resgatar a dignidade
do povo brasileiro e fazer as mudanças de que nosso
povo precisa, ou seja, mudar os rumos do nosso País
e construir uma sociedade mais digna, mais igualitá

ria e mais solidária.

Vemos hoje praticamente toda a imprensa brasi
leira procurando desmoralizar, desqualificar a candi
datura de Lula. Mas, Sr. Presidente, ela está enraiza
da no coração do povo brasileiro. Iremos às cidades e
às zonas rurais do País, vamos suar a camisa e mos
trar ao povo brasileiro que a esperança de mudança
no Brasil é a vitória do companheiro Lula.

Parabéns ao Partido dos Trabalhadores, que
tem 22 anos de luta e de história política no País, par

tido ao qual pertenço e que ajudei a construir.

O SR. WILSON SANTOS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Salatiel Carvalho) - Tem
V. Exa a palavra.

O SR. WILSON SANTOS (PSDB - MT. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço par

te da Comissão Mista do Congresso Nacional que está
sistematizando as quase 250 propostas que procuram

reduzir os índices de violência no País. Entrego à Mesa
o primeiro pronunciamento que faço acerca deste tema,

no qual analiso as causas e a origem da violência no
Brasil, tais como a ignorância, o analfabetismo, o de
semprego, a miséria e, especialmente, a impunidade, a
mãe de todas as formas de violência neste País.

Aproveito a oportunidade para parabenizar o

nobre Presidente, Deputado Aécio Neves, que anun
cia hoje à imprensa brasileira que a Ordem do Dia de

toda a semana que vem estará exclusivamente volta
da para os sete projetos que visam a reduzir os inter
mináveis recursos que dificultam e retardam o pro
cesso judicial.

V. Exa , Deputado Aécio Neves, que já foi vitorio
so no ano passado, ao conseguir um fato inédito redu
zindo a expedição de medidas provisórias nesta Casa
e, conseqüentemente, restabelecendo o poder de le
gislar desta Câmara, igualmente vitorioso ao implan
tar o Código de Ética, há mais de duas décadas arqui
vado nesta Casa, tenho certeza absoluta de que con
seguirá, ainda neste primeiro semestre, atender ao
clamor das ruas, fazendo com que o Congresso tome
providências, não para que se acabe com a violência
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- uma utopia -, mas que possam reduzi-Ia a níveis
aceitáveis como nos países civilizados.

o Sr. Salatiel Carvalho, 2° Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Aécio Neves, Presi
dente.

o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Agradeço
as palavras de V. Exa , Deputado Wilson Santos, que
tem sido no plenário e na Mesa Diretora desta Casa
parceiro fundamental para todas as transformações
que o Parlamento brasileiro tem vivido.

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Comunico ao
Plenário que recebi visita institucional há poucos ins
tantes do Ministro-Chefe da Casa Civil, Pedro Paren
te, que estava acompanhado do Ministro da Secreta
ria-Geral da Presidência da República, Arthur Virgílio.

O Governo faz um gesto, a meu ver positivo, no
sentido da redução drástica do envio de medidas pro
visórias a esta Casa. Parece-me que há compreen
são de que os tempos mudaram, de que a partir de
agora passamos a viver nova sistemática.

Da mesma forma que na semana passada, a
edição sistemática de medidas provisórias mereceu
críticas deste Presidente, e é justo que neste instante,
a partir desse compromisso assumido no sentido de
limitar e discutir antes com a Casa o envio de qual
quer medida provisória, o Governo Federal mereça o
respeito e o elogio deste Presidente.

O SR. JOÃO PAULO - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma reclamação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. JOÃO PAULO (PT - SP. Reclamação.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nos termos
do art. 96 do Regimento Interno, formulo as seguintes
ponderações e, decorrente delas, reclamações.

Quando da votação, em primeiro turno, da PEC
203/95, que abre às pessoas jurídicas nacionais e es
trangeiras o capital das empresas de comunicação
social, fez parte dos entendimentos que viabilizaram
sua aprovação, contando com votos da Oposição, a
imediata instalação do Conselho de Comunicação
Social, previsto no art. 224 da Constituição Federal.
Para ilustrar e fundamentar tal afirmação, cumpre
transcrever as notas taquigráficas de parte da sessão
extraordinária de 11 de dezembro de 2001, literal
mente. Numa questão de ordem, a Deputada Jandira
Feghali diz o seguinte:

Na discussão sobre essa emenda
constitucional, aventou-se a necessidade de
se divulgar a decisão de V. ~ e a do Presi
dente do Senado da República de instalar o
Conselho de Comunicação Social, previsto
em lei, que já há dez anos e por várias ra
zões ficou engavetado.

Sr. Presidente, no início de sua gestão,
urgiu tornar realidade o Conselho, não só a
pedido de Parlamentares, mas do Movimen
to Feminista, levando-se em conta a progra
mação brasileira de radiodifusão. A todo o
momento obtive de V. Exa e do Presidente
do Senado da República a concordância
acerca da instalação desse órgão auxiliar do
Congresso Nacional.

É importante divulgar a este Plenário a
data da instalação do Conselho, uma vez
que V. Exa

, Sr. Presidente, faria esse anún
cio antes do recesso. Peço esclarecimento à
Mesa.

Em face da indagação da Deputada Jandira
Feghali, V. Exa responde:

V. Exa , que tem trabalhado na direção
da instalação desse Conselho, obriga o Pre
sidente a antecipar a comunicação que pre
tendia fazer antes que os Srs. Líderes parti
dários iniciassem a orientação de suas ban
cadas. Mas não vejo dificuldade em comuni
car a V. Exa e ao Plenário, já que a reivindi
cação para instalação do Conselho de Co
municação Social, de alguma forma, fez
parte dos entendimentos.

Devo dizer a V. Exa e ao Plenário que
entrei em contato com o Presidente do Se
nado e do Congresso Nacional, Senador
Ramez Tebet, que, também atendendo ao
sentimento daquela Casa e da ampla maio
ria desta e deste Presidente, manifestou
mais do que uma intenção e hoje já enviou
às entidades e àqueles que têm assento no
Conselho a solicitação para indicação de
seus representantes.

E, mais adiante, continua o Sr. Presidente a
responder:

Muito embora o processo legislativo
formal não compreenda em sua constituição
compromissos verbalmente assumidos, o
cumprimento de acordo é condição basilar e
precípua da atividade parlamentar.
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Resta claro das transcrições acima que a imedi
ata instalação do Conselho de Comunicação fazia e
faz parte de lógica maior, na qual se insere a proposta
de emenda constitucional.

Por essas razões, faço a presente reclamação
para consignar que, no segundo turno, a medida do
Conselho de Comunicação é imperativa para a manu
tenção de nosso voto.

Era essa a reclamação, e fico no aguardo do
pronunciamento de V. Exa

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado
João Paulo, ilustre Líder do PT, estava falando ao tele
fone com o Presidente do Senado, Ramez Tabet, bus
cando informações mais atualizadas sobre a instala
ção do Conselho de Comunicação Social.

É, sim, compromisso desta Casa a instalação
desse Conselho, que por mais de uma década, como
V. Exa disse, encontra-se engavetado. São inúmeros
os companheiros que nos têm advertido sobre a ne
cessidade dessa instalação. V. Exa citou a Deputada
Jandira Feghali, e eu poderia citar a Deputada Luiza
Erundina, o próprio Líder do meu partido, Deputado
Jutahy Junior, entre tantos outros, além de V. Exa ,

que o fez de forma explícita em nome da Liderança
do PI.

O Presidente do Senado reiterou aquele com
promisso havido entre nós. É mais do que um ;:om
promisso para viabilização de uma votação. E um
compromisso com o avanço fundamental na relação
das comunicações no Brasil.

Estamos aguardando, já que essa instalação é
feita pelo Congresso Nacional - portanto, presidida
pelo ilustre Presidente do Senado - que sejam feitas
as indicações por parte das entidades que a isso têm
direito.

A partir da manifestação de V. Ex", amanhã, rei
terarei esse apelo ao Presidente do Senado, para que
o mais rapidamente possível possamos ter instalado
o Conselho de Comunicação Social, repito, um avan
ço inestimável na democratização das comunicações
no Brasil.

Portanto, aqui fica reiterado aquele compromis
so ao qual V. Exa se referiu, agora com uma disposi
ção ainda maior de cobrarmos das entidades as indi
cações para que ele possa ser instalado.

E garanto a V. Exa que isso se dará. Será mais
um avanço inestimável e importantíssimo desta Le
gislatura em benefício do País.

Esteja certo V. Exa de que verá dentro de pouco
tempo instalado no Congresso Nacional o Conselho
de Comunicação Social.

O SR. JOÃO PAULO - V. Ex" acabou de afir
mar que contactou o Presidente do Senado. Indago

se a opinião de V. Exa é semelhante à do Presidente
do Congresso.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - S. Exa au
torizou-me que reiterasse de público sua mesma de
terminação de, juntos, fazermos a instalação. S. Exa

também se incumbiria de fazer as cobranças neces
sárias para o preenchimento das vagas constantes
do projeto aprovado por esta Casa.

O SR. JOÃO PAULO - Quer dizer que, indica
dos os nomes, será instalado o Conselho?

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Será ime
diatamente instalado.

O SR. JOÃO PAULO - Obrigado, Sr. Presi
dente.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Ex"
a palavra.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES (PMDB
RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, quero solidarizar-me com o Líder do PT, bem
como os de outros partidos, a respeito desse compro
misso assumido por V. Exa quando se votou, em pri
meiro turno, a PEC que trata da participação de pes
soa jurídica de capital estrangeiro nos meios de co
municação nacional.

Sr. Presidente, V. Exd externou de público sua
preocupação com a instalação desse Conselho de
Comunicação Social. Ouvindo as palavras ratificado
ras de V. Exa

, quero informar a esta Casa que desde a
semana passada, em contato com as entidades
ABERT, ANJ, elas ratificaram, mais uma vez, que já
se sentem prontas, preparadas, estimuladas até, para
indicar os nomes de seus representantes no momen
to em que houver a convocação por parte do Presi
dente do Senado.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência aproveita, Deputado Henrique Alves, para pe
dir a V. Exa , como Relator da matéria - e, inclusive,
como correligionário do Presidente do Senado -, que,
em nome da Câmara dos Deputados, acompanhe as
etapas e os passos a serem dados, para que o ~ais

rapidamente possível as solicitações e as respectivas
indicações possam ocorrer.

V. Exa tem todas as condições e prerrogativas
para, em nome da Câmara dos Deputados, acom
panhar pessoalmente a evolução desse entendi
mento juntamente com a Presidência do Senado da
República.
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o SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES - É°que
farei, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Faça-o,
portanto, em nome deste Presidente.

VI - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

Partido

RORAIMA

Bloco

Airton Cascavel

AIrTlir Sá

Luciano Castro

Luis Barbosa

Robério Araújo

Salomão Cruz

Presentes de Rorailna : 6

AMAPÁ

Dr. Benedito Dias

Eduardo Seabra

Jurandíl Juarez

Sérgio Barcellos

Presente.. de Amapá : 4

PARÁ

Asdrubal Bentes

Deusdeth Pantoja

Elcione Barbalho

Giovanni Queiroz

Nicias Ribeiro

Paulo Rocha

Renildo Leal

Socorro Gomes

Zenaldo Coutinho

Presentes de Pará : 9

AMAZONAS

Átila Lins

Euler Ribeiro

Francisco Garcia

Luiz Fernando

Pauderney Avelino

Silas Cêmara

Presentes de Amazonas : 6

RONDONIA

Confúcio Moura

Euripedes Miranda

Expedito Júnior

Pre_ntes de Rondonia : 3
ACRE

IIdefonço Cordeiro

João Tota

Márcio BIUar
Nilson Mourão

Sérgio Barros

Presente.. de Acre : 5

TOCANTINS

Antônio Jorge

Dolores Nunes

PPS

PPB

PFL

PFL

PL

PFL

PP,ª

PTB

PMDB

PFL

PMDB

PFL

PMDB

PDT

PSDB

PT

PTB

PCdoS

PSDB

PFL

PFL

PFL

PPB

PFL

PTB

PMDB

PDT

PSDB

PSDB

PPB

PPS
PT

PSDB

PTB

PMDB

PDT/PPS

PUPSL

PDT/PPS

PSB/PCDOB

PDT/PPS

PDT/PPS
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Edmundo Galdino

Freire Júnior

Igor Avelino

Presentes de Tocantins: 5

MARANHÃO

Albérico Filho

Antonio Joaquim Araújo

Cesar Bandeira

Costa Ferreira

Eliseu Moura

Francisco Coelho

Gastão Vieira

João Castelo

José Antonio Almeida

Mauro Fecury

Neiva Moreira

Nice Lobão

Paulo Marinho

Pedro Fernandes

Remi Trinta

Roberto Rocha

Sebastião Madeira

Presentes de Maranhão : 17

CEARÁ

Adolfo Marinho

Aníbal Gomes

Arnon Bezerra

Chiquinho Feitosa

Eunicio Oliveira

José Linhares

José Pimentel

Léo Alcênlara

Manoel Salviano

Marcelo Teixeira

Mauro Benevides

Moroni Torgan

Nelson Otoch

Pimentel Gomes

Pinheiro Landim

Raimundo Gomes de Matos

Vicente Arruda

Presentes de Ceará : 17

PIAuí

Atila Lira

B. Sá

Ciro Nogueira

Heraclito Fortes
João Henrique

Marcelo Castro

PSDB

PMDB

PMOB

PMDB

PPB

PFL

PFL

PPB

PFL

PMDB

PSDB

PSB

PFL

PDT

PFL

PFL

PFL

PL

PSOB

PSOB

PSDB

PMOB

PSDB

PSDB

PMOB

PPB

PT

PSOB

PSDB

PMOB

PMOB

PFL

PSDB

PPS

PMOB

PSOB

PSDB

PSOB

PSOB

PFL

PFL
PMDB

PMOB

PSB/PCDOB

PDT/PPS

PUPSL

PDT/PPS
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Paes Landim

Themistocles Sampaio

Weiiington Dias

Presentes de Piauí : 9

RiO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina

Cartas Alberto Rosado

Laire Rosado

Múcio Sá

Ney Lopes

Presentes de Rio Grande do Norte : 5

PARAiBA

Adauto Pereira

Armando Abrlio
Avenzoar Arruda

Carlos Dunga

Damião Feliciano

Domiciano Cabral

Enivaldo Ribeiro

Inaldo Leitão

Wilson Braga

Presentes de Paraíba : 9

PERNAMBUCO

Carlos Batata

Clementino Coelho

Eduardo Campos

Fernando Ferro

Gonzaga Patriota

Inocêncio Oliveira

Joaquim Francisco

Joel De Hollanda

José Chaves

José Mendonça Bezerra

Luciano Bivar

Luiz Piauhylino

Maurilio Ferreira Lima

Pedro Eugênio

Salatiel Carvalho

Wolney Queiroz

Presentes de Pernambuco: 16

ALAGOAS

Divaldo Suruagy

Givaldo Carimbão

Helenildo Ribeiro

Luiz Dantas

Olavo Calheiros

Regis Cavalcante

Presentes de Alagoas : 6

SERGIPE

PFL

PMOB

PT

PMDB

PFL

PMDB

PTB

PFL

PFL

PSDB
PT

PTB

PMOB

PSDB

PPB

PSDB

PFL

PSDB

PPS

PSB

PT

PSB

PFL

PFL

PFL

PMDB

PFL

PSL

PSDB

PMDB

PT

PMDB

PDT

PST

PSB

PSDB

PTB

PMDB

PPS

PDT/PPS

PSB/PCOOB

PSB/PCDOB

PUPSL

POT/PPS

PSBlPCDOB

PDT/PPS
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Augusto Franco

Cleonâncio Fonseca

Jorge Alberto

José Teles

Pedro Valadares

Tãnia Soares

DIARIO DA ('AMARA DOS DEPU] ADOS

PS08

PP8

PM08

PS08

PSB

PCdoB

PSB/PCOOB

PSB/PCOOB

h:vereiro d..: 2002

Presentes de Sergipe : 6

BAHIA

Ariston Andrade

SenitoGama

Coriolano Sales

Eujácio Simões

Félix Mendonça

Francistônio Pinto

Geddel Vieira Lima

Haroldo Lima

Jairo Carneiro

Jaques Wagner

Joao Almeida

João Leão

Jorge Khoury

José Lourenço

José Rocha

Jutahy Junior

Leur Lomanto

Luiz Alberto

Luiz Moreira

Milton Barbosa

Nelson Pellegrino

Paulo Braga

Pedro Irujo

Reglnaldo Germano

Saulo Pedrosa

Ursicino Queiroz

Waldir Pires

Presentes de Bahia : 27

MINAS GERAIS

Aécio Neves

Antônio do Valle

Carlos Mosconi

Cleuber Carneiro

Oanilo de Castro

Edmar Moreira

Eduardo Barbosa

Elias Murad

Eliseu Resende

Fernando Oiniz

Gilmar Machado

Hélio Costa

PFL

PMOB

PMOB

PL

PTS

PFL

PMOB

PCdoB

PFL

PT

PSOB

PPB

PFL

PMDB

PFL

PSOB

PMOB

PT

PFL

PFL

PT

PFL

PFL

PFL

PSOB

PFL

PT

PSOB

PM08

PSDS

PFL

PSDB

PPB

PSDB

PSDB

PFL

PMOB

PT

PMDB

PUPSL

PSB/PCOOB
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Herculano Anghinetti

Ibrahim Abi-Ackel

Jaime Martins

João Magalhães

João Magno

José Militão

Lael Varella

Lincoln Portela

Márcío Reinaldo Moreira

Marcos Lima

Mário Assad Júnior

Mauro Lopes

Narcio Rodrigues

OdelmoLeão

Olimpio Pires

Paulo Delgado

Philemon Rodrigues

Rafael Guerra

Romeu Queiroz

Ronaldo Vasconcellos

Saraiva Felipe

Saulo Coelho

Sérgio Miranda

Silas Brasileiro

Tilden Santiago

Virgllio Guimarães

Walfrido Mares Guia

Presentes de Minas Gerais : 39

EspíRITO SANTO

João Coser

José Carlos Elias

José Carlos Fonseca Jr.

Magno Malta

Marcus Vicente

Ricardo Ferraço

Presentes de Espírito Santo: 6

RIO DE JANEIRO

Bispo Rodrigues

Candinho Mattos

Carlos Nader

Carlos Santana

Dino Fernandes

Dr. Helena

Eber Silva

Fernando Gonçalves

lédio Rosa

Itamar Serpa

Jair Bolsonaro

João Sampaio

PPB

PP8

PFL

PMDB

PT

PTB

PFL

PSL

PPB

PMDB

PL

PMDB

PSDB

PPB

PDT

PT

PL

PSDB

PTB

PL

PMDB

PSDB

PCdoB

PMDB

PT

PT

PTB

PT

PTB

PFL

PL

PPB

PPS

PL

PSDB

PFL

PT

PPB

PSDB

PST

PTB

PFL

PSDB

PPB

PDT

PUPSL

PUPSL

PDTIPPS

PUPSL

PUPSL

PSBIPCDOB

PUPSL

PDT/PPS

PUPSL

PDT/PPS
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José Egydio

Laura Carneiro

Luisinho

Luiz Sérgio

Márcio Fortes

Milton Temer

Miriam Reid

Miro Teixeira

Paulo Baltazar

Paulo Feij6

Paulo Lessa

Ronaldo Santos

Rubem Medina

Simão Sessim

Wanderley Martins

Presentes de Rio de Janeiro : 27

SÃO PAULO

Alberto Goldman

Aldo Rebelo

André Benassi

Antonio Carlos Pannunzio

Arnaldo Faria de Sá

Ary Kara

Bispo Wanderval

Celso Russomanno

Chico Sardelli

Corauci Sobrinho

De Velasco

Delfim Netto

Dr. Hélio

Duilio Pisaneschi

Fernando Zuppo

Jair Meneguelli

João Eduardo Dado

Jorge Tadeu Mudalen

José Dirceu

José Genoino

José Roberto Batochio

Julio Semeghini

Kincas Mattos

Luciano Zica

Luiz Antonio Fleury

Luiz Eduardo Greenhalgh

Luiza Erundina

Marcos Cintra

Mendes Thame

Nele Rodolfo

Nelson Marquezelli

Neulon Lima

PFL

PFL

PPB

PT

PSDB

PT

PSB

PDT

PSB

PSDB

PPB

PSDB

PFL

PPB

PSB

PSDB

PCdoB

PSDB

PSDB

PTB

PTB

PL

PPB

PFL

PFL

PSL

PPB

PDT

PTB

PSDC

PT

PDT

PMDB

PT

PT

PDT

PSDB

PSB

PT

PTB

PT

PSB

PFL

PSDB

PMDS

PTS

PFL

PSB/PCDOB

PDT/PPS

PSB/PCDOB

PSB/PCDOB

PSB/PCDOB

PUPSL

PLlPSL

PDT/PPS

PDT/PPS

PDT/PPS

PSB/PCOOB

PSB/PCOOB
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Orlando Fantazzini

Professor Luizinho

Ricardo Berzoini

Ricardo Izar

Robson luma

Rubens Furlan

Salvador Zimbaldi

Silvio Torres
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PT

PT

PT

PTB

PFL

PPS

PSDB

PSDB
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POT/PPS

SÃO PAULO

Teima de Souza

Wagner Rossi

Xico Graziano

Zé Indio

Zulaiê Cobra

Presentes de São Paulo : 45

MATO GROSSO

Celcila Pinheiro

Murilo Domingos

Osvaldo SObrinho

Pedro Henry

Teté Bezerra

Wilson Santos

Presentes de Mato Grosso : 6

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga

Jorge Pinheiro

Osório Adriano

Pedro Celso

Presentes de Distrito Federal : 4

GOlAS

Aldo Arantes

Barbosa Neto

Euler Morais

Geovan Freitas

Juquinha

Lidia Quinan

Luiz Bitlencourt

Nair Xavier Lobo

Norberto Teixeira

Pedro Chaves

Ronaldo Caiado

Vilmar Rocha

Presentes de Goiás ; 12

MATO GROSSO DO SUL

Dr. Antonio Cruz

João Grandão

Manoel Vitória

Marçal Filho

Marisa Serrano

PT

PMDB

PSDB

PMDB

PSOB

PFL

PTB

PTB

PPB

PMOB

PSOB

PMOB

PMOB

PFL

PT

PCdoB

PMDB

PMDB

PMDB

PL

PSOB

PMDB

PMDB

PMDB

PMOB

PFL

PFL

PMDB

PT

PT

PMDB

PSOB

PSB/PCOOB

PUPSL
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Nelson Trad

Pedro Pedrossian

Waldemir Moka

Presentes de Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ
Abelardo Lupion

Affonso Camargo

Basílio Villani

Chico da Princesa

Oilceu Sperafico

Or. Rosinha

Flávio Arns

Gustavo Fruet

lris Simões

José Carlos Martinez

José Janene

Luciano Pizzatto

Luiz Carlos Hauly

Márcio Matos

Moacir Micheletto

Nelson Meurer

Odilio Balbinotti

Padre Roque

Ricardo Barros

Rubens Bueno

Santos Filho

Werner Wanderer

Presentes de Paraná : 22

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis

Carlilo Merss

Edinho Bez

Edison Andrino

Eni Voltolini

Fernando Coruja

Hugo Biehl

João Matos

João Pizzolatti

Paulo Gouvêa

Pedro Bittencourt

Renato Vianna

Serafim Venzon

Vicente Caropreso

Presentes de Santa Catarina : 14

PTB

PPB

PMOB

PFL

PSOB

PSOB

PSOB

PPS

PT

PT

PMOS

PTB

PTS

PPB

PFL

PSOB

PTS

PMOB

PPB

PSOB

PT

PPB

PPS

PFL

PFL

PFL

PT

PMOB

PMOB

PPB

POT

PPB

PMOB

PPB

PFL

PFL

PMOB

POT

PSOB

POT/PPS

POT/PPS

POT/PPS
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Bloco

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto

Airton Dipp

Alceu Collares

Ana Corso

Darcísio Perondi

Edir Oliveira

Enio Bacci

Ezidio Pinheiro

Fetter Junior

Fioravante

Germano Rigotto

Henrique Fontana

Júlio Redecker

Luis Carlos Heinze

Marcos Rolim

Mendes Ribeiro Filho

Orlando Desconsi

Osmar Terra

Osvaldo Biolchi

Paulo José Gouvêa

Paulo Paim

Pompeo de Mattos

Wilson Cignachi

Veda Crusius

Presentes de Rio Grande do Sul : 24

PT

PDT

PDT

PT

PMDB

PTB

PDT

PSB

PPB

PT

PMDB

PT

PPB

PPB

PT

PMDB

PT

PMDB

PMDB

PL

PT

PDT

PMDB

PSDB

PDT/PPS

PDT/PPS

PDT/PPS

PSB/PCDOB

PL/PSL

PDT/PPS

o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A lista de
presença registra o comparecimento de 357 Senho
res Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência prorroga a presente sessão por uma hora.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB
- RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, o Estado do Rio de Janeiro já tem
mais de 70 mil casos notificados de dengue, mais
de 600 casos de dengue hemorrágica e mais de
30 óbitos, e temos ouvido algumas insinuações
por parte do Poderes Federal, Estadual e Munici
pal.

A Câmara não pode, Sr. Presidente, ficar
fora desse debate. Temos que identificar os res-

ponsáveis. Temos que acompanhar esse meca
nismo de esforço comum. Então, nós, do PSB, es
tamos encaminhando a todos os Líderes - do
PMDB, do PSDB, do PDT, Miro Teixeira, que se
propôs imediatamente a assinar - requerimento
que propõe a instalação de uma Comissão Parla
mentar de Inquérito da Dengue no Brasil.

Não podemos, Sr. Presidente, conviver com
uma situação de gravíssimas proporções, de reper
cussão internacional, sem identificar se o responsá
vel é o Governador do meu Estado, o Ministro ou o
Prefeito.

Por isso, estamos apresentando requerimento
propondo a criação de uma Comissão Parlamentar
de Inquérito que possa identificar os responsáveis
pela epidemia de dengue no País.

Eu gostaria que todos os partidos que querem,
evidentemente, deixar transparente essa situação as
sinassem o requerimento.

Muito obrigado.
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o SR. GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Ex"
a palavra.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (Bloco/PDT - PA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero fazer uma comunicação à Casa de interesse de
cada Parlamentar e um apelo a V. Ex".

O Decreto n° 4.049, da Presidência da Repúbli
ca, de 12 de dezembro de 2001 , diz que tudo o que for
restos a pagar e não liquidado até 31 de março próxi
mo, isto é, daqui a aproximadamente 35 dias, estará
extinto. Ou seja, Deputado Chiquinho, se V. Exa con
seguiu empenhar sua emenda em novembro ou de
zembro - o convênio talvez tenha sido assinado ago
ra em janeiro - e a obra não estiver concluída com as
contas prestadas, estará extinto. O que isso significa?
Significa que o Governo propõe um calote nos Prefei
tos e em todo o mundo!

É importante frisar que a rodovia federal contra
tada, empenhado o recurso agora em dezembro, fi
cou com restos a pagar para findar agora em 31 de
março.

É um aviso que estou dando aos companheiros,
ao mesmo tempo em que apelo para que a Presídên
cia desta Casa interceda junto à Presidência da Re
pública, a fim de que isso não venha ocorrer, porque
isso será uma forma de boicotarmos o sonho de tan
tos Prefeitos de realização de tantas obras extrema
mente importantes, não só para os Prefeitos como
para os Estados, como para a Nação brasileira. Isso
seria uma forma de calote unilateral que o Governo
não tem o direito de fazer.

Faço um apelo a V. Exa
, Sr. Presidente, para que

interceda junto à Presidência da República, prorro
gando o prazo para que haja então liquidação efetiva
dos restos a pagar de 2001.

O SR. OSMAR TERRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. OSMAR TERRA (PMDB - RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
registrar a presença em Brasília, assistindo a esta
sessão, do Prefeito Valdeci Canci, de Vista Gaúcha.

Esse Município possui uma peculiaridade: teve
quatro Prefeitos, todos do PMDB, sendo que o último
foi eleito com 92% dos votos, e não teve concorrente.
Os nove Vereadores são tradicionalmente do PMDB.
É o Município do Brasil mais administrado pelo
PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra pela ordem ao nobre Deputado Haroldo
Lima.

O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, desde o Carnaval, o
mundo político foi tomado de sobressalto com duas
informações que seriam oriundas do Tribunal Supe
rior Eleitoral.

A primeira informação dizia que o Tribunal, res
pondendo a uma consulta do PL, teria dito que a data
a partir da qual passaria a prevalecer a cláusula de
barreira de 5% seria a eleição de 2002, o que significa
que, após a eleição de 2002, o partido que não tives
se conseguido realizar 5% dos votos válidos passaria
a não ter funcionamento parlamentar, ou seja, não te
ria acesso à televisão, ao fundo partidário, não teria
direito a gabinete de liderança etc.

Ficamos sobressaltados porque isso atingiria de
chofre todos os pequenos e médios partidos. O meu
partido, o PCdoB, como também o PDT, o PSB e vári
os outros partidos menores da Casa seriam aguda
mente atingidos por essa suposta determinação ou
interpretação da lei pelo TSE.

Recentemente, surgiu a informação de que o
TSE seria favorável à verticalização das coligações
partidárias, ou seja, o Estado, qualquer que fosse, de
veria fazer coligações partidárias condizentes com a
coligação nacional com vistas às eleições próximas
de 2002.

Sr. Presidente, essa é uma interpretação oposta
à que prevaleceu na eleição passada, com a mesma
lei. Não entendíamos como, com a mesma lei, em
uma eleição com a mesma natureza, a interpretação
passasse a ser completamente diferente. Tive a inici
ativa de telefonar ao Ministro Nelson Jobim, solicitan
do-lhe um encontro com diversos partidos para con
versarmos a respeito do assunto.

Hoje, fomos recebidos pelo Ministro Jobim.
Estavam lá o Líder e Presidente do PT, o Líder do
PCdoB, do PSB, do PL, do PPS, do PHS, do PRTB.
Eram Presidentes e Líderes de sete partidos. Expuse
mos o problema a S. Exa e obtivemos dele as seguin
tes informações.

Primeiro, o Tribunal Superior Eleitoral, na sua
unanimidade, considerou que havia se equivocado ao
interpretar a eleição de 2002 como a eleição a partir
da qual prevaleceria a cláusula de barreira de 5%. Re
viu esse ponto de vista e deliberou que a data a partir
da qual a cláusula de barreira poderia prevalecer se
ria a eleição de 2006.
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Sr. Presidente, ficamos, de saída, satisfeitos. É
uma opinião que corresponde à expectativa de todos
os partidos que conversaram com o Ministro Nelson
Jobim.

Sr. Presidente, com relação à verticalização da
coligação, o Presidente Nelson Jobim nos informou:
primeiro, que o Tribunal Superior Eleitoral ainda não
tem opinião a respeito do assunto; segundo, argu
mentou, insistentes vezes, dando a entender que
essa era uma opinião que poderia prevalecer no TSE;
terceiro, observou que, se prevalecesse essa opinião
ou outra opinião contrária, seria cabível recurso ao
Supremo Tribunal Federal, razão pela qual S. Exa de
terminou que o TSE tomasse uma decisão a respe~o

do assunto, o mais rápido possível, se possível até
quinta-feira, para que seja propiciado aos interessa
dos o recurso, caso queiram recorrer ao STF.

Sr. Presidente, quero chamar a atenção para o
fato de que efetivamente não cabe ao TSE, na opinião
de todos que estavam lá, normatizar leis, interpretar
leis, o que significa, na prática, uma nova lei.

~ Sr. Presidente, essa legislação - art. 6° da Lei n°
9.054 - prevaleceu na eleição passada, sendo possí
vel fazer coligações diversificadas. Agora, se não mu
dou a lei, como então se muda a interpretação? Isso
seria perigoso, porque o Tribunal Superior Eleitoral
poderia estar tomando a posição política de ajudar al
gumas coligações em detrimento de outras.

Era o que tinha a dizer.
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) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Item 1.

MEDIDA PROVISÓRIA N° 11, DE 2001
(Do Poder Executivo)

Discussão, em turno único, da Medi
da Provisória n° 11, de 2001, que cria o
Fundo Seguro-Safra e institui o benefício
Seguro-Safra para os agricultores famili
ares da Região Nordeste e do norte do
Estado de Minas Gerais, nos Municípios
sujeitos a estado de calamidade ou situa
ção de emergência em razão do fenôme
no da estiagem. Pendente de parecer da
Comissão Mista do Congresso Nacional.

Prazo para sobrestar a pauta: 23/02102.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a
mesa o seguinte requerimento:

Senhor Presidente,

Requeremos a V. Exa, nos termos regi
mentais, a retirada da Medida Provisória n°
11, de 2001, constante da pauta da presen
te sessão.

Sala das Sessões, em 26 de fevereiro
de 2002.

Assina: João Paulo, Líder do PI.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo

a palavra ao Sr. Deputado Professor Luizinho.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, há
acordo. Por isso, retiramos o pedido de retirada da
matéria da pauta.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência saúda V. Exa e agradece a decisão.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Márcio Reinaldo Moreira,
para oferecer parecer à medida provisória, em substi
tuição à Comissão Mista do Congresso Nacional.

O SR. MÁRCIO REINALDO MOREIRA
(PPB-MG. Para emitir parecer. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Medi
da Provisória n° 11, de 2001 , cria o Fundo Seguro-Sa
fra e institui o benefício Seguro-Safra para os agricul
tores familiares da Região Nordeste e do norte do
Estado de Minas Gerais, nos Municípios sujeitos a es
tado de calamidade ou situação de emergência em
razão do fenômeno da estiagem. O objetivo dessa
medida é minimizar, para os pequenos agricultores,
as perdas decorrentes da estiagem e, em conseqüên
cia, evitar ações emergenciais e a ocorrência de inva
sões e saques.

O grupo a ser atendido são dependentes de
agricultura de sequeiro e, em grande parte, de subsis
tência, que vivem na pobreza ou na indigência.

Para aderir ao programa, o agricultor contribuirá
com R$ 6,00. No caso de frustração de 60% da safra,
a indenização será de, no máximo, R$ 600,00.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, nos
so voto é favorável à aprovação dessa medida provi
sória.

Apresentamos, no entanto, duas emendas mo
dificativas para efeito de correção do processo regio
nal. Onde se lê Estado de Minas Gerais, o legislador
do Executivo, ao estabelecer a medida provisória, es
queceu-se da Lei n° 9.690, de 15 de julho de 1998,
que se refere ao semi-árido de Minas Gerais, com-
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posto não só pelo norte do Estado, como também
pelo Vale do Jequitinhonha e pelo norte do Estado do
Espírito Santo.

Estamos corrigindo essa falha, verificada em
discussão estabelecida hoje no Colégio de Líderes,
de acordo com os partidos, ao mesmo tempo em que
fazemos a correção da redação e do art. 1°.

Nosso voto é pela aprovação da medida provi
sória na forma convertida, como tentamos descrever.

EMENDA MODIFICATIVA À MEDIDA
PROVISÓRIA N° 11/2001

(Do Relator)

Dê-se ao Art. 10 da Medida Provisória n°
11/2001 a seguinte redação:

"Art. 1° Fica criado o Fundo Seguro-Safra, de
natureza financeira, vinculado ao Ministério do De
senvolvimento Agrário, e instituído o benefício Segu
ro-Safra com o objetivo de garantir renda mínima para
os agricultores familiares da Região Nordeste, do
Semi-Árido do Estado de Minas Gerais (Norte de Mi
nas Gerais e Vale do Jequitinhonha) e da região norte
do Estado do Espírito Santo, definidos na Lei nO
9.690, de 15 de julho de 1998, nos municípios sujeitos
a estado de calamidade ou situação de emergência
em razão do fenômeno da estiagem."

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2002. 
Márcio Reinaldo Moreira, Relator.

EMENDA DE REDAÇÃO N° 1
(Do Relator)

EMENDA DE REDAÇÃO À MEDIDA
PROVISÓRIA N° 11/2001

Dê-se à Ementa da Medida Provisória n°
11/2001 a seguinte redação:

"Cria o Fundo Seguro-Safra e institui o benefí
cio Seguro-Safra para os agricultores familiares da
Região Nordeste, do Semi-Árido do Estado de Minas
Gerais (Norte de Minas Gerais e Vale do Jequitinho
nha) e da região norte do Estado do Espírito Santo,
definidos na Lei n° 9.690, de 15 de julho de 1998, nos
municípios sujeitos a estado de calamidade ou situa
ção de emergência em razão do fenômeno da estia
gem."

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2002. 
Márcio Reinaldo Moreira, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O parecer
é pela aprovação, com uma emenda de mérito e outra
de redação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em face
da ocorrência de provável entendimento, consulto os
Parlamentares inscritos para falar favoravelmente so
bre se manterão a inscrição.

O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa

a palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o eminente Relator apresentou um substitutivo ou
acatou alguma emenda?

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O Relator
apresentou parecer favorável à medida provisória e
ofereceu emenda ao art. 1° e emenda de redação à
ementa, que será distribuída neste momento.

O SR. MÁRCIO REINALDO MOREIRA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V Exa

a palavra.
O SR. MÁRCIO REINALDO MOREIRA (PPB

MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, estamos corrigindo a expressão "norte de Mi
nas Gerais" por "semi-árido do Estado de Minas Ge
rais, norte de Minas, Vale do Jequitinhonha e região
norte do Estado do Espírito Santo", definidos na Lei
n° 9.690, de 15 de julho de 1998.

Esta é a única modificação que apresentamos,
para adequar a medida provisória à decisão tomada
anteriormente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Pare
ce-me que o Deputado Fernando Coruja já compre
endeu que se trata de adequação a lei votada pela
Casa.

O SR. AVENZOAR ARRUDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V
Exa a palavra.

O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria que o Relator informasse quais foram as
emendas acolhidas, porque só existem emendas de
redação quanto aos arts. 1° e 8°.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Todas as
emendas da Comissão foram rejeitadas. Houve uma
correção apenas à ementa.

O SR. WELLlNGTON DIAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa

a palavra.
O SR. WELLlNGTON DIAS (PT-PI. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não vou fa
zer uso do período todo, mas quero chamar a atenção
para a idéia do projeto. O art. 10, por exemplo, diz que
os agricultores familiares, a partir da adesão, ficam
obrigados a participar de programas de educação e
capacitação.

Atualmente, o próprio Governo abraça a tônica
de que essa capacitação é para preparar o agricultor
familiar para a convivência com o semi-árido - pois
trata-se exatamente dessa região - para que ele pos
sa sair dessa situação.

Essa é uma sugestão que faço ao Relator e aos
membros da Casa.

O SR. AVENZOAR ARRUDA - Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa

a palavra.
O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT-PB. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, desejo fazer um registro. Serei breve,

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - V. Exa tem
todo o direito de fazê-lo, Deputado Avenzoar Arruda.

O SR. AVENZOAR ARRUDA - Exatamente.
Considero a matéria extremamente importante para
o Nordeste. Todos enfrentamos diversas situações
que precisam ser prevenidas para evitarmos que, a
cada estiagem, tenhamos aqui aquele debate sobre
frentes de emergência, frentes produtivas, e assim
por diante.

Uma questão precisa ser destacada, aliás, está
destacada, que é exatamente a fixação do número.
Não é possível um projeto dessa natureza estabele
cer números. O § 2° do art. 8° estabelece que fica limi
tado em 1 milhão e 100 mil o número de agricultores
familiares passíveis de adesão ao Seguro-Safra. Isso
não pode acontecer. Trata-se de número absoluta
mente arbitrário. Não quero contestálo, mas é inacei
tável sua presença no projeto.

Houve um debate, há um entendimento em cur
so, mas, não tendo acontecido acordo prévio, mani
festo minha discordância com esse parágrafo.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Agradeço
aos Srs. Deputados José Pimentel e Miriam Reid por
desistirem de seu tempo.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Fernan
do Coruja, para discutir a matéria.

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, apresentei dois destaques. Gostaria de
pedir ao Sr. Relator sua atenção. S. Exa corrige o art.
1° e beneficia apenas o Nordeste, o norte de Minas
Gerais, do Espírito Santo e o Vale do Jequitinhonha.

Eu gostaria de lembrar a S. Exa que estiagem
não acontece só nessas regiões. Neste ano, os Esta
dos de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, que
possuem muitos agricultores familiares, sofreram mu
ito com a estiagem.

Apresentei um destaque, com o eminente Depu
tado Giovanni Queiroz, e vou falar a respeito no devi
do momento. É importante que esse benefício seja
estendido às demais regiões, porque é um seguro.
Sabemos que no Nordeste e no norte de Minas Gera
is ocorre mais estiagem, por isso as pessoas dessas
regiões serão muito mais atendidas pelo programa,
mas não podemos afirmar que não haverá estiagem
em outras regiões também, como tem ocorrido em
Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.

O Seguro-Safra deveria ser estendido para o Brasil
inteiro, salvo melhor juízo. Na hora em que formos discutir
nosso destaque, vou defender essa questão.

Votaremos a favor da emenda.
O SR. VICENTE CAROPRESO - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. [x3

a palavra.
O SR. VICENTE CAROPRESO (PSDB - SC.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, também gostaria de marcar
minha posição no que diz respeito a essa questão. Sei
que não foi acatada pelo nobre Relator a Emenda n°
1, do Deputado Giovanni Queiroz, a respeito desse
mesmo problema, ou seja, da extensão do Segu
ro-Safra para outros Estados da Nação.

O meu Estado de Santa Catarina e o Estado
do Rio Grande do Sul vêm sendo acometidos por
estiagem sem precedentes em sua história. Portan
to, marco minha posição em defesa dos interesses
de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, para que
esse benefício seja estendido aos demais Estados
da Federação.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está feito

o registro de V. [x3.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não
Havendo Mais Oradores Inscritos, Declaro Encerrada
A Discussão.

VAI-SE PASSAR À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.
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o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Srs. Par
lamentares, haverá dois encaminhamentos contrári
os e dois favoráveis.

Concedo a palavra, para encaminhar a matéria
contrariamente, ao Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, meu encaminhamento é em razão da pa
uta trancada por medidas provisórias. Por que a pauta
está trancada? Porque, mesmo depois da Emenda
Constitucional n° 32, em que se buscava regulamen
tar a reedição de medidas provisórias, parece que
nada adiantou. O Governo continua reeditando-as.
Ainda bem que a pauta agora fica trancada, pois as
sim todos tomam conhecimento do desejo quase in
controlável do Poder Executivo de emitir medidas pro
visórias.

Antigamente, não se percebia isso. Editavam-se
e se reeditavam milhares de vezes medidas provisóri
as, e ninguém se dava conta. Agora, tranca-se a pau
ta. E, ao se trancar a pauta, todos percebem. Semana
passada, houve medida provisória trancando a pauta;
esta semana, há medida provisória trancando a pau
ta; semana que vem, igualmente. Na verdade, assun
tos que podem ser decididos via projeto de lei aca
bam sendo repetidos por meio de medidas provisóri
as, já que a Constituição garante a urgência constitu
cional.

Talvez tenhamos percebido um erro. Essa medi
da provisória foi editada em 21 de novembro de 2001.
Portanto, há mu~o mais de 120 dias. No entanto, só
agora ela está trancando a pauta. Isso ocorre, nobre
Deputado José Roberto Batochio, porque não perce
bemos, na "costura" da Emenda Constitucional nO 32,
que o Governo poderia, no período anterior ao reces
so, editar quantas medidas provisórias quisesse, e to
das elas ficariam com os seus prazos suspensos,
mas com os seus efeitos em vigência. Suspendem-se
os prazos, mas os efeitos não se suspendem. Então,
essa medida provisória, editada pela primeira vez, já
tem mais de 120 dias, todos os prazos ficaram sus
pensos, mas não os seus efeitos.

Assim, teremos que corrigir essa distorção, se
não, o Executivo, sempre na última semana anterior
ao recesso, emitirá quantas medidas quiser e elas te
rão todos os seus efeitos e todas as suas ações regi
mentais suspensas.

Essa é uma preocupação que a nós agora se
aclara. Teremos de tomar cuidado.

Na verdade, será que é preciso esperar uma
crise na agricultura para se prever seguro-safra?

Tal seguro deveria ser permanente e não limitado
apenas ao Estado de Minas Gerais e à Região Nor
deste. Afinal de contas, os outros Estados têm os
mesmos riscos. Certamente, o Relator procura cor
rigir parcialm~nte essa distorção, mas não o faz na
sua totalidade.

Novamente, estamos aguardando que essa me
dida provisória seja apreciada, para, depois de a pau
ta ser destrancada, retornarmos ao trabalho original.
No entanto, ainda temos um problema, sobre o qual
apresentei questão de ordem ao Presidente na sema
na passada. A regulamentação das medidas provisó
rias, após a Emenda Constitucional n° 32, ainda não
foi votada. Precisamos dessa regulamentação para
saber se podemos questionar essa ou aquela edição.
Enquanto isso não acontecer, não poderemos tomar
posição.

Além disso, aquelas medidas provisórias que al
teramos na proposta da Emenda Constitucional n° 32
estão vagando por aí, tendo efeito e validade. A Casa
tem de tomar providências o mais rapidamente possí
vel, porque as medidas provisórias não foram conver
tidas em lei, mas estão tendo força de lei, desde
aquela época não estão mais sendo reeditadas, mas
estão valendo. Esta Casa poderá vir a ser responsabi
lizada por não estar agindo conforme determina a re
ferida emenda constitucional.

Portanto, enquanto não houver regulamenta
ção, continuarei encaminhando contra toda e qual
quer medida provisória, porque esta é uma situação
provisória que se torna definitiva: o Executivo assume
funções do Legislativo, e o Legislativo aceita, com ra
ras exceções. O Executivo atua como se Legislativo
fosse.

Por isso, Sr. Presidente, o encaminhamento é
contrário.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado José Pimentel para en
caminhar a votação.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT - CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
Partido dos Trabalhadores votará favoravelmente a
essa medida provisória, conforme o voto do Sr. Rela
tor, mas apresentando destaque para supressão do §
2° do art. 8°.

Esse inciso determina que somente 1 milhão e
100 mil trabalhadores da Região Nordeste poderão
ser beneficiados com este fundo que está sendo
constituído: o Seguro-Safra. Entendemos que esse
critério numérico não é a melhor forma para se definir
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a quantidade de trabalhadores e de famílias que de
verão ser beneficiados.

Concordamos com o Sr. Relator. Apresentamos
o DVS, que S. Ex" se comprometeu a acolher. Espero
que o Plenário retire do texto o mencionado parágra
fo' porque prejudica severamente a nossa região.

Esse programa é insuficiente para as demandas
e para o sofrimento daquela população. Na Região
Nordeste, somos 47 milhões de habitantes, represen
tando 28% da população brasileira; desses, 40% vi
vem na roça. E o que é mais grave: a mortalidade in
fantil na Região Nordeste é da ordem de 53 para cada
mil crianças que nascem vivas. Já na região rural
esse número é de 110 para cada mil.

Se observarmos o índice sobre a educação, ve
remos que esse dado é estarrecedor. Das crianças
que vivem na Região Nordeste, na área rural, 41 % es
tão fora da escola e são analfabetas. Cidadãos com
mais de 15 anos de idade e menos de três anos de
sala de aula somam 67% da população nordestina,
também na área rural.

A situação ainda é pior quando analisamos a
questão da renda. Da população nordestina, 66,3%
têm renda de até um salário mínimo; na área rural,
esse percentual alcança 73%.

É com base nesses dados que esse programa
está sendo instituído, mas há uma agravante: os crité
rios objetivos para determinar os beneficiados são
bastante rígidos. O primeiro critério é que deverão ter
tido um plantio de no máximo dez hectares de terra e
que a cultura ali desenvolvida seja o arroz, o feijão, o
milho e o algodão. E mais: a renda familiar deve ser de
até um salário mínimo e meio por mês, o que repre
senta 3.240 reais por ano.

Para que possamos ter uma idéia do que signifi
cam 3.240 reais por ano na renda familiar desses tra
balhadores, cito um exemplo: só o auxílio·moradia
que cada Parlamentar recebe em Brasília é da ordem
de 3 mil reais. Ou seja, o nosso auxíliomoradia é basi
camente a renda anual daqueles trabalhadores que
serão beneficiados por esse programa.

Apesar de ele ser extremamente limitado, mui
tos passam fome, estão em estado de miséria, por
isso o aceitamos. Esse programa não vai resolver o
grave problema da fome, da miséria e do sofrimento
da população nordestina, e é exatamente por isso
que faço um apelo a cada Parlamentar desta Casa
para que analise o limite de 1 milhão e 100 mil famíli
as, porque outras serão excluídas. É inadmissível
esse critério.

Por esse motivo, o Deputado Márcio Reinaldo
Moreira se comprometeu, à mesa de negociações,
juntamente com os Líderes que ali estavam, a supri
mir o § 2° do art. 8°, para que as famílias a serem
beneficiadas tenham critérios objetivos e não quan
titativos.

Espero aprovarmos por unanimidade essa me
dida provisória, sabendo que ela é insuficiente, mas
necessária para o momento, com esse DVS que apre
sentamos para a supressão do referido parágrafo.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - É favorá-
vel.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao Deputado Carlos Alberto Rosado para
encaminhar contrariamente.

O SR. CARLOS ALBERTO ROSADO (PFL - RN.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, a Medida Provisória n° 11, que o Governo
apresenta para votação nesta tarde, é meritória. Ela
atende, de certa forma, à questão da seca no Nordeste
brasileiro, criando um componente de cidadania. Urna
vez instalada a seca, decretado o estado de emergên
cia, o agricultor, por conta da estiagem, retirará no siste
ma bancário o valor que lhe couber, eliminando a inter
ferência das lideranças locais, a necessidade de ser in
cluído numa lista de emergência pelo Governo do Esta
do, manipulada pelo Prefeito ou pelo Govemador.

Ao tempo em que essa medida provisória traz
esses componentes, traz também uma questão es
quisita, pelo menos para mim, Deputado nordestino.
Ela diz que o benefício, em caso de seca, vai ser rece
bido durante seis meses. Na minha Região, quando o
inverno é bom, quando a precipitação é boa, pas
sam-se oito meses sem chover. Quando ocorre uma
seca, quantos meses se passam sem chover? Será
que, na presença de seca, seis parcelas mensais de
100 reais atenderiam às necessidades de um agricul
tor e de sua família? Não. O Governo Federal erra
nesse cálculo. É necessário que sejam atendidas as
famílias e os agricultores durante pelo menos oito me
ses por ano.

Faço um apelo às Lideranças desta Casa, ao lí
der do Governo, ao Sr. Relator, para modificar o § 1°
do art. 8°, que diz que o benefício individual é fixado
em até 600 reais por família inscrita no Fundo Segu
ro-Safra, a ser repassado mensalmente em até seis
meses.

É necessário, portanto, elevarmos esse teto
para 800 reais, estabelecendo pelo menos oito paga
mentos anuais de 100 reais.

Obrigado.
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o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao Deputado Luiz Carlos Hauly, para enca
minhar a matéria.

O SR. LUIZ CARLOS HAULV (PSDB - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, sou favorável à
aprovação, de acordo com o relatório do Deputado
Márcio Reinaldo Moreira, ao tempo em que o parabe
nizo pelo trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há sobre
a Mesa os seguintes Requerimentos de Destaque.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO

(00 Bloco PDT/PPS)

Senhor Presidente,
Requeremos, nos do art. 161, § 2°, do Regimen

to Interno da Câmara dos Deputados, destaque para
votação em separado da Emenda n° 1, do deputado
Giovanni Queiroz, à Medida Provisória n° 11, que
"Cria o Fundo Seguro-Safra e institui o benefício Se
guro-Safra, para os agricultores familiares da região
Nordeste e do Norte do Estado de Minas Gerais, nos
Municípios, sujeitos a estado de calamidade ou situa
ção de emergência em razão do fenômeno da estia
gem" com o objetivo de dar nova redação ao art. 10 da
MP.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2002. 
Deputado Fernando Coruja, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar PDT/PPS.

REQUERIMENTO

Requer destaque da emenda n°. 1,
oferecida à MP n° 11/2001.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 161, 11, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação da emenda n° 1, oferecida à Medida
Provisória n° 11, de 2001, que "cria o Fundo Segu
ro-Safra para os agricultores familiares da região Nor
deste e do norte do estado de Minas Gerais, nos mu
nicípios sujeitos a estado de calamidade ou situação
de emergência em razão do fenômeno da estiagem:'

Justificação

O nobre deputado Giovanni Queiroz, autor da
emenda, em sua justificativa, ressalta que todos os
produtores agrícolas estão sujeitos ao problema de
frustração de safra por estiagem ou por doença na
cultura, independente de que região do país esses
produtores morem, ou seja, não é justo que essa pro
posta beneficie apenas uma região específica do país

já que o problema pode ocorrer em qualquer lugar. A
região oeste do estado de Santa Catarina é um bom
exemplo, enfrenta lima estiagem desde agosto do
ano passado que já provocou sérios prejuízos à agri
cultura e à avicultura principalmente.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2002. 
Deputado Vicente Caropreso, PSDB/SC.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO

Senhor Presidente,
Requeremos, nos do art. 161, inciso I, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado da Emenda n° 8, do depu
tado Giovanni Queiroz, à Medida Provisória n° 11,
que "Cria o Fundo Seguro-Safra e institui o benefício
Seguro-Safra, para os agricultores familiares da re
gião Nordeste e do Norte do Estado de Minas Gerais,
nos Municípios sujeitos a estado de calamidade ou si
tuação de emergência em razâo do fenômeno da esti
agem" com o objetivo de dar nova redação ao § 4° do
art. 6° da MP.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2002. 
Deputado Fernando Coruja, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar PDT/PPS.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO

Senhor Presidente,
Requeremos, nos do art. 161, inciso I, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado da Emenda n° 10. do de
putado Giovanni Queiroz, à Medida Provisória n° 11 ,
que "Cria o Fundo Seguro-Safra e institui o benefício
Seguro-Safra, para os agricultores familiares da re
gião Nordeste e do Norte do Estado de Minas Gerais,
nos Municípios sujeitos a estado de calamidade ou si
tuação de emergência em razão do fenômeno da esti
agem." com o objetivo de suprimir o § 2° do art. 8° da
MP.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2002. 
Deputado Fernando Henrique, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar PDT/PPS.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO

Senhor Presidente:
Requeremos, nos do art. 161, inciso I, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado da Emenda n° 11, do de
putado Giovanni Queiroz, à Medida Provisória n° 11 ,
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que "Cria o Fundo Seguro Safra e institui o beneficio
Seguro-Safra, para os agricultores familiares da re
gião Nordeste e do Norte do Estado de Minas Gerais,
nos Municípios sujeitos a estado de calamidade ou si
tuação de emergência em razão do fenômeno da esti
agem:' com o objetivo de dar nova redação ao art. 80
da MP.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO

Senhor Presidente:
Requeremos, nos do art. 161, inciso I, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação em separado da Emenda n° 13, do de
putado Giovanni Queiroz, à Medida Provisória n° 11,
que "Cria o Fundo SeguroSafra e institui o beneficio
Seguro-Safra, para os agricultores familiares da re
gião Nordeste e do Norte do Estado de Minas Gerais,
nos municípios sujeitos a estado de calamidade ou si
tuação de emergência em razão do fenômeno da esti
agem:' com o objetivo de suprimir o inciso V do art. 10
da MP.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2002. 
Deputado Fernando Coruja, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar PDT/PPS

REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO

(Do Bloco PDT/PPS)

Senhor Presidente:
Requeremos, nos do art. 161, § 2°, do Regimen

to Interno da Câmara dos Deputados, destaque para
votação em separado da Emenda n° 15, do deputado
Giovanni Queiroz, à medida Provisória n° 11, que
"Cria o Fundo Seguro-Safra e institui o beneficio Se
guro-Safra, para os agricultores familiares da região
Nordeste e do Norte do Estado de Minas Gerais, nos
Municípios sujeitos a estado de calamidade ou situa
ção de emergência em razão do fenômeno da estia
gem,', com o objetivo de dar nova redação ao inciso \I
do art. 10 da MP.

Sala da sessões, 26 de fevereiro de 2002. 
Deputado Fernando Coruja, Vice-líder do bloco
parlamentar PDT/PPS.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Bancada do PT)

Senhor Presidente

Requeremos, nos termos do artigo 161, inciso
11, § 2° do Regimento Interno da Câmara dos Depu-

tados, destaque para votação em separado do § ~
do artigo 8° da Medida Provisória n° 11/2001.

Sala das sessões, José Pimentel, PT; Profes
sor Luizinho, vice-líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O Rela
tor designado pela Mesa em substituição à Comis
são Mista do Congresso Nacional ao apreciar a Me
dida Provisória nO 11/01, ofereceu à mesma e vou
submeter a votos a seguinte Emenda ao artigo 1° da
referida Medida Provisória:

Dê-se ao Art. 1° da Medida Provisória n°
11/2001 a seguinte redação:

"Art. 1° Fica criado o Fundo Seguro-Safra, de
natureza financeira, vinculado ao Ministério do De
senvolvimento Agrário, e instituído o benefício Segu
ro-Safra com o objetivo de garantir renda mínima
para os agricultores familiares da Região Nordeste,
do Semi-Árido do Estado de Minas Gerais (Norte de
Minas Gerais e Vale do Jequitinhonha) e da região
norte do Estado do Espírito Santo, definidos na Lei
n° 9.690, de 15 de julho de 1998, nos municípios su
jeitos a estado de calamidade ou situação de emer
gência em razão do fenômeno da estiagem:'

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles
que forem favoráveis permaneçam como se acham.
(Pausa.)

APROVADA

O SR. PRESIDENTE vou submeter a votos as
Emendas apresentadas pela Comissão Mista, de
nOs de 1 a 15, com parecer contrário, ressalvados os
destaques:

Emenda n° 1

Suprima-se do art. 1° a expressão: "... da Re
gião Nordeste e do norte do Estado de Minas Gera
is.. :'

Dê-se a seguinte redação ao art. 1°:

Art. 1° Fica criado o Fundo Seguro-Safra, de
natureza financeira, vinculado ao Ministério do De
senvolvimento Agrário, e instituído o benefício Segu
ro-Safra com o objetivo de garantir renda mínima
para os agricultores familiares, que registrarem frus
tração de safra em decorrência do fenômeno da es
tiagem ou de doença sem método difundido de com
bate, controle ou profilaxia.

Emenda n02

Supriam-se o parágrafo único, do Art. 1°
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Emenda n° 3

Art. 1° Dê-se a emenda da Medida Provisória n°
11, de 21 de novembro de 2001, a seguinte redação:

"Cria o Fundo Seguro-Safra e institui o
benefício Seguro-Safra para os agricultores
familiares da Região abrangida pela Agên
cia de Desenvolvimento do Nordeste 
ADENE, nos Municípios sujeitos a estado
de calamidade pública ou situação de emer
gência em razão do fenômeno da estiagem."

Art. 2° Dê-se ao art. 1° da Medida Provisória n°
11, de 21 de novembro de 2001, a seguinte redação:

"Art. 1° Fica criado o Fundo Segu
ro-Safra, de natureza financeira, vinculado
ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, e
instituído o benefício Seguro-Safra com o
objetivo de garantir renda mínima para os
agricultores familiares da região abrangida
pela Agência de Desenvolvimento do Nor
deste - ADENE, que registrarem frustração
de safra em decorrência do fenômeno da
estiagem."

Emenda n° 4

Suprima-se a expressão, "declarado estado de
calamidade ou situação de emergência, reconheci
dos pelo Executivo Federal" do § 1° do Art. 6°.

Emenda n° 5

Suprima-se o § 2°, do Art. 6°.

Emenda n° 6

Suprima-se o § 3°, do art. 6°.

Emenda n° 7

Dê-se nova redação ao Inciso IV do Art. 6°:
IV - a União aportará anualmente, no mínimo,

recursos equivalentes a cinqüenta por cento (50%) da
previsão anual dos benefícios totais;

Emenda n° 8

Dê-se a seguinte redação ao § 4° do art. 6°
§ 4° No exercício de 2002, exclusivamente, o

aporte da União será viabilizado mediante a utiliza
ção de dotações orçamentárias consignados aos Mi
nistérios do Desenvolvimento Agrário, da Integração
Nacional e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Emenda N° 9

Suprima-se o § 2°, do Art. 8°.

Emenda n° 10

Suprima-se o § 2° do Art. 8°
§ 2° Fica limitado em um milhão e cem mil o nú

mero de agricultores e familiares passíveis de adesão
ao Seguro-Safra.

Emenda nO 11

Dê-se a seguinte redação ao art. 8°
Art. 8° Farão jus ao benefício os agricultores

familiares inscritos no Seguro-Safra, que perderem
pelo menos quarenta por cento da produção de
soja, feijão, milho, arroz ou algoodão, em razão da
estiagem, devidamente comprovada na forma a ser
estabelecida na regulamentação desta medida pro
visória.

Emenda n° 12

Acrescente-se os termos "e demais produtos
cultivados por esses agricultores" no Art. 8°

Emenda nO 13

Suprima-se o inciso V do art. 10:
V - a adesão ao programa é vedada ao agricul

tor cuja produção seja irrigada, conforme definido em
regulamento.

Emenda n° 14

Art. 1° Dê-se ao art. 10, incisos I e V, da Medida
Provisória n° 11, de 21 de novembro de 2001, a se
guinte redação:

"Art. 10 '" .

I - a adesão far-se-á anteriormente ao
início do plantio, devendo constar do instru
mento de adesão, ter outras, a área a ser
plantada com as culturas de feijão, milho, ar
rOl, algodão ou mandioca;

11- .
111- .
IV- ..
V - regulamento específico definirá as

condições de adesão do agricultor ao pro
grama, nas áreas cuja produção seja irriga
da;

Emenda n° 15

Dê-se ao início II do art. 10 a seguinte redação:

Art. 10- .
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11- O agricultor familiar não poderá ter renda fa
miliar mensal superior a cinco salários mínimos.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os que fo
rem pela aprovação permaneçam como se acham.
(Pausa.)

REJEITADAS

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub
meter a votos as emendas apresentadas pela Comis
são Mista, de nOs de 1 a 15, com parecer contrário,
ressalvados os destaques:

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

Art. 1° Fica criado o Fundo Seguro-Safra, de
natureza financeira, vinculado ao Ministério do De
senvolvimento Agrário, e instituído o benefício Segu
ro-Safra com o objetivo de garantir renda mínima
para os agricultores 'familiares da região Nordeste e
do norte do Estado de Minas Gerais, que registrarem
frustração de safra em decorrência do fenômeno da
estiagem.

Parágrafo único. Os benefícios do Seguro-Sa
fra serão efetivados nos Municípios em que tenha
sido declarado estado de calamidade ou situação
de emergência, reconhecidos em ato do Governo
Federal.

Art. 2° Constituem recursos do Fundo Segu
ro-Safra:

1- a contribuição individual do agricultor famili-
ar;

11 - as contribuições anuais dos estados e seus
municípios que aderirem ao programa;

III - os recursos da União direcionados para a fi
nalidade;

IV - o resultado das aplicações financeiras de
seus recursos.

Parágrafo único. O saldo apurado em cada
exercício financeiro será transferido para o exercício
seguinte, a crédito do Fundo Seguro-Safra.

Art. 3° Constituem despesas do Fundo Segu
ro-Safra, exclusivamente:

I - os benefícios mencionados no art. 8°;
11- as despesas com a remuneração prevista no

§ 2° do art. 7°.
Art. 4° O Ministério do Desenvolvimento Agrário

será o gestor do Fundo de que trata o art. 1°, a quem
caberá definir as normas para sua operacionalização,
segundo disposições estabelecidas pelo Poder Exe
cutivo Federal.

Art. 5° A participação da União no Fundo Segu
ro-Safra estará condicionada à adesão dos Estados e
dos Municípios bem como dos agricultores familiares,
mediante contribuição financeira, nos termos defini
dos no art. 6° .

Atr. 6° O benefício Seguro-Safra será custeado
com recursos do Fundo Seguro-Safra, os quais serão
constituídos conforme dispuser a regulamentação
prevista no art. 4° observado o seguinte:

I - a contribuição individual, por adesão, do
agricultor familiar para o Seguro-Safra será de
R$6,OO(seis reais);

11 - a contribuição anual do município será de
até 3% do valor de previsão de benefícios anuais para
o respectivo Município, conforme acordado entre o
estado e o município;

111- a contribuição anual do Estado, a ser adici
onada às contribuições do agricultor e do município
deverá ser em montante suficiente para complemen
tar a contribuição de 10% do valor da previsão dos be
nefícios anuais, para o respectivo estado;

IV - a União aportará anualmente, no mínimo,
recursos equivalentes a 20% da previsão anual dos
benefícios totais.

§ 1° No caso de ocorrências de frustração de sa
fra, declarado estado de calamidade ou situação de
emergência, reconhecidos pelo Poder Executivo Fe
deral, sem que haja recursos suficientes no Fundo
Seguro-Safra, a União antecipará os recursos neces
sários para o pagamento dos benefícios, limitado às
suas disponibilidades orçamentárias, observados o li
mite de benefícios do Seguro e o valor máximo fixado
por benefícios, nos termos dos arts. 8° e 9°.

§ 2° Na ocorrência do previsto no § 1°, a União
descontará, para a amortização das antecipações re
alizadas, até 50% das contribuições anuais futuras
previstas no inciso IV.

§ 3° O aporte de recursos pela União de que tra
ta o inciso IV somente será realizados após verificada
a regularidade quanto ao recolhimento das contribui
ções individuais dos agricultores familiares, dos muni
cípios e dos estados, previstas nos incisos I, 11 e 111.

§ 4° No exercício de 2002, o aporte da União
será viabilizado mediante a utilização de dotações or
çamentárias consignadas ao Ministério do Desenvol
vimento Agrário.

§ 5° As contribuições da União, dos estados,
dos municípios e dos agricultores familiares serão de
positadas no Fundo Seguro-Safra.
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Art. YO As disponibilidades do Fundo Segu
ro-Safra serão mantidas em instituição financeira fe
deral.

§ 1° A instituição financeira depositaria remune
rará as disponibilidades do Fundo pela taxa média re
ferencial do Sistema Especial de Licitação e Custódia
- SELlC.

§ 2° A remuneração da instituição financeira
será definida pelo Poder Executivo Federal.

Art. 8° Farão jus ao benefício os agricultores fa
miliares inscritos no Seguro-Safra, que perderem
pelo menos 60% da produção de feijão, milho, arroz
ou algodão, em razão da estiagem, devidamente
comprovada na forma a ser estabelecida na regula
mentação desta Medida Provisória.

§ 1° O benefício individual é fixado em até
R$600,00 (seiscentos reais) por família inscrita no
Seguro-Safra, a ser repassado em até seis parcelas
mensais.

§ 2° Fica limitado em um milhão e cem mil o nú
mero de agricultores familiares passíveis de adesão
ao Seguro-Safra.

§ 3° Évedada a concessão do benefício do que
trata este artigo aos agricultores que participem de
programas similares de transferência de renda, que
contem com recursos da União, destinados, aos agri
cultores em razão de estiagem.

§ 4° Para o exercício de 2002, o valor de que tra
ta o § 1° e o número de agricultores de que trata o § 2°
serão estabelecidos pelo Poder Executivo Federal em
razão das disponibilidades orçamentárias, consigna
das ao Ministério do Desenvolvimento Agrário.

Art. 9° As contribuições de que trata o art. 6° e
os benefícios previstos no art. 8° poderão ser altera
dos pelo Poder Executivo Federal, observada a exis
tência de dotação orçamentária e o equilíbrio entre as
contribuições e a previsão de desembolso a ser defi
nido em regulamento.

Art. 10. A inscrição dos agricultores familiares
no Seguro-Safra, será por adesão e observará as dis
posições a serem estabelecidas pelo Ministério do
Desenvolvimento Agrário, observadas as seguintes
condições:

I - a adesão far-se-á anteriormente ao início do
plantio, devendo constar do instrumento de adesão,
dentre outras, a área a ser plantada com as culturas
de feijão, milho, arroz ou algodão;

II - o agricultor familiar não poderá ter renda fa
miliar mensal superior a um e meio salários mínimos;

111- a área plantada com as culturas menciona
das no inciso I poderá ser de até dez hectares;

IV - o agricultor familiar não pode explorar área
superior a quatro módulos fiscais, seja como proprie
tário, meeiro, posseiro, ou qualquer outra forma de
posse da terra; e

V - a adesão ao programa é vedada ao agricul
tor, cuja produção seja irrigada, conforme definido em
regulamento.

Parágrafo único. Os agricultores familiares, a
partir de sua adesão, ficam obrigados a participar de
programas de educação e capacitação rural para te
rem acesso ao benefício previsto no art 8°.

Art. 11. Até 30 de agosto de cada ano, o Minis
tério do Desenvolvimento Agrário informará aos esta
dos e municípios a estimativa do montante de recur
sos a serem alocado em seus orçamentos para fazer
face às suas contribuições.

§ 1° O valor da contribuição anual a ser desem
bolsado pelos estados e municípios será definido
após o fim do período de adesão dos agricultores, e
recolhido, pelos estados o municípios, em parcelas
mensais iguais, à instituição financeira de que trata o
art. 7°, conforme dispuser o regulamento.

§ 2° Excepcionalmente, no ano de 2001, à infor
mação sobre o montante de recursos de que trata o
caput será realizada até 15 de dezembro.

Art. 12. O Poder Executivo Federal regulamen
tará as disposições contidas nesta Medida Provisória.

Art. 13. Esta Medida Provisória entra em vigor
na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles
que forem pela aprovação permaneçam como se
acham. (Pausa.)

APROVADA, com voto contrário do Deputado
Arnaldo Faria de Sá.

O SR. WELLlNGTON DIAS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa
a palavra.

O SR. WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apre
sentei uma sugestão, que foi acatada pelo Relator.
Trata-se de uma alteração na redação do art. 10,
acrescentando apenas "para a convivência com o
semi-árido". O Relator comunicou que a acataria.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado
Wellington Dias, informo a V. Exa que é intempestiva a
apresentação dessa emenda, já que chegou à Mesa
neste instante. Havendo unanimidade por parte do
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Plenário, esta Presidência a receberá; não havendo,
lamentavelmente, não poderei recebê-Ia.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa

a palavra.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, hou
ve um acordo com relação à emenda, que retira a fi
xação do limite de 1 milhão e 100 mil pessoas. Ape
nas isso.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vamos
ouvir o Relator, Deputado Márcio Reinaldo Moreira,
para que ele possa nos esclarecer e manifestar se há
ou não alguma objeção. Tem a palavra S. ~.

O SR. MÁRCIO REINALDO MOREIRA (PPB 
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o pará
grafo único do art. 10 diz o seguinte:

Art.10 ..

Parágrafo único. Os agricultores famili
ares, a partir de sua adesão, ficam obriga
dos a participar de programas de educação
e capacitação rural para terem acesso ao
benefício previsto no art. 8°.

O ilustre Deputado Wellington Dias propõe que
depois desse artigo seja incluída a expressão "para a
convivência no semi-árido". Efetivamente, não vejo
nenhum entrave ou qualquer problema maior com a
referida expressão.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não ha
vendo objeção, a Presidência consulta o Líder Ino
cêncio Oliveira.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que não há
nenhuma objeção, até porque apenas determina que
na educação desses trabalhadores da área do
semi-árido sejam ministrados esses cursos para ca
pacitação de convivência com o semi-árido. Apenas
isso.

Portanto, concordamos com a emenda.
O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa

a palavra.
O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (Blo

co/PDT-SP Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, vai ser criada na Casa a Comissão Per
manente sobre segurança pública. A questão que for
mulo a - V. Exa não precisa responder agora - é se,
tendo em vista esse fato superveniente, ou seja, a cri-

ação desse novo órgão, cada um dos partidos conti
nuará com direito a uma Comissão, independente
mente do Bloco Parlamentar.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Apesar de
um tanto intempestiva a sua pergunta, V. Exa merece
a atenção desta Presidência.

A proporcionalidade da divisão das Comissões
agregará as dezoito Comissões Permanentes, já se
considerando a aprovada sobre segurança pública.
Foi distribuído aos Líderes partidários documento in
formando como ficará essa proporcionalidade.

Eu não saberia agora dizer a V. Exa
, mas posso

adiantar que a divisão das Comissões entre os parti
dos já acomodará a décima oitava Comissão, uma
vez que foi aprovada anteriormente à indicação pelos
Srs. Líderes. Em outro momento da sessão podere
mos voltar a esse assunto.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO - Agrade
çoa V. E~.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Para que
não fique dúvida alguma, a Presidência vai ler a
emenda acatada pelo Relator e submetê-Ia imediata
mente ao Plenário, visto que há unanimidade para o
seu acolhimento.

EMENDA DO RELATOR

Dê-se ao parágrafo único do art. 10 da Medida
Provisória n° 11 , de 2001, a seguinte redação:

Art.10 ..
Parágrafo único. Os agricultores famili

ares, a partir de sua adesão, ficam obriga
dos a participar de programas de educação
e capacitação rural para terem acesso ao
benefício previsto no art. 8°, para convivên
cia com o semiárido.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2002 
Márcio Reinaldo Moreira, Relator - Professor Lui
zinho, Vice-Líder do PT - Wellington Dias, PT

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em vota
ção a Emenda.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs.
Deputados que a aprovam permaneçam como se en
contram. (Pausa.)

APROVADA.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a

mesa o seguinte requerimento:
Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara dos

Deputados:
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Requeremos, nos termos do art. 162,
inciso XlV, do Regimento Interno, a votação
em globo dos destaques simples apresenta
dos à Medida Provisória nO 11/2001.

Sala das Sessões, em 26 de fevereiro de 2002.
Assinam: Inocêncio Oliveira, Líder do PFL; e

Ricardo Barros, Vice-Líder do Governo.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em vota

ção o requerimento.

Os que forem favoráveis à votação em globo
deverão se manifestar favoravelmente. Em seguida,
haverá uma segunda votação. Rep~o: aqueles que
forem favoráveis à votação em globo dos destaques
simples permanecerão como se encontram.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs.
Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

APROVADO.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub
meter a votos, em globo, os destaques simples.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, inciso I,
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
destaque para votação em separado da Emenda n°
000008, do Dep. Giovanni Queiroz, à Medida Provi
sória n° 11, que "Cria o Fundo Seguro-Safra e insti
tui o benefício Seguro-Safra, para os agricultores fa
mi�iares da região Nordeste e do norte do Estado de
Minas Gerais, nos municípios sujeitos a estado de
calamidade ou situação de emergência em razão do
fenômeno da estiagem", com o objetivo de dar nova
redação ao § 4° do art. 6° da MP.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2002. 
Deputado Fernando Coruja, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar POT/PPS.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, inciso I,
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
destaque para votação em separado da Emenda nO
000010, do Dep. Giovanni Queiroz, à Medida Provi
sória n° 11, que "Cria o Fundo Seguro-Safra e insti
tui o benefício Seguro-Safra, para os agricultores fa
miliares da região Nordeste e do norte do Estado de

Minas Gerais, nos municípios sujeitos a estado de
calamidade ou situação de emergência em razão do
fenômeno da estiagem", com o objetivo de suprimir
o § 2° do art. 8° da MP.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2002. 
Deputado Fernando Coruja, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar PDT/PPS.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, inciso
I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, destaque para votação em separado da
Emenda n° 000011, do Dep. Giovanni Queiroz, à
Medida Provisória n° 11, que "Cria o Fundo Se
guro- Safra e institui o benefício Seguro-Safra,
para os agricultores familiares da região Nordes
te e do norte do Estado de Minas Gerais, nos
municípios sujeitos a estado de calamidade ou
situação de emergência em razão do fenômeno
da estiagem", com o objetivo de dar nova reda
ção ao art. 8° da MP.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2002. 
Deputado Fernando Coruja, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar PDT/PPS.

REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 161, inciso I,

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
destaque para votação em separado da Emenda
n° 000013, do Dep. Giovanni Queiroz, à Medida
Provisória n° 11, que "Cria o Fundo Seguro-Safra e
institui o benefício Seguro-Safra, para os agriculto
res familiares da região Nordeste e do norte do
Estado de Minas Gerais, nos municípios sujeitos a
estado de calamidade ou situação de emergência
em razão do fenômeno da estiagem", com o objeti
vo de suprimir o inciso V do art. 10 da MP.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2002. 
Deputado Fernando Coruja, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar PDT/PPS.

REQUERIMENTO

Requer o destaque da emenda n° 01,
oferecida à MP n° 11/2001.

Senhor Presidente,
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Requeiro, nos termos do art. 161, 11, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, destaque
para votação da emenda n° 01, oferecida à Medida
Provisória n° 11, de 2001, que "cria o Fundo Segu
ro-Safra para os agricultores familiares da região
Nordeste e do norte do estado de Minas Gerais, nos
municípios sujeitos a estado de calamidade ou situ
ação de emergência em razão do fenômeno da esti
agem".

Justificativa

O nobre Deputado Giovanni Queiroz, autor da
emenda, em sua justificativa, ressalta que todos os
produtores agrícolas estão sujeitos ao problema de
frustração de safra por estiagem ou por doença na
cultura, independente de que região do país esses
produtores morem, ou seja, não é justo que essa pro
posta beneficie apenas uma região específica do País
já que o problema pode ocorrer em qualquer lugar. A
região oeste do estado de Santa Catarina é um bom
exemplo, enfrenta uma estiagem desde agosto do
ano passado que já provocou sérios prejuízos à agri
cultura e à avicultura principalmente.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2002. 
Deputado Vicente Caropreso, PSDB/SC.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs.
Deputados que forem pela aprovação permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

REJEITADOS

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) Sobre a
Mesa Requerimento de destaque, da bancada do
Bloco Parlamentar PDT/PPS, nos seguintes termos:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO

(Do Bloco PDT/PPS)

Senhor Presidente,
Requeremos, nos do art. 161, § 2°, do Regimen

to Interno da Câmara dos Deputados, destaque para
votação em separado da Emenda n° 000001 , do de
putado Giovanni Queiroz, à Medida Provisória n° 11,
que "Cria o Fundo Seguro-Safra e institui o benefício
Seguro-Safra, para os agricultores familiares da re
gião Nordeste e do Norte do Estado de Minas Gerais,
nos Municípios sujeitos a estado de calamidade ou
situação de emergência em razão do fenômeno da
estiagem" com o objetivo de dar nova redação ao art.
1°daMP.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2002. 
Deputado Fernando Coruja.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Para en
caminhar favoravelmente, concedo a palavra ao De
putado Antônio Carlos Konder Reis.

O SR. ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS
(PFL - SC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, venho à tribuna defender urna
medida de justiça. Antes, tive o cuidado de comunicar
ao Líder da minha bancada que me manifestaria a fa
vor da aprovação da emenda da bancada do PDT e a
defenderia.

Santa Catarina, nas regiões do planalto norte,
da serra, do meio oeste, do oeste e do extremo oeste,
desde agosto de 2001 , sofre estiagem sem paralelo
na história do Estado.

Hoje, estão em Brasília mais de vinte Prefeitos
da região assolada pela seca, e seus testemunhos
são eloqüentes no sentido de que existem proprieda
des agrícolas em que não há água para beber; os po
ços artesianos e semi-artesianos estão secando e os
aviários e as criações de suínos estão atravessando
fase extremamente difícil.

A Câmara dos Deputados vai votar a medida
provisória que institui o Fundo Seguro-Safra para a
Região Nordeste e para o norte de Minas Gerais. Nin
guém pode ser contra a instituição desse seguro, mas
os catarinenses não compreenderão o fato de essa
emenda omitir, esquecer e discriminar os Estados de
Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, que também
enfrentam estiagem sem precedentes.

Sr. Presidente, não há como defender a redação
do art. 1° da medida, com argumentos bizantinos,
como se ela fosse atender a um problema localizado.

Sras. e Srs. Deputados, em Santa Catarina, a
estiagem se manifesta como uma calamidade. Por
que não incluir no projeto que institui o Seguro-Safra
todos os Estados brasileiros? Na regulamentação da
lei, estabeleceríamos os critérios para que o Segu
ro-Safra atenda realmente àqueles que necessitam
do auxílio dos Governos Federal, Estaduais e Muni
cipais.

Por isso, Sr. Presidente, encaminho a votaçãe
no sentido do acolhimento da Emenda n° 1. Lembro
que a defesa da emenda não fere nenhum princípio
de legítimo interesse partidário. Repito: estender a
todo o território nacional a possibilidade de os agricul
tores e seus familiares serem assistidos pelo Fundo
Seguro-Safra é medida de justiça, que há de ser con
quistada pelo voto consciente e livre do Plenário da
Câmara dos Deputados.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao Deputado Fernando Coruja para encami
nhar a votação.

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, estamos diante de importante medida
provisória, por meio da qual o Governo cria o Fundo
Seguro-Safra e institui o seu benefício para atender
aos agricultores familiares que, em conseqüência da
estiagem, não produzam 60% do previsto.

Ora, Sr. Presidente, é importante que haja o se
guro. O que discutimos é sua abrangência. O Brasil
precisa distribuir a renda, em benefício das regiões
mais pobres - a própria Constituição já prevê isso,
com fundos para as Regiões Norte e Nordeste. Esta
mos diante de um fundo-seguro. Precisamos atender
a todo o Brasil. Não podemos amparar apenas o Nor
deste, pois a estiagem atinge todo o País. No momen
to, os Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul
enfrentam período de seca e precisam ser beneficia
dos pelo Fundo Seguro-Safra.

É claro que, se se passarem dez anos e não
houver seca, nenhum dos Estados será contempla
do pelo benefício; só o serão os Estados que tradici
onalmente têm carência de chuvas, como é o caso
do Nordeste, o norte de Minas Gerais e o Estado do
Espírito Santo, como já mencionado. Mas não pode
mos entender que haja discriminação.

Alega-se que existe a Medida Provisória na 30,
que institui o Programa BolsaRenda, o qual concede
60 reais para cada produtor. Esta é diferente, pois
vai atender casos específicos, onde ocorrer calami
dade pública - enchente e seca -, e fundamental
mente não beneficia nosso Estado, ou o Rio Grande
do Sul, ou o Paraná, ou outros. Precisamos, sim, de
um seguro. Os Estados de Santa Catarina, Rio
Grande do Sul e Paraná são de pequenos produto
res, eles também precisam de seguro.

Por isso, Sr. Presidente, insistimos em que é
preciso deixar isso em aberto.

Ora, evidentemente, se os Estados do Nordes
te e do Norte têm mais situações de seca e estia
gem, vão receber mais recursos, podem recebê-los
até integralmente. Agora, em ocasiões especiais - e
esta é uma ocasião especial -, a outra região deve
também ser beneficiada. Não posso querer que o
povo do Sul compreenda que, apesar da seca que
sofre, votaremos um seguro que não diz respeito
àquela região.

Portanto, encaminhamos favoravelmente à
emenda apresentada pelo Deputado Giovanni Quei
roz, que é do Norte, mas entende que isso tem que
beneficiar o País como um todo, nos termos do des
taque que apresentamos. Ou seja, encaminhamos o
voto "sim" à emenda.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE(Aécio Neves) - Vou sub
meter a votos a seguinte Emenda na 01, apresenta
da na Comissão mista, destada:

Emenda n° 01

Suprima-se do art. 10 a expressão: "...da Região
Nordeste e do norte do Estado de Minas Gerais..."

Dê-se a seguinte redaçao ao art. 10
:

Art. 1° Fica criado o Fundo Seguro-Safra, de
natureza financeira, vinculado ao Ministério do De
senvolvimento Agrário, e instuído o benefício Segu
ro-Safra com o objetivo de garantir renda mínina para
os agricultores familiares, que registrarem frustação
de safra em decorrência do fenômeno da estiagem ou
de doença sem método difundido de combante, con
trole ou profilaxia.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência pede a atenção dos Srs. Líderes. Está em vo
tação a emenda na 1.

O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço a
palavra para orientar a bancada.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa

a palavra.
O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, ressalto que a Medida Provi
sória na 11 é uma das poucas com conteúdo positivo,
na nossa opinião. Por essa razão, deve ser aprovada,
como já o foi.

Ela cria, entretanto, diversas restrições que, se
olharmos mais atentamente, não têm cabimento.
Restringe muito, primeiro, a área: apenas o Nordeste
e o norte de Minas; restringe a renda mensal dos be
neficiados a apenas um salário mínimo e meio; res
tringe a área cultivada a 10 hectares. E por aí segue.

O que estão a dizer os Deputados Giovanni Qu
eiroz e Fernando Coruja, este com o seu destaque, é
que nos seja concedida, pelo menos, a possibilidade
de ampliarmos um pouco uma das restrições. As per
das da safra não decorrem apenas da seca, mas tam
bém de doenças desconhecidas, aquelas cujo méto
do de combate, controle ou profifaxia não é difundido.

Recomendamos à nossa bancada que vote fa
voravelmente à emenda. Nordestinos que somos, não
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seria justo discriminarmos aqueles que também so
frem brutalmente com a safra perdida, devido à estia
gem, a doenças.

O SR. INOC~NCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, cabe-me dizer que o ilustre
Líder Haroldo Lima cometeu algumas injustiças.

A primeira: não se fixa mais em 1 milhão e 100
mil, o que foi retirado graças a uma emenda que foi
votada. A segunda: foi ampliada a faixa para a área da
SUDENE, incluindo o Vale do Jequitinhonha e o Esta
do do Espírito Santo.

À tribuna assomou um dos homens públicos
mais corretos do País. Se a medida não fosse correta,
ele não teria subido à tribuna. Refiro-me ao Deputado
Antônio Carlos Konder Reis.

Eu iria votar com o ilustre Parlamentar, mas o
Deputado Padre Roque acaba de apresentar projeto
de lei, que tramita nesta Casa, cujo pedido de urgên
cia urgentíssima assinei, para resolver o problema da
Região Sul- Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Pa
raná. Além do mais, trata-se de assunto de iniciativa
exclusiva do Poder Executivo. Hoje, pela Lei da Res
ponsabilidade Fiscal, não se pode apresentar uma
despesa se não houver o correspondente recurso
para cobri-Ia.

Por isso, Sr. Presidente, tenho dúvidas a respei
to desse processo. Mas, por estar envolvido nele um
dos Parlamentares mais corretos que tive oportunida
de de conhecer, o Líder do PFL vai deixar aberta a po
sição do seu partido, reservando o direito a cada inte
grante da bancada de votar de acordo com sua cons
ciência.

Quero dizer que assinei o pedido de urgência
para resolver o problema da Região Sul. O Deputado
Padre Roque acaba de me entregar o projeto, que já
tinha várias urgências. O Líder do PFL completou o
número necessário de assinaturas para dar urgência
urgentíssima ao assunto. Se assim não fosse, estaria
votando a favor da emenda. Como fiz assim, deixo a
questão aberta no PFL.

O SR. XICO GRAZIANO (PSDB - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, em nome da Liderança do PSDB, in
formo à nossa bancada e ao Plenário que compreen
demos muito bem as razões pelas quais os Deputa
dos de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Pa
raná e mesmo os de São Paulo, onde tivemos tam
bém problema de seca, estão preocupados em resol
ver a situação de seus agricultores.

Ocorre que a matéria que votamos agora, a Me
dida Provisória n° 11, trata de um seguro de safra que
exige a adesão antecipada dos agricultores. Mesmo
que votássemos e incluíssemos as outras regiões do
País, não resolveríamos a questão. O problema de
Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e de outras re
giões é emergencial.

Nas reuniões realizadas hoje para o entendi
mento sobre esta matéria, pareceu-nos claro que,
quando a Medida Provisória n° 30 vier à votação nes
te plenário, o que acontecerá logo, será o momento
mais adequado para resolvermos o problema emer
gencial dos Estados que não estão contemplados por
esta medida.

Por essa razão, encaminharemos a posição
contrária à emenda, pela inoportunidade nesta ma
téria.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles
que estiverem de acordo com a emenda , permane
çam como se acham. (Pausa.)

REJEITADA

O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Ex"
a palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
peço verificação de votação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Será feita
a verificação de votação.

O SR. WAGNER ROSSI-Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Ex"
a palavra.

O SR. WAGNER ROSSI (PMDB-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB orienta sua bancada a votar "não".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Para que
os ilustres Parlamentares não tenham dificuldade no
momento da votação, encareço aos ilustres Líderes:
apenas "sim" ou "não". Há extensa pauta de votação
na noite de hoje. Ouvirei as Lideranças partidárias
apenas para se manifestarem favoráveis ou contrári
as à emenda.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como vo
tam os Srs. Líderes?

O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
voto "sim".
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o SR. BISPO RODRIGUES (Bloco/PL - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
encaminho o voto "sim".

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
voto "sim".

O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PTB vota "não".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB- MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB vota
"não". Entendemos a situação de Santa Catarina e
votaremos favoravelmente à urgência do projeto que
trata de calamidade pública no Brasil.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa

a palavra.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, para
que não haja confusão, gostaríamos de deixar claro
que, para nós, havia um acordo: não acataríamos ne
nhuma emenda, a não ser a supressão do § 2° do art.
8°. As mudanças já haviam sido acatadas pelo Rela
tor. Havendo acordo, participamos dele. Havendo
quebra de acordo, votamos com a opinião de nossa
bancada. O PFL, pelo que o próprio Líder nos infor
mou, liberou sua bancada. Se houve mudança, quero
ter a configuração clara, para que adotemos um posi
cionamento.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Ouvirei os
demais Líderes, e V. Exa falará ao final.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O PMDB
encaminhou o voto "não".

Como vota o PSDB?
O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB - BA. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB recomenda
o voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PFL, ilustre Líder Inocêncio Oliveira?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu
disse anteriormente, em homenagem à bancada de
Santa Catarina, sobretudo ao Deputado Antônio Car
los Konder Reis e ao Deputado Paulo Gouvêa, que a
questão no partido está aberta. O Líder vai votar "não"
porque tem a convicção de que já existe projeto para
cuidar das emergências de Santa Catarina, Paraná e
Rio Grande do Sul.

O Líder votará "não", mas a questão está aber
ta, cada um vota de acordo com a sua consciência.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a po
sição do PT está definida. Temos um Governo de
Estado, que é o do Rio Grande do Sul, e Prefeituras

em Santa Catarina e no Paraná. Nosso posiciona
mento é favorável.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem a pa
lavra o Líder do Governo, Deputado Arnaldo Madeira.

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
construímos um acordo na sala da Liderança do Go
verno para manter o texto conforme o apresentado
pelo Relator. Mas quero lembrar a V. Exa e ao Plená
rio que estamos tratando de questão específica do
semi-árido. Este projeto foi construído após intensa
negociação, para resolver problemas do Nordeste. A
Medida Provisória n° 30 trata exatamente do Bol
sa-Renda, para atendimento à agricultura familiar
em todo o Brasil. Mudar o texto deste projeto signifi
ca prejuízo dos entendimentos feitos a respeito da
criação do Seguro-Safra para a região do semi-árido
nordestino.

Lembro, ainda, Sr. Presidente, que a matéria en
volve recursos orçamentários.

Estabelecer que o projeto é específico do Norte
e Nordeste significa prejudicar essas duas regiões,
daí a importância de mantermos o texto, votando
"não" à emenda, embora reconhecendo os problemas
de Santa Catarina e sabendo da necessidade de cria
ção de um seguro-safra para todo o Brasil.

Sr. Presidente, neste momento estamos tratan
do do semi-árido nordestino, por isso é importante
manter o texto do Relator. O Governo encaminha o
voto "não" ao destaque.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência solicita aos Srs. Deputados que tomem os
seus lugares, a fim de ter início a votação pelo siste
ma eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.~

a palavra.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB - MG. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB reco
mendou o voto "não", mas assume de público com a
bancada do partido de Santa Catarina o compromis
so de pôr em regime de urgência projeto que tratará
especificamente de calamidade pública no Estado.

O SR. WAGNER ROSSI (PMDB - SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB também recomendou o voto "não", mas enten
de os reclamos e a natural ansiedade dos Deputados
que representam os Estados de Santa Catarina, Pa
raná e Rio Grande do Sul, onde a seca provoca gra
ves problemas para a agricultura familiar. Nós tam
bém assinamos o pedido de urgência para o projeto
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que beneficia especificamente esses companheiros,
mas não queremos privar os agricultores do semi-ári
do nordestino dos benefícios dessa medida provisó
ria. Nosso partido entende a posição contrária de al
guns de seus membros e respeitará eventuais diver
gências.

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PRo Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a
emenda apresentada pela bancada do PDT estabele
ce condições equânimes para todo o País. Preocupa
mo-nos, contudo, com o valor posto à disposição para
atender a esse pleito.

De qualquer maneira, a bancada do PPS vota
"sim".

A SRA. LUCI CHOINACKI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa

a palavra.
A SRA. LUCI CHOINACKI (PT - SC. Pela or

dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, venho fazer um registro muito im
portante sobre a questão da renda.

O núcleo agrário da bancada do Partido dos Tra
ba�hadores apresentou, na Comissão de Agricultura,
uma proposta para solucionar o grave problema cau
sado pela estiagem, pelas chuvas de granizo e pelas
enchentes, mas também para tentar resolver a situa
ção econômica do País.

Nossos agricultores não têm renda, não sabem
o que vai acontecer com a produção, não sabem que
produto vai ser importado. Da era Fernando Collor
para cá, houve a quebra da nossa agricultura, provo
cada principalmente pela abertura econômica. O
Estado de Santa Catarina sofreu o maior êxodo rural
do País; algo em torno de 13,30% de sua população
rural migrou de lá, segundo dados do IBGE. Homens
e mulheres foram expulsos de suas terras.

Infelizmente, Sr. Presidente, a maioria dos Par
lamentares ruralistas votou contra o projeto que apre
sentamos na Comissão de Agricultura, um projeto
que resolveria parte do problema que hoje estão en
frentando os pequenos agricultores, abandonados
pela política agrícola do Sr. Femando Henrique Car
doso.

A estiagem no Sul continua. Choveu muito pou
co. Ninguém sabe calcular a perda na produção. Nin
guém sabe se haverá excedente. As Prefeituras não
têm condições de colocar máquinas à disposição
para resolver o problema da falta de água. O projeto
da nossa bancada já tramita em regime de urgência
urgentíssima. Esperamos que ele seja votado o mais
rapidamente possível, dada a gravidade do caso e o
desespero das famílias catarinenses. O oeste de
Santa Catarina, assim como outras regiões que hoje
sofrem com a estiagem, que eram ricas, hoje estão

pobres, por falté! de uma política de incentivo à agri
cultura familiar. E urgente que se resolva esse proble
ma. A solução que propomos é paliativa, mas neces
sária. Precisamos dar uma garantia de renda perma
nente às famílias dos agricultores para que cuidem da
terra, do meio ambiente e da produção, e possam
manter seus filhos estudando para se tornarem cida
dãos.

Fazer da agricultura um espaço de vida, e não
de sofrimento, é o grande desafio deste País.

O SR. ENI VOLTOUNI - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.~
a palavra.

O SR. ENI VOLTOUNI (PPB - SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, com a
anuência do nosso Líder, venho informar que todos
os Deputados do PPB de Santa Catarina estamos vo
tando "sim" à emenda, também por uma questão de
logística. Nosso Estado, que tem 40 Municípios em si
tuação de emergência por causa da estiagem, com
partilha com o Rio Grande do Sul, que já tem 203 Mu
nicípios em idêntica condição, uma situação que o
Governo tem de examinar. Eu conversei com o Líder
Arnaldo Madeira e disse-lhe que uma medida desse
tipo não poderia deixar de ser estendida a todo o País.
Sabemos que o Nordeste e as regiões do semi-árido
são localidades que enfrentam condições climáticas
cíclicas, e que devem ter um cadastramento prévio,
mas nós de Santa Catarina, que temos a felicidade de
não enfrentar essa situação todos os anos, vivemos
desde agosto em absoluta estiagem. É tão drástica a
nossa situação quanto a do semi-árido. Não há como
explicar, portanto, que a atenção dada pelo Governo
Federal a outras Regiões não seja estendida à Re
gião Sul.

Neste momento, torço para que essa medida
provisória seja expandida para todo o Brasil, e que o
Governo assuma o compromisso do crédito de emer
gência, se necessário, para Santa Catarina e para o
Rio Grande do Sul.

O SR. JOÃO MATOS - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.~
a palavra.

O SR. JOÃO MATOS (PMDB - SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de
reafirmar que a bancada do PMDB de Santa Catari
na, mesmo contrariando a orientação da bancada na
cional, votará "sim", pela situação em que se encon
tram os agricultores do oeste e do extremo oeste do
Estado, que precisam dessa posição da bancada.
Associamo-nos, assim, aos Parlamentares das de
mais bancadas do Fórum Parlamentar Catarinense.

O SR. AUGUSTO NARDES (PPB - RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nós do
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Sul estamos extremamente interessados na aprova
ção dessa emenda, porque a seca que enfrentamos
recentemente causou-nos perdas de até 80%, em re
lação ao milho, e 50% em relação à soja. É justo que
os produtores do Sul também sejam beneficiados, já
que enfrentamos quatro anos de seca nos últimos
cinco anos, o que deixou a Região em permanente
estado de calamidade pública. Portanto, pedimos aos
Parlamentares que votem "sim", que aprovem essa
emenda que possibilitará socorro aos produtores de
todo o Brasil.

Muito obrigado.
A SRA. MIRIAM REID - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa

a palavra.
A SRA. MIRIAM REID (Bloco/PSB - RJ. Pela or

dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, para
benizo o Deputado Giovanni Queiroz pela iniciativa da
emenda que viabiliza o seguro-safra para os peque
nos agricultores brasileiros. A iniciativa atende ao cla
mor dos produtores rurais, que vivem momentos de
angústia e até mesmo de desespero, ao verem a seca
ou a enchente acabar com suas lavouras e, conse
qüentemente, com suas esperanças de garantir o
sustento de suas famílias. Esse seguro é fundamental
para garantir tranqüilidade aos agricultores.

Sr. Presidente, quero também falar em nome
dos pequenos pecuaristas da minha região, que me
procuraram na semana passada para dizer que che
garam a receber da;; cooperativas 13 centavos de
real por litro de leite. E impossível, Sr. Presidente, que
um produtor rural cubra seus gastos com produção le
iteira recebendo de 0,13 a 0,23 centavos de real por li
tro de leite. Precisamos da união nacional para buscar
uma solução que possibilite que esses produtores se
jam ressarcidos pelos seus investimentos e continu
em produzindo. Neste momento, muitos estão aban
donando suas propriedades rumo às cidades.

O SR. RONALDO CAIADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.~
a palavra.

O SR. RONALDO CAIADO (PFL - GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero,
neste momento, pedir a atenção de todos os Deputa
dos para a votação dessa Medida Provisória n° 11 e
da Emenda n° 1 que lhe foi oferecida.

Muitos Deputados acompanham a orientação
dos seus Líderes no encaminhamento da votação,
mas é extremamente importante que os companhei
ros entendam a abrangência dessa medida provisó
ria, que propõe o seguro-safra em nosso País, para a
agricultura familiar, nas situações de calamidade, de
crise e de dificuldade de comercialização, apenas
para a Região Nordeste e o norte de Minas Gerais.

Ora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, qualquer
Região do País que tenha dificuldade na agricultura
familiar deveria ter direito também a esse seguro-sa
fra. Por isso, essa Emenda n° 1 deve ter o nosso voto
pela aprovação. Ou seja, devemos votar "sim", para
que toda a agricultura familiar, em qualquer quadrante
deste País, possa ter direito ao seguro-safra.

Esse é o motivo da nossa luta: que esse benefí
cio não se restrinja a apenas uma Região do Brasil.
Assim, nada mais justo do que a emenda apresenta
da pelo Deputado Antônio Carlos Konder Reis e por
outros Deputados que a endossaram. E ela tem, in
discutivelmente, todo o apoio da bancada da agricul
tura. Não podemos discriminar a agricultura familiar
do Centro-Oeste, do Norte, do Sul e do Sudeste. To
dos nós temos problemas, e nada mais justo do que
implantar uma medida que seja abrangente, igualitá
ria e correta, para atender as dificuldades dos agricul
tores, que precisam dos resultados de suas safras.
Isso é cidadania no campo. E iniciaremos um movi
mento para resgatar a cidadania no campo, fazendo
com que a agricultura familiar possa desenvolver-se,
para que o agricultor possa manter-se em suas terras
e não seja obrigado a migrar paras as grandes cida
des, como vemos acontecer hoje.

Portanto, solicito aos nobres pares que votem
"sim" à Emenda n° 1 da Medida Provisória n° 11.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. HUGO BIEHL - Sr. Presidente, solicito a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.~

a palavra.
O SR. HUGO BIEHL (PPB - SC. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, também solici
to aos colegas Deputados que acolham essa emenda.
Não é preciso repetir os argumentos já apresentados
pelos colegas que a defendem. Ainda agora ouvimos o
Deputado Ronaldo Caiado, cujos argumentos são os
mesmos que podemos apresentar em nome de todos
os produtores interessados nessa decisão.

Portanto, mesmo que alguns companheiros,
corno no caso do PTB, tenham recebido de seus lí
deres a orientação de votar "não" à matéria, esta
mos, contando com a compreensão do nosso Líder,
recomendando o voto "sim". Inclusive lembramos
aos colegas que já declinaram o voto que é possível
retificá-lo, porque é matéria de justiça, diante do
que estamos vendo acontecer, com a estiagem, em
Santa Catarina, onde a agricultura enfrenta enorme
dificuldade.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. EDIR OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.~

a palavra.
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o SR. EDIR OLIVEIRA (PTB - RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, embora
nosso partido, o PTB, tenha indicado o voto "não",
com a compreensão do nosso próprio Líder, o Depu
tado Roberto Jefferson, estamos apresentando o voto
"sim", porque, afinal de contas, embora a indústria já
esteja dando uma grande contribuição para a nossa
economia, o Rio Grande do Sul ainda é um Estado
que vive basicamente do setor primário, principal
mente da agricultura, que consolida a pujança do nos
so Estado. Por isso, é triste vermos acontecer o que
aconteceu nos últimos meses e ainda está aconte
cendo, essa seca que assolou um quarto do território
do Estado, dizimou plantações de soja e milho, e o
produtor só pode olhar e lamentar, porque não tem a
quem recorrer.

A agricultura é uma produção de risco, um in
vestimento de alto risco, e compete ao Estado, como
acontece nos grandes países, como acontece nos pa
íses de Primeiro Mundo, garantir o subsídio a esse
setor, dar garantias ao produtor rural para que ele
possa produzir e se sinta estimulado para isso. Que
estímulo ele teria se votássemos "não" a essa emen
da? Que estímulo teria o produtor para voltar a plan
tar, sabendo que se sofrer mais um revés não terá
quaisquer condições de sobreviver?

Por essa razão, quero apelar para os Srs. Parla
mentares, mesmo os de outros Estados, mesmo os
da área urbana, no sentido de que retifiquem seu
voto, caso já tenham votado "não", para que finalmen
te possamos realizar o sonho de todo produtor brasi
leiro, oferecendo-lhe o seguro-agrícola, esse mesmo
seguro que o Rio Grande ainda está esperando que o
Governo do Estado institua, pois prometeu, mas não
cumpriu.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Peço aos
Srs. Parlamentares que ainda não votaram que o fa
çam imediatamente.

O SR. ORLANDO DESCONSI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa

a palavra.
O SR. ORLANDO DESCONSI (PT - RS. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ape
Io aos Deputados que ainda não votaram essa maté
ria para votarem "sim".

Registro também que demos entrada no dia de
hoje ao projeto de lei que trata da agricultura familiar
nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e
Paraná, que estão em situação de emergência. Tra
ta-se de financiamentos de até 20 mil reais. Peço o
cancelamento da dívida de acordo com o período de
estiagem, devido à perda que os agricultores teriam
nas safras financiadas, ou seja, cancelamento da dí
vida proporcional à perda, e também um crédito
emergencial de 2 mil reais.
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Sr. Presidente, é necessária a aprovação de um
socorro emergencial aos nossos produtores. No Rio
Grande do Sul, muitas ações foram desenvolvidas pe
los Governos do Estado e dos Municípios, e agora es
tamos aguardando o socorro do Governo Federal.

É necessária a aprovação do Seguro de Renda
Agrícola para todo o Brasil, a fim de evitarmos os pro
blemas advindos com a seca, as enchentes, o grani
zo. É isso que buscamos, mas, infelizmente, essa
emenda foi derrotada na Comissão de Agricultura
com o voto do Governo.

Os produtores do Rio Grande do Sul e de todo
o Brasil também clamam por um preço mínimo para
o leite e o controle da importação desenfreada que
está ocorrendo. Na sexta-feira, em Ijuí, produtores
reuniram-se para pedir ao Governo Federal e a esta
Casa as providências necessárias para reverter tal
situação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Lembro
ao Plenário que assim que for encerrada a votação da
presente medida provisória, haverá sessão extraor
dinária da Câmara dos Deputados, a fim de votarmos
a Proposta de Emenda à Constituição n° 203-0, que
trata da participação do capital estrangeiro nas em
presas de comunicação.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.~
a palavra.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (Bloco/POT - PA.
Pela ordem. Sem revisão do orador. ) - Sr. Presidente,
tivemos a iniciativa dessa emenda, em nome do POT
e do PPS, para tentar ampliar a condição de o traba
lhador rural de origem familiar de todo o Brasil ter
acesso a esse tipo de financiamento, que é o Segu
ro-Safra.

Na verdade, a Região Norte é a mais suscetível
a pragas. Naquela região a produção de fungos é mui
to mais intensa. Daí a nossa iniciativa de apresentar
essa emenda, que tem o objetivo de abrigar toda a fa
mília trabalhadora rural do Brasil. Até porque, na Re
gião Norte, particularmente no Pará, concentra-se o
maior volume de famílias de trabalhadores rurais as
sentadas pelo INCRA.

Portanto, quero pedir mais uma vez aos Srs.
Parlamentares que votem favoravelmente a nossa
emenda.

O SR. ARNALDO MADEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V.~
a palavra.

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ria lembrar mais uma vez que nesta matéria temos
um vício de iniciativa, porque ela envolve recurso or-
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É REJEITADA A EMENDA N° 1 APRESENTADA NA
COMISSÃO MISTA, DESTACADA.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Fica, mais uma vez, registrado meu alerta para
a importância dessa votação e para a questão do ví
cio de iniciativa na matéria.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está en
cerrada a votação.

O SR. PRESIDENT E (Aécio Neves) - Anuncio o
resultado:

çamentário. Esse projeto foi feito após extensos estu
dos e diversas conversas com as lideranças do Nor
deste, objetivando atender àquela Região. Daí o Fun
do Seguro-Safra ter uma previsão de arrecadação tri
anual, tendo em vista a periodicidade das secas no
Nordeste.

Ao ampliar a área de abrangência do Fundo, va
mos entrar numa inconstitucionalidade; estaremos en
frentando um vício de iniciativa por não apontar a fonte
de recursos para cobrir essa ampliação de gastos.

Como já disse, há a Medida Provisória n.o 30, que
trata da Bolsa-Renda nas áreas de emergência, e há
estudos para criação do chamado Seguro-Safra.

Este não é um projeto de Seguro-Safra para
todo o País. Trata-se de questão regional, do Nordes
te, e nós, ao votarmos equivocadamente, poderemos
estar prejudicando a Região que será beneficiada por
essa matéria.

Propu.lçao: MPV N° O .. .,'200.... - EMENDA N° ....

Sim

Não
Abstenção
Total:

VOTARAM

203

226
02
431

Inicio V<xaç3o : 26/02/2002 19:02

Fi... Vot_Ao: 26/0212002 19:27 PresldlralTl a Votaçao: Aécio Neves - 17:50

Resultado da Y91@cAo
SIn1 203
Nau 226
Abstençao 2

Total da Votaçao 43'1

Art. 17 1

To'lal Quorum 432

Orient..ç:lo
PFL - LI_rado
PSDB - NlIlo
PMDB -NAo
PT- Shn
PPB -Não
PTB - Nilo
PDTIPPS - Sim
PUPSL -Sólln
PSB/PCDOB - Sim
GOV. -NAo

Partido Bloco Voto
RORAIMA.
Ai,.ton Cascavel PPS Nêo
Alceste Almeida PL Nêo

Almir Sá PPB Nêo
Luciano Castro PFL Nêo

Luis Barbosa PFL Nêo

Robério Araújo PL Nêo

Salornao C ...uz PFL Nêo

Total RorallTl8. ; 7

AMAPA
Antonio FeljAo PSDB Nêo

Sedu Picanço PL PUPSL Nêo

Df". Benedito Dias PPB Sifn

Eduardo Seab.-a PTB Não

Evandro Mllhornen PSB PSB/PCDOB Sim

A.MAPA
Jurandil ~JuareL: PMDB Sirn
Sérgio Barcellos PFL Nao

Total Arnapã : 7

PARA
Anlvaldo Vaole PSDB Nl10
Asdrubal Bentes PMDB Nêo
Deusdeth Panloja PFL Não
Ge...aon Peres PPB Nao
Glovanni Queiroz PDr Slrn
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JoSué Bengtson PTS Sim
Nicias Ribeiro PSOB Não
Paulo Rocha PT Sim
Raimundo Santos PL PLlPSL Sim
Renildo Leal PTS Sim
Socorro Gomes PCdoS Sim
Vic Pires Franco PFL Sim
Zenaldo Coutinho PSOB Não

Total Pará: 13

AMAZONAS
Átila Lins PFl Não
Or. Gomes PFl Sim
Euler Ribeiro PFl Sim
Francisco Garcia PFl Não
Luiz Fernando PPB Não
Pauderney Avelino PFl Não
Silas Câmara PTS Não
Vanessa Grazziotin PCdoS Sim

Total Amazonas: 8

RONDONIA
Confúcio Moura PMOB Não
Eurfpedes Miranda POT POT/PPS Sim
Expedito Júnior PSDB Não
Nilton Capixaba PTB Não
Oscar Andrade PL PLlPSL Sim

Total Rondonia: 5

4CRE
IIdefonço Cordeiro PSDB Nao
João Tola PPB Não
Márcio Bittar PPS Sim
Nilson Mourão PT Sim
Sérgio Barros PSOS Não

Total Acre: 5

TOCANTINS
Antônio Jorge PTS Não
Oolores Nunes PMDB Sim
Edmundo Galdino PSOB Sim
Freire Júnior PMDB Sim
Kátia Abreu PFL Sim

Total Tocantins: 5

MARANHÃO
Albérico Filho PMOB Não
Antonio Joaquim Araújo PPB Não
Cesar Bandeira PFL Não
Costa Ferreira PFL Não
Eliseu Moura PPB Não
Gastão Vieira PMOB Sim
João Castelo PSOB Não
José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB Sim
Mauro Fecury PFL Não
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Neiva Moreira POT Sim
Nice Lobão PFL Não
Paulo Marinho PFL Não
Pedro Fernandes PFL Sim
Pedro Novais PMDB Não
Remi Trinta PL PUPSL Sim
Roberto Rocha PSDB Não
Sebastião Madeira PSDB Não

Total Maranhão: 17

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Não
Almeida de Jesus PL PLlPSL Abstenção
Arnon Bezerra PSDB Não
Chiquinho Feitosa PSDB Não
Eun(cio Oliveira PMDB Não

Inácio Arruda PCdoB Sim

José Linhares PPB Não

José Pimentel PT Sim

Léo Alcântara PSDB Não

Manoel Salviano PSDB Não

Marcelo Teixeira PMDB Não

Mauro Benevides PMDB Não

Nelson Otoch PSDB Sim

Pimentel Gomes PPS Sim

Pinheiro Landim PMDB Não

Raimundo Gomes de Matos PSDB Não

Roberto Pessoa PFL Não

Rommel Feijó PSDB Não

Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Sim

Vicente Arruda PSDB Não

Total Ceará: 20

PIAuí
Átila Lira PSDB Não

B.Sá PSDB Não

Ciro Nogueira PFL Não

Heráclito Fortes PFL Não

João Henrique PMDB Não

Marcelo Castro PMDB Não

Paes Landim PFL Nao
Themístocles Sampaio PMDB Sim

PIAui
Wellington Dias PT Sim

Total Piaui: 9

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB Não
Henrique Eduardo Alves PMDB Não
Iberê Ferreira PTB Não
Laire Rosado PMDB Não
Lavoisier Maia PFL Não
Ney Lopes PFL Não

Total Rio Grande do Norte: 6
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PARAIBA
Adauto Pereira PFL Não
Armando Abilio PSDB Não
Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PTB Não
Damiao Feliciano PMDB Não
Domiciano Cabral PSDB Nl!lo
Efraim Morais PFL Não
Enivaldo Ribeiro PPB Não
Inaldo Leilão PSDB Não
Ricardo RiQue PSDB Não
Wilson Braga PFl Sim

Total Paraíba: 11

PERNAMBUCO
Armando Monteiro PMDB Não
Carlos Batata PSDB Não
Clementino Coelho PPS Sim
Djalma Paes PSB Sim
Eduardo Campos PSB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Gonzaga Patriota PSB PSB/PCDOB Sim
Inocêncio Oliveira PFL Não
JoãoColaço PSDB Não
Joaquim Francisco PFl Não
Joel De Hollanda PFL Não
José Chaves PMDB Não
José Mendonça Bezerra PFL Nl!lo
Luciano Bivar PSL PUPSL Não
Luiz Piauhylino PSDB Não
Maurilio Ferreira lima PMDB Não
Osvaldo Coelho PFL Sim
Pedro Corrêa PPB Não
Pedro Eugênio PT Sim
Salatiel Carvalho PMDB Não
Wolney Queiroz PDT Sim

Total Pernambuco: 21

ALAGOAS
Augusto Farias PPB Não
Divaldo Suruagy PST Nao
Helenildo Ribeiro PSDB Não

ALAGOAS
José Thomaz NonO PFL Não
Luiz Dantas PTB Não
Olavo Calheiros PMDB Não
Regis Cavalcante PPS PDT/PPS Não

Total Alagoas: 7

SERGIPE
Augusto Franco PSDB Não
Cleonâncio Fonseca PPB Não
Ivan Paixão PPS Sim
Jorge Alberto PMDB Não
José Teles PSDB Não
Pedro Valadares PSB Sim
Sérgio Reis PTB Nao
Tania Soares PCdoS Sim

Total Sergipe: 8
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BAHIA
Ariston Andrade PFL Não
Benito Gama PMDB Não
Coriolano Sales PMDB Sim
Eujácio Simões PL Sim
Félix Mendonça PTB Não
Francistônio Pinto PFL Não
Geddel Vieira Lima PMDB Não
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Sim
Jaime Fernandes PFL Sim
Jairo Carneiro PFL Não

JaQues Wagner PT Sim
João Almeida PSDB Nl:io
João Leão PPB Nl:io
Jonival Lucas Junior PMDB Nao

Jorge Khoury PFL Não

José LourenÇO PMDB Não

José Rocha PFL Sim

Jutahy Junior PSDB Nl:io

Leur Lomanto PMDB Não

Luiz Alberto PT Sim

Luiz Moreira PFL Não

Mário Negromonte PPB Não

Milton Barbosa PFL Sim

Nelson Pellegrino PT Sim

Nilo Coelho PSOB Nêo

Paulo Braga PFL Sim

Paulo Magalhães PFL Não

Pedro Irujo PFL Não

Reginaldo Germano PFL Sim

Roland Lavigne PMDB Não

Saulo Pedrosa PSOB Nao

Ursicino Queiroz PFL Não

Waldir Pires PT Sim

Walter Pinheiro PT Sim

Total Bahia: 34

MINAS GERAIS
Aécio Neves PSOB Art. 17
Bonifácio de Andrada PSDB Não
Cabo Júlio PST Nao
Carlos Mosconi PSOB Nêo
Cleuber Carneiro PFL Não
Custódio Mattos PSOB Não

Oanilo de Castro PSDB Não

Eduardo Barbosa PSDB Não

Elias Murad PSDB Nl:io

Eliseu Resende PFL Nl:io

Fernando Diniz. PMDB Sim
Gilmar Machado PT Sim
Hélio Costa PMDB Sim

Herculano Anghinetti PPB Não

Ibrahim Abi-Ackel PPB Nêo

Jaime Martins PFL Sim

João Magalhães PMOB Não

João Magno PT Sim

José Militão PTB Não

Lael Varella PFL Nêo

Lincoln Portela PSL PLlPSL Sim
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Márcio Reinaldo Moreira PPB Não
Marcos Lima PMDB Sim
Mário Assad Júnior PL PLlPSL Não
Mário de Oliveira PST Sim
Mauro Lopes PMDB Não
Narcio Rodrigues PSDB Não
Nilmário Miranda PT Sim
Odelmo Leão PPB Não
Olimpio Pires PDT PDT/PPS Sim
Paulo Delgado PT Sim
Philemon Rodrigues PL PUPSL Nao
Romel Anizio PPB Não
Romeu Queiroz PTB Não
Ronaldo Vasconcellos PL PLlPSL Não
Saraiva Felipe PMDB Sim
Saulo Coelho PSDB Não
Sérgio Miranda PCdoB Sim
Silas Brasileiro PMOB Não
Tilden Santiago PT Sim
Virgllio Guimarães PT Sim
Viltorio Medioli PSDB Não
Walfrido Mares Guia PTB Não

Total Minas Gerais: 43

ESP(RITO SANTO
João Coser PT Sim
José Carlos Elias PTB Não
José Carlos Fonseca Jr. PFL Não
Magno Malta PL PLlPSL Sim
Max Mauro PTB Sim

EsplRITO SANTú
Ricardo Ferraço PPS Sim
Rita Camata PMOB Sim
Rose de Freitas PSOB Não

Total Espirito Santo: 8

RIO DE JANEIRO
Aldir Cabral PFL Sim
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB Sim
Alexandre Santos PSDB Sim
Arolde de Oliveira PFL Não
Bispo Rodrigues PL PlIPSL Sim
Candinho Mattos PSDB Não
Carlos Nader PFL Não
Carlos Santana PT Sim
Oino Femandes PPB Não
Dr. Heleno PSOB Não
Eber Silva PST Não
Eurico Miranda PPB Não
Fernando Gabeira PT Sim
Fernando Gonçalves PTB Não
lédio Rosa PFL Sim

Jair Bolsonaro ......t:l ~Im

João Mendes PFL Não
João Sampaio POT Sim
Jorge Biltar PT Sim
Jorge Wilson PSDB Não
José Egydio PFL Sim
Laura Carneiro PFL Sim
Luisinho PPB Não
Luiz Ribeiro PSOB Não
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Luiz Sérgio PT Sim

Milton Temer PT Sim

Miriam Reid PSB Sim

Miro Teixeira POT POTIPPS Sim

Paulo Baltazar PSB PSB/PCDOB Sim

Paulo de Almeida PFL Sim

Paulo Feijó PSDB Não

Paulo Lessa PPB Não

Reinaldo Gripp PL PUPSL Sim

Rodrigo Maia PFL Sim

Ronaldo Santos PSOB Não

Rubem Medina PFL Sim

Simão Sessim PPB Não

Valdeci Paiva PSL Sim

Vivaldo Barbosa POT PDT/PPS Sim

Wanderley Martins PSB Sim

Total Rio de Janeiro: 40

SÃo PAULO
Alberto Goldman PSDB Sim

Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Sim

André Benassi PSOB Não

Angela Guadagnin PT Sim

SÃO PAULO
Antonio Carlos Pannunzio PSOB Não
Antonio Kandir PSDB Não
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PTS Sim
Arnaldo Madeira PSDB Não
AryKara PTB Não
Bispo Wanderval PL Sim
Celso Russomanno PPB Não
Chico Sardelli PFL Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim
Cunha Bueno PPB Sim
De Velasco PSL Sim
Delfim Netto PPB Nao
Dr. Hélio PDT Sim
Ouilio Pisaneschi PTB Não

Emerson Kapaz PPS Sim
Fernando Zuppo PSDC Sim

Gilberto Kassab PFL Não

Iara Bernardi PT Sim

Jair Meneguelli . PT Sim

Joao Eduardo Dado PDT Sim

João Herrmann Neto PPS Sim

João Paulo PT Sim

Jorge Tadeu Mudalen PMDB Não

José Anlbal PSDB Não

José Dirceu PT Sim

José Genorno PT Sim

José Roberto Batochio PDT PDT/PPS Sim

Julio Semeghini PSDB Não

Kincas Mattos PSB PSB/PCOOB Sim

Luciano Zica PT Sim

Luiz Antonio Fleury PTB Sim

Luiza Erundina PSB PSB/PCOOB Sim

Marcelo Barbieri PMOB Sim

Marcos Cintra PFL Sim

Medeiros PL PLlPSL Sim
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Michel Temer PMDB Não
Milton Monti PMDB Não
Moreira Ferreira PFL Não
Nelo Rodolfo PMDB Não
Nelson Marquezelli PTB Sim
Orlando Fantazzini PT Sim
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Berzoini PT Sim
Ricardo Izar PTB Não
Robson Tuma PFL Sim
Rubens FuJ1an PPS Sim
Salvador Zimbaldi PSDB Não
Sampaio Dória PSOB Não
Silvio Torres PSDB Não
Teima de Souza PT Sim
Vadão Gomes PPB Não

SAOPAULO
Valdemar Costa Neto PL PUPSL Sim
Wagner Rossi PMOB Nao
Xico Graziano PSDB Não
Zé índio PMDB Não
Zulaiê Cobra PSDB Não

Total São Paulo: 61

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim
Murilo Domingos PTB Não
Osvaldo Sobrinho PTB Não
Ricarte de Freitas PSOB Não
Taté Bezerra PMDB Não
Wilson Santos PSDB Não

Tatai Mato Grosso: 6

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB Sim
Alberto Fraga PMDB Não
Geraldo Magela PT Sim
Jorge Pinheiro PMDB Não
Osório Adriano PFL Não
Pedro Celso PT Sim

Total Distrito Federal: 6

GOlÃs
Aldo Arantes PCdoB Sim
Barbosa Neto PMDB Não
Euler Morais PMDB Sim
Geovan Freitas PMD8 Sim
JUQuinha PL Sim
Lidia Quinan PSDB Não
Lúcia Vânia PSDB Não
Luiz Biltencourt PMDB Sim
Norberto Teixeira PMD8 Não
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Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha
Zé Gomes da Rocha

Total Goiás: 12

MATO GROSSO DO SUL
Or. Antonio Cruz
João Grandão
Manoel Vitória
Marçal Filho
Marisa Serrano
Nelson Trad
Pedro Pedrossian

Total Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ
Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Airton Roveda

PARANÁ
Alex Canziani
Basílio Villani
Chico da Princesa
Dilceu Sperafico
Dr. Rosinha
Flávio Arns
Gustavo Fruet
Hermes Parcianello
Iris Simões
José Borba
José Carlos Martinez
José Janene
Luciano Pizzatto
Luiz Carlos Hauly
Márcio Matos
Max Rosenmann
Moacir Micheletto
Nelson Meurer
Odílio Balbinolti
Osmar Serraglio
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Santos Filho
Werner Wanderer

Total Paraná: 27

DJÁRIO DA C\.MARA DOS DEPUTADOS

I-'t-L

PFL
PMOB

PMOB
PT
PT
PMOB
PSOB
PTB
PPB

PFL
PSDB
PTB

PSDB
PSDB
PSDB
PPB
PT
PT
PMOB
PMOB
PTS
PMDB
PTS
PPB
PFL
PSOB
PTB
PMDB
PMDB
PPB
PSOB
PMDB
PPB
PPS
PFL
PFL

Fevereiro de 2002

~Im

Sim
Não

Não
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Não

Sim
Não
Não

Sim
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Não
Sim
Abstenção
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
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SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL Sim
Carlito Merss PT Sim
Edinho Bez PMOB Sim
Edison Andrino PMOB Sim
Eni Voltolini PPB Sim
Fernando Coruja POT Sim
Hugo Biehl PPB Sim

João Matos PMOB Sim
João Pizzolatti PPB Sim
Luci Choinacki PT Sim
Paulo Gouvêa PfL Sim
Pedro Bittencourt PFL Sim
Renato Vianna PMOB Sim
Serafim Venzon POT POT/PPS Sim
Vicente Caropreso PSOB Sim

Total Santa Catarina: 15

R\O GRANDE DO SUL
Airton Oipp POT Sim
Alceu Collares POT PDT/PPS Sim
Augusto Nardes PPB Sim
Cezar Schirmer PMOB Sim
Darclsio Perondi PMOB Não
Edir Oliveira PTB Sim
Enio Bacci POT POT/PPS Sim
Esther Grossi PT Sim

RIO GRANDE DO SUL
Ezidio Pinheiro PSB PSB/PCOOB Sim
Fetter Junior PPB Não
Fioravante PT Sim
Germano RigoUo PMOB Sim
Henrique Fontana PT Sim
Júlio Redecker PPB Sim
Mendes Ribeiro Filho PMOB Sim
Orlando Oesconsi PT Sim
Osmar Terra PMOB Sim
Osvaldo Biolchi PMOB Sim
Paulo José Gouvêa PL PUPSL Sim
Paulo Paim PT Sim
Pompeo de Mattos POT POT/PPS Sim
Roberto Argenta PHS Sim
Wilson Cignachi PMDB Sim
Veda Crusius PSOB Não

Total Rio Grande do Sul: 24
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o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a
Mesa o seguinte Requerimento de Destaque:

Sr. Presidente, requeremos, nos ter
mos do art. 161, inciso 11, § 2°, do Regimen
to Interno da Câmara dos Deputados, desta
que para votação em Separado do § 2° do
art. 8° da Medida Provisória 11/2001."

Sala das Sessões, Assinam: José Pimentel,
PT; e Professor Luizinho, Vice-Líder do PI.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado José Pimentel.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT - CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
este DVS é resultado de acordo de todas as lideran
ças desta Casa e tem o objetivo de permitir que os
critérios de definição daqueles que receberão benefí
cios sejam objetivos, que levem em consideração a
área plantada de até 10 hectares, que as culturas se
jam de milho, feijão, arroz e algodão, que a renda fa
miliar seja de até 1 salário mínimo e meio por mês, ou
seja, R$ 3.240,00 por ano, e que não seja adotado um
critério quant~ativo.

Conversamos com as Lideranças para que esse
§ 2° do art. 8° seja excluído, a fim de que os critérios
de definição sejam objetivos e não quantitativos.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Ouço o
Relator sobre esse entendimento.

O SR. MÁRCIO REINALDO MOREIRA (PPB 
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, de fato, houve, na reunião de todos
os partidos, o acordo de realmente acatarmos o DVS
do Deputado José Pimentel, que elimina o § 2° do art.
8° e limita em 1 milhão e 100 mil o número de agricul
tores familiares. Esse parece um número aleatório,
mas foi extraído de experiência passada. Acredita
mos que o verdadeiro limite está definido no art. 6°, §§
1° e 3°, onde se define o limite máximo de despejo, de
acordo com a disponibilidade do Orçamento.

Portanto, Sr. Presidente, acolhemos a sugestão
do nobre Deputado José Pimentel e sugerimos que
se vote "não", pela supressão do parágrafo.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O enten
dimento, pelo que aqui transmite o Relator, é pela su
pressão do parágrafo, como propõe o Deputado José
Pimentel. Portanto, o voto deverá ser "não".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sube
meter a votação o seguinte dispositivo destacado:

"Art. 8° .

§ 2° fica limitado em um milhão e cem mil o nú
mero de agricultores familiares passíveis de adesão
ao Seguro-Safra.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os Srs.
Deputados que forem pela manutenção do § 2° per
maneçam como se acham. (Pausa.)

REJEITADO
Está suprimido dispositivo.

O SR. Presidente (Aécio Neves) sobre a mesa
requerimento de destaque para votação em separado
da Emenda n° 15 de seguinte teor:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO

(Do Bloco PDT/PPS)

Senhor Presidente:
Requeremos, nos do art. 161, § 2°, do Regimen

to Interno da Câmara dos Deputados, destaque para
votação em separado da Emenda n° 000015, do dep.
Giovanni Queiroz, à Medida Provisória n° 11, que
"cria o Fundo Seguro-SaFRA e institui o benefício Se
guro-Safra, para os agricultores familiares da região
Nordeste e do Estado de Minas Gerais, nos Municípi
os sujeitos a estado de calamidade ou situação de
emergência em razão do fenômeno da estiagem:'com
o objetivo de dar nova redação ao inciso" do art. 10
da MP.

das Sessões, 26 de fevereiro de 2002. - Deputa
do Fernando Coruja ,Vice-Líder do Bloco Parlamen
tar PDT/PPS. 0488

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Indago a
V. Exa se mantém o destaque, Deputado Giovanni Qu
eiroz.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ - Não só o mante
nho como gostaria de fazer sua defesa.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa

a palavra.
O SR. GIOVANNI QUEIROZ (Bloco/PDT - PA.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
no Brasil estamos trabalhando no sentido da inclu
são social. Queremos que o trabalhador familiar não
fique limitado a um salário e meio para que possa fa
zer jus a esse seguro. Entendemos que a família tra
balhadora brasileira está caminhando no sentido de
ter uma renda maior. Por que, então, excluir quem tem
dois salários mínimos de renda familiar? Não é justo
fazermos isso. Às vezes, uma família mais numerosa,
na soma do trabalho familiar, consegue atingir uma
renda de até cinco salários mínimos.

Esta é a nossa proposição. A medida provisória
limita a inclusão da renda familiar até um salário e
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meio, o que achamos uma injustiça para com aqueles
cuja família é mais numerosa e têm uma renda maior
- até cinco salários mínimos. É isso que queremos in
cluir.

Temos certeza de que teremos o acatamento do
Sr. Relator e de todos os partidos políticos. Não é jus
to excluir aqueles que mais trabalham, que mais pro
duzem ou que venham a ter, por conseqüência, uma
renda de três, quatro e até cinco salários mínimos.

Pedimos aos companheiros que votem conosco
para incluirmos nessa matéria os trabalhadores rurais
que tenham mais de um salário e meio de renda fami
liar. Quanto mais numerosa a família, mais renda,
com certeza, ela terá.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub

meter a votação a seguinte Emenda n° 15, apresenta
da na Comissão Mista, destacada:

Emenda n° 15

Dê-se ao inciso 11 do art. 10 a seguinte redação:

Art. 10- .
II - O agricultor não poderá ter renda familiar

mensal superior a cinco salários.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles

que forem favoráveis permaneçam como se acham.
(Pausa).

REJEITADA a emenda n° 15.
O SR. MENDES THAME - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa

a palavra.
O SR. MENDES THAME (PSDB - SP. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, solicito
a V. Exa seja registrado o meu voto na votação anteri
or. Votei contrariamente, de acordo com a orientação
do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub
meter a votos a seguinte Emenda de Redação nO 1,
do ilustre Relator.

Vou ler os termos da emenda:

"Dê-se à ementa da Medida Provisória
n° 11/2001 a seguinte redação:

Cria o fundo Seguro-Safra e institui o
benefício Seguro-Safra para os agricultores
familiares da Região Nordeste, do semi-ári
do do Estado de Minas Gerais (norte de Mi
nas Gerais e Vale do Jequitinhonha) e da
região norte do Estado do Espírito Santo,
definidos na Lei n° 9.690, de 15 de julho de

1998, nos Municípios sujeitos a estado de
calamidade ou situação de emergência em
razão do fenômeno da estiagem".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em vota
ção a Emenda de Redação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles
que forem favoráveis permaneçam como se
acham. (Pausa.)

APROVADA
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há sobre

a mesa e vou submeter a votos a seguinte

REDAÇÃO FINAL:

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI DE
CONVERSÃO N° 2-A, DE 2002

Cria o Fundo Seguro-Safra e institui
o benefício Seguro-Safra para os agricul
tores familiares da Região Nordeste, do
Semi-árido do Estado de Minas Gerais
(Norte de Minas Gerais e Vale do Jequiti
nhonha) e da região norte do Estado do
Espírito Santo, definidos na Lei n° 9.690,
de 15 de julho de 1998, nos municípios
sujeitos a estado de calamidade ou situa
ção de emergência em razão do fenôme
no da estiagem.

OCongresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica criado o Fundo Seguro-Safra, de na

tureza financeira, vinculado ao Ministério do Desen
volvimento Agrário, e instituído o benefício Segu
ro-Safra com o objetivo de garantir renda mínima para
os agricultores familiares da Região Nordeste, do
Semi-árido do Estado de Minas Gerais (Norte de Mi
nas Gerais e Vale do Jequitinhonha) e da região norte
do Estado do Espírito Santo, definidos na Lei no
9.690, de 15 de julho de 1998, nos municípios sujeitos
a estado de calaznidade ou situação de emergência
em razão do fenômeno da estiagem.

Parágrafo único. Os benefícios do Seguro-Safra
serão

efetivados nos municípios em que tenha sido
declarado estadode calamidade ou situação de emer
gência, e conhecidos em ato do Governo Federal.

Art. 2° Constituem recursos do Fundo Segu
ro-Safra:

1- a contribuição individual do agricultor fami-
liar;

11 - as contribuições anuais dos estados e seus
municípios que aderirem ao programa;
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111- os recursos da União direcionados para a fi
nalidade;

IV - o resultado das aplicações financeiras de
seus recursos.

Parágrafo único. O saldo apurado em cada exer
cício financeiro será transferido para o exercício se
guinte, a crédito do Fundo Seguro-Safra.

Art. 3° Constituem despesas do Fundo Segu
ro-Safra, exclusivamente:

I - os benefícios mencionados no art. 8°;
11 - as despesas com a remuneração prevista no

§ 2° do art. ]O

Art. 4° o Ministério do Desenvolvimento Agrário
será o gestor do Fundo de que trata o art. 1°, a quem
caberá definir as normas para sua operacionalização,
segundo disposições estabelecidas pelo Poder Exe
cutivo Federal.

Art. 5° A participação da União no Fundo Segu
ro-Safra estará condicionada à adesão dos estados e
dos municípios, bem como dos agricultores familia
res, mediante contribuição financeira, nos termos de
finidos no art. 6°

Art. 6° O benefício Seguro-Safra será custeado
com recursos do Fundo Seguro-Safra, os quais serão
constituídos conforme dispuser a regulamentação
prevista no art. 40, observado o seguinte:

1- a contribuição individual, por adesão, do agri
cultor familiar para o Seguro-Safra será de R$ 6,00
seis reais);

11 - a contribuição anual do município será de
até 3% do valor da previsão de benefícios anuais para
o respectivo município, conforme acordado entre o
estado e o município;

111 - a contribuição anual do Estado, a ser adicio
nada às contribuições do agricultor e do município,
deverá ser em montante suficiente para complemen
tar a contribuição de 10% do valor da previsão dos be
nefícios anuais, para o respectivo Estado;

IV - a União aportará anualmente, no mínimo,
recursos equivalentes a 20% da previsão anual dos
benefícios totais.

§ 1° No caso de ocorrência de frustração de sa
fra, declarado estado de calamidade ou situação de
emergência, reconhecidos pelo Poder Executivo Fe
deral, sem que haja recursos suficientes no Fundo
Seguro-Safra, a União antecipará os recursos neces
sários para o pagamento dos benefícios, limitado às
suas disponibilidades orçamentárias, observado o
valor máximo fixado por benefício, nos termos dos
arts. 8° e 9° § 2° Na ocorrência do previsto no § 10, a
União descontará, para a amortização das antecipa-

ções realizadas até 50% das contribuições anuais fu
turas previstas no inciso IV.

§ 3° o aporte de recursos pela União de que tra
ta o inciso IV somente será realizado após verificada
a regularidade quanto ao recolhimento das contribui
ções individuais dos agricultores familiares, dos muni
cípios e dos estados, previstas nos incisos I, 11 e 111.

§ 4° No exercício de 2002, o aporte da União
será viabilizado mediante a utilização de dotações or
çamentárias, consignadas ao Ministério do Desenvol
vimento Agrário.

§ 5° As contribuições da União, dos estados,
dos municípios e dos agricultores familiares serão de
positadas no Fundo Seguro-Safra.

Art. 7° As disponibilidades do Fundo Seguro-Sa
fra serão mantidas em instituição financeira federal.

§ 1° A instituição financeira depositária remune
rará as disponibilidades do Fundo pela taxa média re
ferencial do Sistema Especial de Liquidação e Custó
dia-SELlC.

§ 2° A remuneração da instituição financeira
será definida pelo Poder Executivo Federal.

Art. 8° Farão jus ao benefício os agricultores
familiares inscritos no Seguro-Safra que perderem
pelo menos 60% da produção de feijão, milho, arroz
ou algodão, em razão da estiagem, devidamente
comprovada na forma a ser estabelecida na regula
mentação desta Lei.

§ 1° O benefício individual é fixado em até
R$600,00 (seiscentos reais) por família inscrita no
Seguro-Safra, a ser repassado em até seis parcelas
mensais.

§ 2° É vedada a concessão do benefício de que
trata este artigo aos agricultores que participem de
programas similares de transferência de renda, que
contem com recursos da União, destinados aos agri
cultores em razão de estiagem.

§ 3° Para o exercício de 2002, o valor de que trata
o § 1° será estabelecido pelo Poder Executivo Federal
em razão das disponibilidades orçamentárias, consig
nadas ao Ministério do Desenvolvimento Agrário.

Art. 9° As contribuições de que trata o art. 6° e os
benefícios previstos no art. 8° poderão ser alte

rados pelo Poder Executivo Federal, observada a
existência de dotação orçamentária e o equilíbrio en
tre as contribuições e a previsão de desembolso a ser
definido em regulamento.

Art. 10. A inscrição dos agricultores familiares
no Seguro-Safra será por adesão e observará as dis
posições a serem estabelecidas pelo Ministério do
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Desenvolvimento Agrário, observadas as seguintes
condições:

1 - a adesão far-se-á anteriormente ao início do
plantio, devendo constar do instrumento de adesão,
dentre outras, a área a ser plantada com as culturas
de feijão, milho, arroz ou algodão;

11 - o agricultor familiar não poderá ter renda fa
miliar mensal superior a um e meio salários mínimos;

111- a área plantada com as culturas menciona
das no inciso I poderá ser de até dez hectares;

IV - o agricultor familiar não pode explorar área
superior a quatro módulos fiscais, seja como proprie
tário, meeiro, posseiro, ou qualquer outra forma de
posse da terra; e

V - a adesão ao programa é vedada ao agricul
tor cuja

produção seja irrigada, conforme definido em
regulamento.

Parágrafo único. Os agricultores familiares, a
partir de sua adesão, ficam obrigados a participar de
programas de educação e capacitação rural para te
rem acesso ao benefício previsto no art. 80

, para con
vivêncía com o semi-árido.

Art. 11. Até 3° de agosto de cada ano, o Ministé
rio do Desenvolvimento Agrário informará aos esta
dos e municípios a estimativa do montante de recur
sos a serem alocados em seus orçamentos para fazer
face às suas contribuições.

§ 1°O valor da contribuição anual a ser desem
bolsado pelos estados e municípios será definido
após o fim do período de adesão dos agricultores, e
recolhido, pelos estados e municípios, em parcelas
mensais iguais, à instituição financeira de que trata o
art. 70

, conforme dispuser o regulamento.
§ 20 Excepcionalmente, no ano de 2001, a infor

mação sobre o montante de recursos de que trata o
caput será realizada até 15 de dezembro.

Art. 12. O Poder Executivo Federal regulamenta
rá as disposições contidas nesta Lei.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2002. 
Márcio R. Moreira, Relator.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles
que forem pela aprovação permaneçam como se
acham. (Pausa.)

APROVADA
A matéria vai ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa

cumprimenta o ilustre Relator, Deputado Márcio Rei-

naldo Moreira, pelo belo trabalho aqui desempenha
do em favor do semi-árido brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Aécío Neves) - Apresen
tação de proposições.

Os Senhores Deputados que tenham proposi
ções a apresentar queiram fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSiÇÕES OS
SRS:

AVENZOAR ARRUDA - Projeto de Lei - Acres
centa artigos à Consolidação das Leis de Trabalho
CLT, a fim de dispor sobre a obrigatoriedade de infor
mar ao sindicato profissional os dados que especifi
ca.(PL na 6.115/02).

CARLOS NADER - Projeto de Lei - Modifica o
dispositivo da Lei na 9.437 de 1997, acrescentando o
§ 40

, autorizando o porte de arma de fogo para as Gu
ardas Municipais.(PL na 6.116/02).

Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Angra dos Reis no
Estado do Rio de Janeiro:'(INC na 2.854/02).

Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Aperibé no Estado do
Rio de Janeiro."(INC na 2.855/02).

Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Araruama no Estado
do Rio de Janeiro:'(INC na 2.856/02).

Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Areal no Estado do
Rio de Janeiro."(INC n° 2.857/02).

Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Armação de Búzios
no Estado do Rio de Janeiro."(INC na 2.858/02).

Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Arraial do Cabo no
Estado do Rio de Janeiro:'(INC na 2.859/02).

Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Barra do Piraí no
Estado do Rio de Janeiro:'(INC n° 2.860/02).

Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Barra Mansa no
Estado do Rio de Janeiro:'(INC na 2.861/02).
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Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Belford Roxo no
Estado do Rio de Janeiro:'(INC na 2.862/02).

Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Bom Jardim no Esta
do do Rio de Janeiro."(INC na 2.863/02).

Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Bom Jesus do Itaba
poana no Estado do Rio de Janeiro."(INC na
2.864/02).

Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Cabo Frio no Estado
do Rio de Janeiro:'(INC na 2.865/02).

Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Cachoeiras de Maca
cu no Estado do Rio de Janeiro."(INC na 2.866/02).

Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Cambuci no Estado
do Rio de Janeiro."(INC na 2.867/02).

Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Campos dos Goyta
cazes no Estado do Rio de Janeiro."(INC na
2.868/02).

Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Cantagalo no Estado
do Rio de Janeiro:'(INC na 2.869/02).

Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Cardoso Moreira no
Estado do Rio de Janeiro."(INC na 2.870/02).

Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Carmo no Estado do
Rio de Janeiro."(INC na 2.871/02).

Indicação -"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Cassimiro de Abreu
no Estado do Rio de Janeiro."(INC na 2.872/02).

Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Comendador Levy
Gasparian no Estado do Rio de Janeiro."(INC na
2.873/02).

Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Conceição de Maca
bu no Estado do Rio de Janeiro."(/NC na 2.874/02).

Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Cordeiro no Estado
do Rio de Janeiro."(INC na 2.875/02).

Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Duas Barras no Esta
do do Rio de Janeiro."(INC na 2.876/02).

Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Duque de Caxias no
Estado do Rio de Janeiro."(INC na 2.877/02).

Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de EngO Paulo de Fron
tin no Estado do Rio de Janeiro." (INC na 2.878/02).

Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Guapimirim no Esta
do do Rio de Janeiro:'(INC na 2.879/02).

Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Iguaba Grande no
Estado do Rio de Janeiro:'(INC na 2.880/02).

Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Itaboraí no Estado do
Rio de Janeiro."(INC na 2.881/02).

Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Itaguaí no Estado do
Rio de Janeiro."(INC na 2.882/02).

Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Itatiaia no Estado do
Rio de Janeiro."(INC na 2.883/02).

Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Italva no Estado do
Rio de Janeiro."(INC na 2.884/02).

Indicação -"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Itaocara no Estado
do Rio de Janeiro."(INC na 2.885/02).

Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Itaperuna no Estado
do Rio de Janeiro."(INC n° 2.886/02).

Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Japeri no Estado do
Rio de Janeiro."(INC na 2.887/02).

Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Laje de Muriaé no
Estado do Rio de Janeiro:'(INC na 2.888/02).
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Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi- Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi-
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Macaé no Estado do ambulância para o Município de Paracambi no Estado
Rio de Janeiro."(INC nO 2.889/02). do Rio de Janeiro."(INC nO 2.903/02).

Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi- Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi-
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Macuco no Estado ambulância para o Município de Paraíba do Sul no
do Rio de Janeiro:'(INC n° 2.890/02). Estado do Rio de Janeiro."(INC n° 2.904/02).

Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi- Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi-
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Magé no Estado do ambulância para o Município de Paraty no Estado do
Rio de Janeiro."(INC n° 2.891/02). Rio de Janeiro."(INC n° 2.905/02).

Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi- Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi-
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Mangaratiba no Esta- ambulância para o Município de Paty de Alferes no
do do Rio de Janeiro:'(INC n° 2.892/02). Estado do Rio de Janeiro."(INC n° 2.906/02).

Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi- Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi-
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Maricá no Estado do ambulância para o Município de Petrópolis no Estado
Rio de Janeiro."(INC nO 2.893/02). do Rio de Janeiro:'(INC n° 2.907/02).

Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi- Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi-
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Mendes no Estado ambulância para o Município de Pinheiral no Estado
do Rio de Janeiro:'(INC n° 2.894/02). do Rio de Janeiro:'(INC n° 2.908/02).

Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi- Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi-
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Mesquita no Estado ambulância para o Município de Piraí no Estado do
do Rio de Janeiro:'(INC n° 2.895/02). Rio de Janeiro."(INC n° 2.909/02).

Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi- Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi-
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Miguel Pereira no ambulância para o Município de Porciúncula no Esta-
Estado do Rio de Janeiro:'(INC nO 2.896/02). do do Rio de Janeiro:'(INC n° 2.910/02).

Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi- Indicação _ "Requer o envio de Indicação ao Mi-
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Miracema no Estado ambulância para o Município de Porto Real no Estado
do Rio de Janeiro:'(INC n° 2.897/02). do Rio de Janeiro."(INC nO 2.911/02).

Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi- Indicação _ "Requer o envio de Indicação ao Mi-
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido urna
ambulância para o Município de Natividade no Estado nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
do Rio de Janeiro."(INC n° 2.898/02). ambulância para o Município de Quatis no Estado do

Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi- Rio de Janeiro."(INC n° 2.912/02).
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi-
ambulância para o Município de Nilópolis no Estado nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
do Rio de Janeiro."(INC nO 2.899/02). ambulância para o Município de Queimados no Esta-

Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi- do do Rio de Janeiro:'(INC n° 2.913/02).
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi-
ambulância para o Município de Niterói no Estado do nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido urna
Rio de Janeiro."(INC nO 2.900/02). ambulância para o Município de Quissamã no Estado

Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi- do Rio de Janeiro."(INC n° 2.914/02).
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Nova Friburgo no Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi-
Estado do Rio de Janeiro:'(INC n° 2.901/02). nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido urna

Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi- ambulância para o Município de Resende no Estado
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma do Rio de Janeiro."(INC nO 2.915/02).
ambulância para o Município de Nova Iguaçu no Esta- Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi-
do do Rio de Janeiro:'(INC n° 2.902/02). nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
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ambulância para o Município de Rio Bonito no Estado
do Rio de Janeiro:'(INC n° 2.916/02).

Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Rio Claro no Estado
do Rio de Janeiro:'(INC n° 2.917/02).

Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Rio das Flores no
Estado do Rio de Janeiro:'(INC n° 2.918/02).

Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Rio das Ostras no
Estado do Rio de Janeiro."(INC n° 2.919/02).

Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Rio de Janeiro no
Estado do Rio de Janeiro:'(INC n° 2.920/02).

Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Santa Maria Madale
na no Estado do Rio de Janeiro."(INC n° 2.921/02).

Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Santo Antônio de Pá
dua no Estado do Rio de Janeiro." (INC n° 2.922/02).

Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de São Fidélis no Esta
do do Rio de Janeiro:'(INC n° 2.923/02)

Indicação - Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de São Francisco de Ita
bapoana no Estado do Rio de Janeiro.(INC n°
2.924/02).

Indicação - Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de São Gonçalo no
Estado do Rio de Janeiro. (INC n° 2.925/02).

Indicação - Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de São João da Barra no
Estado do Rio de Janeiro. (INC nO 2.926/02).

Indicação - Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de São João de Meriti
no Estado do Rio de Janeiro. (INC n° 2.927/02).

Indicação - Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de São José de Ubá no
Estado do Rio de Janeiro.(INC n° 2.928/02).

Indicação - Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de São José do Vale do
Rio Preto no Estado do Rio de Janeiro. (INC n°
2.929/02).

Indicação - Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de São Pedro da Aldeia
no Estado do Rio de Janeiro. (INC n° 2.930/02).

Indicação - Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de São Sebastião do
Alto no Estado do Rio de Janeiro.(INC n° 2.931/02).

Indicação - Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Sapucaia no Estado
do Rio de Janeiro. (INC n° 2.932/02).

Indicação - Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Saquarema no Esta
do do Rio de Janeiro. (INC n° 2.933/02).

Indicação - Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Seropédica no Esta
do do Rio de Janeiro. (INC n° 2.934/02).

Indicação - Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Silva Jardim no Esta
do do Rio de Janeiro. (INC n° 2.935/02).

Indicação - Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Sumidouro no Esta
do do Rio de Janeiro. (INC n° 2.936/02).

Indicação - Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Tanguá no Estado do
Rio de Janeiro. (INC n° 2.937/02).

Indicação - Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Teresópolis no Esta
do do Rio de Janeiro.(INC n° 2.938/02).

Indicação - Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Trajano de Moraes no
Estado do Rio de Janeiro. (INC n° 2.939/02).

Indicação - Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Três Rios no Estado
do Rio de Janeiro. (INC n° 2.940/02).

Indicação - Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
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ambulância para o Município de Valença no Estado
do Rio de Janeiro. (INC nO 2.941/02).

Indicação - Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Varre-Sai no Estado
do Rio de Janeiro. (INC n° 2.942/02).

Indicação - Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Vassouras no Estado
do Rio de Janeiro. (INC n° 2.943/02).

Indicação - Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Volta Redonda no
Estado do Rio de Janeiro. (INC na 2.944/02).

Indicação - "Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, a fim de que seja fornecido uma
ambulância para o Município de Carapebus no Esta
do do Rio de Janeiro:'(INC n° 2.945/02).

JOSÉ CARLOS MARTINEZ - Projeto de Lei
Complementar - Altera o art. 16 da Lei Complementar
n° 97, de 9 de junho de 1999, dispondo sobre as atribui
ções subsidiárias das Forças Armadas.(PLP na 281/02).

ELIAS MURAD - Projeto de Lei - Dispõe sobre
a obrigatoriedade de adição de nutrientes aos alimen
tos infantis e servidos na merenda escolar.(PL nO
6.117/02).

LUIZ CARLOS HAULY- Projeto de Lei - Dá nova
redação a dispositivos da Lei n° 8.989, de 24 de fevere
iro de 1995, que "Dispõe sobre isenção do Imposto so
bre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de au
tomóveis para utilização no transporte autônomo de
passageiros, bem como por pessoas portadoras de
deficiência física e aos destinados ao transporte esco
lar, e dá outras providências".(PL n° 6.118/02).

JORGE TADEU MUDALEN - Indicação - Re
quer o envio de Indicação ao Poder Executivo, relativa
à promoção de ações policiais no sentido de apreen
der armas de fogo de porte não autorizado e, Indica
ção (Sugere a promoção de ações policiais no senti
do de apreender as armas de fogo de porte não auto
rizado) ao Excelentíssimo Sr. Ministro Chefe da Casa
Civil da Presidência da República.(INC nO 2.946/02).

ALCEU COLLARES - Projeto de Resolução 
Institui Comissão Parlamentar de Inquérito destinada
a investigar os fundos de pensão e as denúncias fei
tas pela ex-secretária de Previdência Complementar,
Sr" Solange Paiva Vieira, quanto aos problemas des
ses fundos para garantir o pagamento das aposenta
dorias de seus associados. (PRC n° 221/02).

JORGE TADEU MUDALEN - Projeto de Lei 
Altera a redação do art. 14 da Lei n° 9.437/97, acrescen
tando parágrafo que determina prazo para que as ar
mas apreendidas sejam destruídas.(PL na 6.119/02).

VANESSA GRAZZIOTIN - Requerimento de
Informação - Solicita ao Senhor Chefe da Casa Civil
da Presidência da República, informações acerca de

convênio entre a Secretaria de Assistência Social e a
Prefeitura de Tefé.(RIC n° 4.140/02).

Requerimento de Informação - Solicita ao Se
nhor Ministro da Fazenda, informações acerca de de
missões no quadro funcional da CEF - Caixa Econô
mica Federal, do Estado do Amazonas, por intermé
dio do PADV.(RIC na 4.141/02).

Requerimento de Informação - Solicita ao Se
nhor Ministro da Justiça, no âmbito da Polícia Federal,
informações acerca das investigações sobre as em
presas da Zona Franca de Manaus.(RIC na 4.142/02).

Indicação - Sugere que sejam tomadas medi
das urgentes para a criação de um Pólo Universitário
no Município de Maués - AM.(INC na 2.947/02).

Indicação - Sugere que sejam tomadas medi
das urgentes para atender a necessidade de criação
de um posto do INSS em Carauari. (INC nO 2.948/02).

Indicação - Sugere que sejam tomadas medi
das urgentes. Requer o envio de Indicação ao Senhor
Chefe da Casa Civil, acerca da decretação e imple
mentação das reservas extrativistas do Jutaí e Aua
ti-Paraná.(INC n° 2.949/02).

Indicação - Sugere ao Senhor Ministro da Agri
cultura, Pecuária e do Abastecimento, que mantenha
funcionando dois armazéns para receber o excedente
de produção de agricultura local, e manter programas
de venda em balcão, para atender a contento o setor
primário, no Estado do Amazonas.(INC na 2.950/02).

Indicação - Sugere ao Senhor Ministro dos
Transportes, que sejam tomadas providências para
averiguar denúncias contra a Sociedade de Navega
ção, Portos e Hidrovias do Estado do Amazonas 
SNPH.(INC n° 2.951/02).

Requerimento de Informação - Solicita ao Se
nhor Ministro dos Transportes, informações acerca de
denúncias contra a Sociedade de Navegação, Portos
e Hidrovias do Estado do Amazonas - SNPH.(RIC
04143/02).

Requerimento de Informação - Solicita ao Se
nhor Ministro da Fazenda, no âmbito do Banco Cen
trai, informações acerca da movimentação de uma
conta bancária irregular, no Banco do Estado do
Amazonas - BEA, em nome da funcionária pública
Sônia Maria Pinheiro Memória.(RIC n° 4.144/02).

Requerimento de Informação - Solicita ao Se
nhor Ministro da Justiça, no âmbito da Polícia Federal,
informações acerca da denúncia de movimentação ir
regular da conta bancária, da funcionária pública Sô
nia Maria Pinheiro Memória, que está sendo investi
gada por esta Polícia.(RIC n° 4.145/02).

Requerimento de Informação - Solicita ao Se
nhor Ministro do Desenvolvimento Agrário, informa
ções acerca do Projeto de Cultura de Cupuaçu, no as-
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sentamento Matupí (HumaitálApuí), Estado do Ama
zonas.(RIC n° 4.146/02).

Requerimento de Informação - Solicita ao Se
nhor Ministro do Desenvolvimento, Indústria, e Co
mércio Exterior, informações acerca das denúncias
de empresas da Zona Franca de Manaus, que estari
am usufruindo isenção de impostos.(RIC n°
4.147/02).

Requerimento de Informação - Solicita ao Se
nhor Ministro da Fazenda, no âmbito da Receita Fe
deral, informações acerca das investigações sobre as
empresas da Zona Franca de Manaus.(RIC n°
4.148/02).

JORGE TADEU MUDALEN - Projeto de Lei 
Revoga os arts. 69 e 70, da Lei nO 7.210/84 (Lei de
Execução Penal), extinguindo os Conselhos Peniten
ciários. (PL n° 6.120/02).

ENIO BACCI- Projeto de Lei - Dispõe sobre o
direito do consumidor de consultar nas farmácias e
drogarias o Dicionário de Especialidades Farmacêuti
cas - DEF, para conhecer o nome genérico dos medi
camentos.(PL nO 6.121/02).

Projeto de Lei - Torna obrigatória a impressão
nos cadernos escolares, do Hino Nacional Brasileiro
e o Hino dos respectivos Estados da Federação.(PL
n° 6.122/02).

CLEMENTINO COELHO - Projeto de Lei - Dis
põe sobre critérios de regionalização na distribuição
de bolsas científicas e dá outras providências.(PL n°
6.123/02).

ORLANDO DESCONSI - Requerimento de
Informação - Solicita informações ao Sr. Ministro da
Fazenda sobre o Programa Seguro-Desempre
go.(RIC n° 4.149/02).

LUIZ PIAUHYLlNO - Projeto de Lei - Dispõe
sobre a publicidade associativa de atos, programas,
obras, serviços e campanhas da Administração Públi
ca e dá outras providências.(PL n° 6.124/02).

NAIR XAVIER LOBO - Projeto de Lei -Introduz
§§ 9° e 10 no art. 129 do Código Penal Brasileiro. De
creto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940.(PL n°
6.125/02).

Projeto de Lei - Acrescenta parágrafo ao art.
129 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de
1940 - Código Penal. (PL n° 6.126/02).

Projeto de Lei - Define o crime de veiculação de
informações, mensagens ou imagens relativas a pe
dofilia ou abuso sexual de crianças ou adolescentes
na rede internet, ou em outras redes destinadas ao
acesso público.(PL n° 6.127/02).

Projeto de Lei - Dispõe sobre a prestação de
serviços à população pelos egressos de instituições
de ensino superior federais e da outras providênci
as.(PL n° 6.128/02).

Projeto de Lei -Altera o Art. 259 da Lei n° 9.503,
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de
Trânsito Brasileiro. (PL n° 6.129/02).

Projeto de Resolução - Cria a Comissão Per
manente Eleitoral. (PRC n° 222/02).

Projeto de Lei - Obriga as Mantenedoras de ins
tituições privadas de ensino superior, a aplicar, no mí
nimo, 15% de seu faturamento líquido anual na exe
cução de bolsas de estudos a estudantes caren
tes.(PL n° 6.130/02).

L1NCOLN PORTELA - Projeto de Lei - Altera a
Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, no que se re
fere aos instrumentos do crime.(PL n° 6.131/02).

Projeto de Lei - Introduz inciso no artigo I, no
art. 121, do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro
de 1940, Código Penal Brasileiro.(PL n° 6.132/02).

Projeto de Lei - Altera os arts. 20 e 22 da Lei n°
8.742, de 7 de dezembro de 1993, que trata do bene
fício de prestação continuada aos idosos e portado
res de deficiência e dos benefícios eventuais da
Assistência Social.(PL n° 6.133/02).

JOÃO EDUARDO DADO E OUTROS - Propos
ta de Emenda à Constituição - Modifica o art. 45 da
Constituição Federal, eliminando o limite máximo
para a representação na Câmara dos Deputados dos
Estados, e estabelecendo como limite mínimo o nú
mero de quatro Deputados.(PEC n° 485/02).

IVAN PAIXÃO - Projeto de Lei - Denomina o
"Aeroporto de Aracaju/Santa Maria - SE" o Aeroporto
de Aracaju, no Estado de Sergipe. (PL n° 6.134/02).

Socorro Gomes Projeto de Lei - Dispõe sobre a
destinação de 30% (trinta por cento) das habitações
produzidas para famílias de baixa renda, às mulheres
chefes de família.(PL n° 6.135/02).

Projeto de Lei - Dispõe sobre a isenção, às rá
dios comunitárias e difusoras, do pagamento de direi
tos autorais ao ECAD e das taxas ao Departamento
de Polícia Administrativa. (PL n° 6.136/02).

Projeto de Lei - Determina a obrigatoriedade
da manifestação do Ministério Público nos conflitos
pela posse da terra urbana.(PL n° 6.137/02).

LUIZANTONIO FLEURY - Projeto de Lei - Modi
fica o disposto no art. 112 da Lei nO 7.21 O, de 11 de julho
de 1984, Lei de Execução Penal.(PL n° 6.138/02).

Projeto de Lei - Acrescenta § 3° ao art. 75. De
creto-Lei nO 2.848 de 7 de dezembro de 1940 (Código
Penal).(PL n° 6.139/02).
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Projeto de Lei - Dá nova redação ao art. 158 do
Código Penal e adota outras providências (seqües
tro-relâmpago)(PL n° 6.140/02).

JOSÉ UNHARES E OUTROS - Requerimento
de Sessão Solene - Requer a Convocação de Ses
são Solene em homenagem aos 50 anos da Confe
rência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB, para o
dia 22-5-2002, às 1Oh.(RQS n° 38/02).

AIRTON CASCAVEL E OUTROS - Requeri
mento de Sessão Solene - Requer a convocação de
sessão solene da Câmara dos Deputados para ho
menagear a Varig. (RQS n° 39/02).

RUBENS BUENO - Indicação - Cria a função
de Piloto de Aeronave.(INC n° 2.952/02).

INOCÊNCIO OLIVEIRA E OUTROS - Requeri
mento de Urgência - Requer, nos termos do art. 155, do
RICD, urgência para apreciação do Projeto de Lei n°
5.440, de 2001, que "Altera dispositivos da Lei n° 9.953,
de 4 de janeiro de 2000, reestrutura a carreira de Apoio
Técnico-Administrativo do Ministério Público da União,
e dá outras providências".(conferindo assinaturas).

MARÇAL FILHO - Requerimento de Informa
ção - Solicita informações ao Sr. Ministro da Saúde
sobre a situação da tuberculose na população indíge
na brasileira.(RIC n° 4.150/02).

SÉRGIO REIS - Projeto de Lei Complementar
Institui o Fundo de Aquisição de livros para as Univer
sidades Públicas, e dá outras providências.(PLP n°
282/02).

MARÇAL FILHO E OUTROS - Proposta de
Emenda à Constituição- Acrescenta um § 10 ao art.
144, da Constituição Federal, dispondo sobre a vincu
1ação de três por cento das receitas decorrentes dos
impostos de competência da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.(PEC n° 486/02).

PADRE ROQUE E OUTROS - Requerimento
Requer urgência urgentíssima para a apreciação do
Projeto de Lei n° 6.058, de 2002.(REQ n° 54/02).

AGNELO QUEIROZ - Requerimento de Informa
ção - Requer ao Sr. Ministro da Saúde informações so
bre a Concorrência Pública Internacional n° 2/2001 rea
lizada pela Fundação para o Desenvolvimento Médico e
Hospitalar - FAMESP.(RIC n° 4.151/02)

IARA BERNARDI - Projeto de Lei - Dispõe so
bre o exercício do direito de greve no âmbito da Admi
nistração Pública direta, indireta ou fundacional de
quaisquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios e dá outras provi
dências.(PL n° 6.141/02)

LUIZ ANTONIO FLEURY - Projeto de Lei 
Acrescenta parágrafo ao art. 29 do Código Penal, do
brando a pena de agente que praticar crime em con
curso com menor inimputável. (PL n° 6.142/02)

MAGNO MALTA- Requerimento de Informação
- Solicita informações ao Ministro da Saúde acerca
dos procedimentos relativos à consulta pública men
cionada no item I do Anexo da Resolução RDC n°
101 , de 30 de maio de 2001, da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária. (RIC n° 4.152/02)

ROBERTO PESSOA - Requerimento - Requer
voto de pesar pelo falecimento do Ministro Jesus Cos
ta Lima.(REQ n° 55/02)

MAGNO MALTA - Projeto de Lei - Dá nova reda
ção aos artigos 83 e 159 do Código Penal- Decreto-Lei
n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940.(PL n° 6.143/02)

JOÃO HERRMANN NETO - Requerimento de
Sessão Solene - Solicita que seja designada sessão
solene desta Casa para o dia 20 de junho do corrente
ano, em homenagem ao Dr. José Bonifácio Coutinho
Nogueira.(RQS n° 40/02)

O SR. RAFAEL GUERRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. RAFAEL GUERRA (PSDB - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei com o PSDB.

O SR. MARCUS VICENTE (PPB - ES. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei com o PPB.

O SR. ADÃO PREITO (PT - RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei com a
bancada do PT.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Os votos
na próxima votação, para efeitos administrativos, se
rão contabilizados. Na votação nominal da emenda
constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Comuni
co que a sessão extraordinária anteriormente con
vocada para hoje será realizada às 19 horas e 41
minutos, onde será apreciada, em segundo turno, a
Proposta de Emenda à Constituição n° 203, de
1995.

Comunico, ainda, que fica adiada "de ofício" a
continuação da votação, em primeiro turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição nO 407-B, de 2001.

VII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a sessão, antes lembran
do que amanhã, às 10 horas, haverá Sessão Solene
para homenagem à Igreja Batista de Lagoinha.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) 
COMPARECEM MAIS OS SRS:
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Partido Bloco
RORAIMA

Alceste Almeida PL PUPSL

Presentes de Roraima :1

AMAPÁ

Antonio feijão PSDB
Badu Picanço PL PUPSL
Evandro Milhomen PSB PSB/PCDOB

Presentes de Amapá :3

PARÁ

Anivaldo Vale PSOB
Babá PT
Gerson Peres PPB
Josué Bengtson PTB
Raimundo Santos PL PUPSL
Vic Pires Franco PFl

Presentes de Pará : 6

AMAZONAS

Dr. Gomes PFL
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCOOB

Presentes de Amazonas :2

RONDONIA

Nilton Capixaba PTB
Oscar Andrade PL PUPSL

Presentes de Rondonia : 2

TOCANTINS

Kátia Abreu PFL

Presentes de Tocantins: 1

MARANHÃO

Pedro Novais PMOB

Presentes de Maranhão :1
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CEARÁ

Almeida de Jesus
Inácio Arruda
Roberto Pessoa
Rommel Feijó
Sérgio Novais

Presentes de Ceará : 5

RIO GRANDE DO NORTE

DIÁRIO DA CÁMARA DOS DEPUTADOS

Partido

PL
PCdoB
PFL
PSDB
PSB
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Bloco

PUPSL
PSB/PCDOB

PSB/PCDOB

Henrique Eduardo Alves
Iberê Ferreira
Lavoisier Maia

Presentes de Rio Grande do Norte : 3

PARAíBA

Efraim Morais
Ricardo Rique

Presentes de Paraíba : 2

PERNAMBUCO

Armando Monteiro
Djalma Paes
João Colaço
Osvaldo Coelho
Pedro Corrêa

Presentes de Pernambuco : 5

ALAGOAS

Augusto Farias
José Thomaz Nonõ

Presentes de Alagoas : 2

SERGIPE

Ivan Paixão
Sérgio Reis

Presentes de Sergipe : 2

BAHIA

Jaime Fernandes
Jonival Lucas Junior
Mário Negromonte
Nilo Coelho
Paulo Magalhães
Roland Lavigne
Walter Pinheiro

Presentes de Bahia : 7

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada
Cabo Júlio
Custódio Mattos
Mário de Oliveira
Nilmárlo Miranda
Romel Anizio
Vittorio Medioli

Presentes de Minas Gerais : 7

PMDB
PTB
PFL

PFL
PSDB

PMDB
PSB
PSDB
PFL
PPB

PPB
PFL

PPS
PTB

PFL
PMDB
PPB
PSOB
PFL
PMDB
PT

PSDB
PST
PSDB
PST
PT
PPB
PSDB

PSB/PCDOB

PDT/PPS
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Partido Bloco
EspíRITO SANTO

Max Mauro PTB
Rita Camata PMDB
Rose de Freitas PSDB

Presentes de Espírito Santo : 3

RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PFL
Alexandre Cardoso PSB PSB/PCDOB
Alexandre Santos PSDB
Arolde de Oliveira PFL
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeira PT
João Mendes PFL
Jorge Bittar PT
Jorge Wilson PSOB
Luiz Ribeiro PSDB
Paulo de Almeida PFL
Reinaldo Gripp PL PUPSL
Rodrígo Maia PFL
Valdeci Paiva PSL PUPSL
Vivaldo Barbosa POT PDT/PPS

Presentes de Rio de Janeiro : 15

SÃO PAULO

Angela Guadagnin PT
Antonio Kandir PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Madeira PSDB
Cunha Bueno PPB
Emerson Kapaz PPS POT/PPS
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
João Herrmann Neto PPS POT/PPS
João Paulo PT
José Aníbal PSDB
Marcelo Barbieri PMDB
Medeiros PL PLlPSL

Michel Temer PMDB
Milton Monti PMOB
Moreira Ferreira PFL
Sampaio Dória PSDB
Vadão Gomes PPB
Valdemar Costa Neto PL PLlPSL

Presentes de São Paulo :19

MATO GROSSO

Ricarte de Freitas PSOB

Presentes de Mato Grosso : 1

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB

Geraldo Magela PT

Presentes de Distrito Federal :2
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GOIÁS

Lúcia Vânia
Zé Gomes da Rocha

Presentes de Goiás : 2

PARANÁ

Airton Roveda
Alex Canziani
Hermes Parcianello
José Borba
Max Rosenmann
Osmar Serraglio

Presentes de Paraná : 6

SANTA CATARINA

mARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

Partido

PSOB
PMDB

PTB
PSDB
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB

Quarta-lCira 27 03739

Bloco

Luci Choinacki

Presentes de Santa Catarina : 1

RIO GRANDE DO SUL

Augusto Nardes
Cezar Schirmer
Esther Grossi
Roberto Argenta

Presentes de Rio Grande do Sul : 4

PT

PPB
PMDB
PT
PHS



03740 Quarta-Ieira 27 DlARIO DA CAMARA DOS [)Jil'lJI A[)OS

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS:
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Partido Bloco
RORAIMA

Francisco Rodrigues PFL

Total de Ausentes: 1
AMAPÁ

Fátima Pelaes PSDB

Total de Ausentes: 1

PARÁ

Haroldo Bezerra PSDB

José Priante PMOB

Total de Ausentes: 2

RONDONIA

Agnaldo Muniz PPS PDT/PPS

Marinha Raupp PMDB

Sérgio Carvalho PSDB

Total de Ausentes: 3

ACRE

José Aleksandro PSL PUPSL

Marcos Afonso PT

Zila Bezerra PTB

Total de Ausentes: 3
TOCANTINS

Osvaldo Reis PMDB

Paulo Mourão PSDB

Total de Ausentes: 2

PIAuí

Mussa Demes PFL

Total de Ausentes: 1
PARAíBA

Marcondes Gadelha PFL

Total de Ausentes: 1
PERNAMBUCO
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PERNAMBUCO

José Múcio Monteiro

Marcos de Jesus

Ricardo Fiuza

Severino Cavalcanti

Total de Ausentes: 4
ALAGOAS

João Caldas

Total de Ausentes: 1
BAHIA

Claudio Cajado

Gerson Gabrielli

João Carlos Bacelar

José Carlos Aleluia

Yvonilton Gonçalves

Total de Ausentes: 5
MINAS GERAIS

Aracely de Paula

Glycon Terra Pinto

Maria do Carmo Lara

Maria Elvira

Maria Lúcia

Osmânio Pereira

Zezé Perrella

Total de Ausentes: 7
EsplRITO SANTO

Feu Rosa

Total de Ausentes: 1
RIO DE JANEIRO

Alcione Athayde

Comélia Ribeiro

Jandira Feghali

Roberto Jefferson

Total de Ausentes: 4
SÃO PAULO

Aloizio Mercadante

José de Abreu

Lamartine Posella

Paulo Kobayashi

Paulo Lima

Wagner Salustiano

Total de Ausentes: 6
MATO GROSSO

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido

PSOB
Pl

PPB
PPB

PL

PFL

PFL

PFL

PFL

PFL

PFL

PMDB
PT

PMDB
PMDB

PSDB
PFL

PSDB

PSB
PL

PCdoB

PTS

PT

PTN

PMOB
PSOB

PMDB
PPB

Quarta-Icíra 27 03741

Bloco

PUPSL

PUPSL

PSB/PCDOB
PUPSL

PSB/PCOOB
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MATO GROSSO

Uno Rossi

Total de Ausentes: 1
DISTRITO FEDERAL

Paulo Octávio

Wígberto Tartuce

Total de Ausentes: 2
GOIÁS

Jovair Arantes

Pedro Canedo

Roberto Balestra

Total de Ausentes: 3
PARANÁ

Oliveira Filho

Rafael Greca

Total de Ausentes: 2

SANTA CATARINA

Gervásio Silva

Total de Ausentes: 1
RIO GRANDE DO SUL

Clovis IIgenfritz

Nelson Proença

Telmo Kirst

Total de Ausentes: 3

D1AR10 DA CÂMARA. DOS DEPlJlAD(JS

Partido

PSDB

PFL
PPB

PSDB

PSDB

PPB

PL
PFL

PFL

PT

PPS

PPB

Fevereiro de 2002

Bloco

PUPSL

PDT/PPS
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o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerro a
sessão, convocando sessão extraordinária para
amanhã, quarta-feira, dia 27, às 13 horas. Convoco

também Sessão Extraordinária para após a Sessão
Ordinária, ambas com as seguintes.

ORDEM DO DIA

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSiÇÕES ESPECIAIS
(Art. 202 clc Art. 191, I, do Regimento Intemo)

Continuaçllo da Votaçao

1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N" 407-B, DE 2001
(DO PODER EXECUTIVO)

Continuação da votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição n" 407-A, de
2001, que acrescenta art. 84 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; tendo pareceres das
Comissões de Constituição e Justiça e de Redação, pela admissibilidade, contra o voto do Deputado
Fernando Coruja (Relator: Dep. André Benassi); e da Especial, pela aprovação desta, contra os votos dos
Deputados Clovis IIgenfritz, Dr. Rosinha, José Roberto Batochio, Pimentel Gomes e Ricardo Berzoini; pela
admissibilidade das emendas de n"s 1, 2. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,16 e 19, e no
mérito, pela aprovação das de n"s 2,3,9, 12 e 17, com substitutivo, e pela rejeição das emendas de n"s 1, 4,
5,6,7,8,10,11,13,14,15, 16,18 e 19, recebidas na Comissão, nos termos do parecer do Relator, que
apresentou complementação de voto. Os Deputados José Roberto Batochio, Sérgio Miranda e Pimentel
Gomes apresentaram votos em separado (Relator: Dep. Delfim Netto).

AVISOS
PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE

EMENDAS OU RECURSOS

l-EMENDAS

1.1 PROJETOS DE LEI
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
(Ato da Mesa n" 177, de 1989)

N° 6.108, DE 2002 (DO PODER EXECUTIVO. 
Altera a Lei n" 10.409, de 11 de janeiro de 2002, que
dispôe sobre a prevenção, o tratamento, a
fiscalização, o controle e a repressão à produção, ao
uso e ao tráfico mcitos de produtos, substâncias ou
drogas ilfcitas que causem dependência ffsica ou
psíquica, assim elencados pelo Ministério da Saúde,
e dá outras providências. (Artigo 64, § 1", da
Constituição Federal) : 07/04/02
DECURSO:4B SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-02-02

11- RECURSOS

1.CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO (Art. 24, li)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, §1")
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, §3" combinado com art.132, §2")

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETOS DE LEI:

N° 4.90B-A101 (PODER EXECUTIVO) - Altera
dispositivos da Lei n" 9_140, de 4 de dezembro de
1995, que reconhece como mortas pessoas
desaparecidas em razão de participação, ou de
acusação de participação, em atividades polfticas, no
perfQdo de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de
1979, e dá outras providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

sobre a descentralização dos recursos destinados a
programas de atendimento aos desnutridos e às
gestantes em risco nutricional e dá outras
providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.745-C/99 (PAULO DE ALMEIDA) - Estende os
beneffcios da Lei n" 8.529, de 14 de dezembro de
1992, aos Empregados da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos - ECT, originários do ex
Departamento dos Correios e Telégrafos - DCT, e dá
outras providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 2.966-8100 (RAINEL BARBOSA) - Denomina a
subestação de energia elétrica do Linhão Norte-Sul
da Eletronorte, situada no Municfpio de Miracema do
Tocantins, de ·subestação Delfino Araújo Macedo."
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 3.353-A100 (JOSÉ ROBERTO BATOCHIO) 
Dispõe sobre a reserva na divulgação das anotações
de prontuários de pessoas indiciadas ou
processadas, nas hipóteses que menciona.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 4.326-8/01 (NAIR XAVIER LOBO) - Confere ao
Governador Mário Covas a designação de "Patrono
do Turismo Nacional."
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 2.309-C/00 (Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios. - Institui Gratificação por
Execução de Mandados para a carreira de Analista
Judiciário - Oficiais de Justiça - Área Judiciária 
Especialidade Execução de Mandados do Quadro de
Pessoal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios.
DECURSO:4B SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-02-02

N° 4.358-8/01 (Deputado Feu Rosa. - Dispõe sobre
o transporte rodoviário de cargas e dá outras
providências.
DECURSO:4@SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-02-02
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N° 4.914-A/95 (WELlNTON FAGUNDES)
Acrescenta parágrafos ao artigo 160 do Código de
Processo Civil - Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de
1973, permitindo o envio pelo correio de documentos
pará a instrução de atos processuais.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 809-C/99 (MARIA DO CARMO LARA) - Dispõe

N° 3.994-e/97 (Do Sr. Enio Baeel) - Dispõe sobre a
reserva de vagas nas creches públicas para crianças
portadoras de deficiências físicas e mentais, e dá
outras providências.
DECURSO:2@SESSÃO
ÚLTtMA SESSÃO: 04-03-02

N° 402-8/99 (Do Sr. Inocêncio Oliveira) - Dispõe
sobre alterações no texto da Lei nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro).
DECURSO:2@SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 465-C/99 (Do Sr. Geraldo Magela) - Inclui inciso
ao Art. 20 da Lei nQ 8.036, de 11 de maio de 1990, e
dá outras providências.
DECURSO:2@SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 659-C199 (Do Sr. Munlo Domingos) - Define
sistema orgânico de produção agropecuária e
produto da agricultura orgânica, dispõe sobre a sua
certificação, e dá outras providências.
DECURSO:2@SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.043-8/99 (Do Sr. Dr. Hélio) - Obriga a rede
hospitalar, pública e privada, a realizar estatlstica de
óbitos bem como apresentar relatório médico.
DECURSO:2~SESSÁO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.432-C/99 (Da Sra. Alcione Athayde) - Institui o
12 de agosto como Dia Nacional da Juventude.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.593-8/99 (Do Sr. Professor Lulzlnho) 
Acrescenta incisos aos arts. 53, parágrafo único, e 80
da Lei nº 9.610, de 1998.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.747-A/99 (Do Sr. Paulo Delgado) - Altera o
caput do artigo 1º e revoga o art. 4º do Decreto-Lei
911, de 1º de outubro de 1969, que equipara o
devedor nos contratos de alienação fiduciária ao
depositário nos contratos de depósito.
DECURSO: 2ª SESSÁO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:

N° 717-A/OO (COMISSÃO DE CI~NCIA E

N° 4.512-C/94 (Senado Federal) - Determina a
atualização monetária dos dividendos a pagar aos
acionistas das sociedades anônimas, e dá outras
providências.
DECURSO:2I SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03·02

TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação de
Comunicação e Cultura de Trombas - ACCTROM, a
executar serviço de radiodilusão comunitária, na
cidade de Trombas, Estado de Goiás.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 868-A/01 (COMISSÃO DE CiêNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Difusora Serra dos Cristais Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média. na
cidade de Cristalina, Estado de Goiás.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 913·A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária de Buriti Alegre a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Buriti Alegre,
Estado de Goiás.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 923·A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação de
Desenvolvimento Comunitário de Cabeceiras a
executar serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade de Cabeceiras do Piauí, Estado do Piauí.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 929-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Fundaçâo Pedro
Coelho de Resende a executar serviço de
radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, na localidade de Boa
Hora, Estado do Piauí.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 932-A/01 (COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Cultural de Comunicação Esperança e
Vida a executar, paio prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de São João da Boa Vista,
Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 936-A/01 (COMISSÃO DE CIf:NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga concessão à RIR - Rede
Integrada de Radiodifusão S/C Ltda., para explorar
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serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
localidade de Angicos, Estado do Rio Grande do
Norte.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 937-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga concessão à Difusora
Gomes Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na localidade de
Florianópolis, Estado de Santa Catarina.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 938-A/Oi (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga concessão à Rádio Vale
do Contestado Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na localidade de
Videira, Estado de Santa Catarina.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 960-A/Oi (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural
Comunitária dos Moradores de Sales Oliveira a
executar serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade de Sales Oliveira, Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 966-A/Oi (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação Evangélica
Doulos, a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Colinas do Tocantins,
Estado do Tocantins.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 970-A/Oi (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga concessão à RBN - Rede
Brasil Norte de Comunicação ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
localidade de Dianópolis, Estado do Tocantins.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 975-A/Di (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação de
Radiodifusão Comunitária de Santa Maria de Jetibá
ES, a executar serviço de radiodifusão comunitária,
na localidade de Santa Maria de Jetibá, Estado do
Espírito Santo.
ÚLTIMA SESSÃO: 21-02-02

N° 979-A/Oi (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Beneficente e Cultural Comunitária Diógenes
Almeida Celestino a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de São Miguel dos
Campos, Estado de Alagoas.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 983-A/Oi (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza o Conselho Comunitário
do Ceará - CONSEC a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade de Aquiraz,
Estado do Ceará.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 990-A/Oi (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural e
Comunitária de Radiodifusão de Campo Alegre a
executar serviço de radiodifusão comunitária, na
cidade de Campo Alegre, Estado de Alagoas.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 994-A/Oi (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária de Rádio Cultural Curumin a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de
Potirendaba, Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° i.000-A/Oi (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Radiodifusão Comunitária de Catalão a executar
serviço de radiodifusão comunitária, na localidade de
Catalão, Estado de Goiás.
ÚLTIMA. SESSÃ.O : 27-02-02

N° i.0i3-A/Oi (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Fundação Dom Joaquim para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Tefé, Estado do Amazonas.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° i.020-A/Oi (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- ~Jo"a () ato que autoriza a Associação e Rádio
Comunitária Super a executar serviço de radiodifusão
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comunitária, na localidade de Sorocaba, Estado de
São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.023-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁT'CA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação Iporaense
de Comunicação - ASSICOM a executar serviço de
radiodifusão comunitária na localidade de Iporá,
Estado de Goiás.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.034-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza o Grêmio do Projeto
Cultural e Criativo Alternativa a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade de Capivari,
Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.046-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação de
Comunicação dos Amigos de Sátiro Dias a executar
serviço de radiodifusão comunitária, na localidade de
Sátiro Dias, Estado da Bahia.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.0S1-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Rádio Comunitária
Transamazônica FM a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade de Porto
Velho, Estado de Rondônia.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.056-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a ACVOLCAJA 
Associação Comunitária de Voluntários e Casais de
Jardinópolis a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de Jardinópolis, Estado de
São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.057-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Beneficente e Cultural de Radiodifusão Comunitária
Simões Filho FM a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de Simões Filho, Estado
da Bahia.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.075-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Liberdade Acreunense a executar
serviço de radiodifusão comunitária, na localidade de
Acreúna, Estado de Goiás.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.087-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação Radioclube
Jornal Meia Ponte a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de Pirenópolis, Estado de
Goiás.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.10S-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAo E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Rádio Nova FM de Bernardino de
Campos - ACRNB/FM a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Bemardino de
Campos, Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.118-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária de Cultura, Lazer e Comunicação de
Pontal a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Pontal, Estado de São
Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.122-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga permissão à Rádio
Bebedouro FM Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
localidade de Passos Maia, Estado de Santa
Catarina.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.135-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga permissão à Fundação
Educativa e Cultural Areias Brancas para executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Posse, Estado de Goiás.
ÚLTIMA SESSÃO : 27-02-02

N° 1.143-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E



Fevereiro de 2002 DIARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 27 03747

TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga permissão à Abolição FM
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Mossoró,
Estado do Rio Grande do Norte.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.146-Al01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga permissão à Fundação
Cultural Norte -Paranaense para executar serviço de
radiodifusão sonora, na cidade de Arapongas, Estado
do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° i.i47-A1D1 (COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga à Fundação Cultural
Norte-Paranaense para executar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Arapongas,
Estado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.150-AlOi (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga permissão à
Radiodifusão Novo Mato Grosso Ltda., a explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Denise, Estado de Mato
Grosso.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.154-Al01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação Rádio
Comunitária de Venda Nova do Imigrante a executar
serviço de radiodifusão comunitária, na localidade de
Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.15S-A101 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza o Instituto de
Radiodifusão de Desenvolvimento Comunitário de
Coreaú - IRC a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Coreaú, Estado do Ceará.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° i.iSS-A101 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga concessão à Rádio Ital

de Rio Claro Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Rondonópolis, Estado de Mato Grosso.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.162-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Auri Verde de Bauru Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Bauru, Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° i.i63-A/Oi (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Rádio Ondas Verdes de Catanduva Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Catanduva,
Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.166-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a APE - Associação Paz
Educacional a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Descalvado. Estado de
São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.169-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação dos
Moradores do Bairro Esplanada de Pacaembu a
executar serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade de Pacaembu, Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.171-A/D1 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação Rádio
Educativa Cidade FM a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Batayporã.
Estado do Mato Grosso do Sul.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.176-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Fundação Bom Jesus de Cuiabá para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
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N° 1.177-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que renova a pennissão outorgada à
Rádio TV do Amazonas Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Rio Branco, Estado do Acre.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.182-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Progresso de Descanso Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Descanso, Estado de Santa Catarina.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.18S-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Fundação Cultural
Educativa Carlos Roberto da Silva Pimenta 
FUNCEC a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de Urutaí, Estado de
Goiás.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02·02

N° 1.190-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Anhanguera S/A, para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Goiânia, Estado de Goiás.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.191-A/01 (COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que renova a concessão da Rádio
Cultura de Araçatuba Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Araçatuba. Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.192-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação de
Comunicação e Cultura de Bonfinópolis a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de
Bonfinópolis, Estado de Goiás.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.194-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Sociedade dos

Ecologistas de Tambaú a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade de Tambaú,
Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.196-AJD1 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária e Cultural Nascente do Vale de Alfredo
Wagner a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Alfredo Wagner, Estado de
Santa Catarina.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.197-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Fundação Cultural
Saúde de Campos, a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Campos de
Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.199-A/D1 (COMISSÃO DE CIJ:NCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária São Francisco a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Laranjeiras do
Sul. Estado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.201-A/D1 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga permissão à Colúmbia
FM Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de
Ibiporã, Estado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.202-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICACÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga permissão à Milano FM
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de
Paranacity, Estado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.2D3-AJ01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Itaí de
Rio Claro Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na localidade de
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Sonora. Estado do Mato Grosso do Sul.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.2D7-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga permissão ao Sistema
Costa Dourada de Comunicação Ltda.• para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Maragogi, Estado de
Alagoas.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.211-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação de
Desenvolvimento Comunitário de Castelo do Piauí 
ADCC a executar serviço de radiodifusão
comunitária. na cidade de Castelo do Piauí, Estado
do Piauí.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.212-A/D1 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação a Voz do
Povo a Voz de Deus a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Arapiraca,
Estado de Alagoas.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.213-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária de Amparo Social, Comunicação e
Cultura de Aracatu a executar serviço de radiodifusão
comunitária. na localidade de Aracatu, Estado da
Bahia.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.215-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária da Radiodifusão Sonora e de Sons e
Imagens Arara a executar, pelo prazo de três anos.
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Arara, Estado da Paraíba.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.220-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Beneficente e Filantrópica Nossa Senhora de Fátima
a executar serviço de radiodifusão comunitária, na
cidade de Piquet Carneiro. Estado do Ceará.
ÚLTIMA SESSÃO : 27-02~02

N° 1.223-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga concessão à Fundação
Universitária de Pesquisas Econômicas e Sociais de
Vila Velha para executar, pelo prazo de quinze anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
de sons e imagens, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Vitória, Estado do Espírito
Santo.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.224-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Comunidade Unida de
Jacuacanga a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de Angra dos Reis, Estado
do Rio de Janeiro.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.226-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação de Amigos
Moradores de Mandaguari a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade de
Mandaguari, Estado do Paraná.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.227-A/Oi (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária de Comunicação e Cultura de
AtalaialAL a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Atalaia, Estado de
Alagoas.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.232-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Beneficente e Cultural Comunitária Erval Seco a
executar, pelo prazo de três anos. sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária,
na cidade de Erval Seco, Estado do Rio Grande do
Sul.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.234-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Floriano ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Floriano, Estado do Piauí.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
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N° 1.441-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICAt
- Aprova o ato que outorga permissão ao Sistema
Integrado de Rádio Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Camocim, Estado do Ceará.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.522-A/D1 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga concessão à Fundação
Educativa e Cultural Rio Preto para executar serviço
de radiodifusão de sons e imagens, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Unaí,
Estado de Minas Gerais.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.525-Af01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga permissão à Fundação
Educar Brasil de Radiodifusão para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na cidade de Vitória
da Conquista, Estado da Bahia.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICAt
- Aprova o ato que outorga concessão à R.S. 
Rádio e Televisão Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Linhares, Estado do Espírito Santo.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.416-A/D1 (COMISSAo DE CIêNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Rádio Comunitária
Nova Erechim FM a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Nova
Erechim, Estado de Santa Catarina.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.439-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga permissão ao Sistema
Integrado de Rádio Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Brejo Santo, Estado do Ceará.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.567-AfD1 (COMISSÃC? DE CIÊN~IA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E INFORMATICA)
- Aprova o ato que outorga permissão à Fundação

E Gilvan Costa, para executar serviço de radiodifusãoCIÊNCIADE(COMISSÃO1.412-A/01

N° 1.393-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga concessão à Fundação
Cultural Anhanguera para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com 1ins
exclusivamente educativos, na cidade de Várzea
Paulista, Estado de São Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.354-Af01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga permissão à Rádio
Serrana FM Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Jacobina, Estado da Bahia.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.355-AfD1 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga permissão à Rádio
Serrana FM Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Cachoeira, Estado da Bahia.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.391-Af01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICAt
- Aprova o ato que outorga concessão à Fundação
João Paulo /I, para executar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Palmas, Estado do
Tocantins.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.265-A/01 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇAo E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga concessão à Fundação
Cultural e Educacional de Itajaí para executar serviço
de radiodi1usão de sons e imagens, com 1ins
exclusivamente educativos, na cidade de Joinville,
Estado de Santa Catarina.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.266-A/D1 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que outorga permissão à Mercom
Brasília Comunicação Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Santo Antônio da Alegria, Estado de São
Paulo.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
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N° 947-A/01 ( Do Sr. Sebastião Madeira e outros)
Dispõe sobre a realização de plebiscito para a
criação do Estado do Maranhão do Sul.
DECURSO:2'SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 967-AJO1 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária de
Comunicação de Cachoeira Alta - GO (ACCCA) a
executar serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade de Cachoeira Alta, Estado de Goiás.
DECURSO: 2ª SESSÃO

N° 922-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária de
Joviânia a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Joviânia, Estado de Goiás.
DECURSO:2'SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 918-AJ01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Universo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média. na cidade de São Bernardo
do Campo, Estado de São Paulo.
DECURSO:2'SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.014-AJ01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
Atlântida FM de Passo Fundo Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqÜência
modulada, na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio

N° 993-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que autoriza a Associação Movimento
Comunitário com Rádio Local Panorama FM a
executar serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade de Custódia, Estado de Pernambuco.
OECURSO:2&SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.001-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que outorga permissão à Rádio FM de Iporá
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na localidade de Piranhas,
Estado de Goiás.
OECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.003-AJ01 (Da Comissão de Ciência e
TecnologIa, Comunlcaçlo e Informitlca) - Aprova
o ato que autoriza a Associação de Integração
Comunitária Cidade Esperança a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade da
Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul.
OECURSO:2@SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 974-AJ01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que autoriza a Associação de Desenvolvimento
Cultural e Artístico da Comunidade de São João do
Triunfo - PR a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de São João do Triunfo.
Estado do Paraná.
DECURSO:2I SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 971-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que autoriza a Associação Beneficente Cultural
de Comunicação Comunitária Educadora Campo
Verde a executar serviço de radiodifusão comunitária,
na cidade de Lacanga, Estado de São Paulo.
OECURSO:2I SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02com fins
de Olinda,

N° 1.565-AJ01 (Da Comissio de Ciência e
Tecnologia, Comunlcaçlo e Informática) - Aprova
o ato que outorga permissão à Fundação Educativa
Farias para executar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Hidrolândia, Estado do
Ceará
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 12-03-02

N° 1.440-AJ01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que outorga permissão ao Sistema Integrado de
Rádio Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de
Quixadá, Estado do Ceará.
DECURSO:4'SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-02-02

sonora em freqüência modulada,
exclusivamente educativos, na cidade
Estado de Pernambuco.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
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Grande do Sul.
OECURSO:2!SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.017-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que autoriza a Associação Cultural e Educativa
de São José das Palmeiras a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade de São José
das Palmeiras. Estado do Paraná.
DECURSO:2'SESSÁO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.021-A/01 (Da Comisslo de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que autoriza a Associação Cultural de Santo
Antônio do Pinhal a executar serviço de radiodifusão
comunitária. na localidade de Santo Antônio do
Pinhal, Estado de São Paulo.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.028-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária de
Radiodifusão de Junqueirópolis a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade de
Junqueirópolis. Estado de São Paulo.
DECURSO:2ªSESSÁO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.044-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que outorga concessão à Fundação Sara
Nossa Terra para executar, pelo prazo de quinze
anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Brasília,
Distrito Federal.
DECURSO:2!SESSÁO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.101-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária Cativa a
executar serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade de Rio Brilhante, Estado do Mato Grosso
do Sul.
DECURSO:2i SESSÁO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

Simonense a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São Simão, Estado de São
Paulo.
DECURSO:2!SESSÁO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.108-Al01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que renova a concessão à Rádio Cultura de
Apucarana Lida. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Apucarana, Estado do Paraná.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.111-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária para o
Desenvolvimento de Tabapuã a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade de Tabapuã,
Estado de São Paulo.
DECURSO:2!SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.113-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária Vale do
Rio Pardo a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de Santa Rita do Pardo,
Estado de Mato Grosso do Sul.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.115-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que renova a concessão outorgada à Rede
Associada de Difusão Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Santa Isabel, Estado de São Paulo.
DECURSO:2ªSESSÁO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.149-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia. Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária de
Rádio FM/Bandeirantes a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade de
Bandeirantes, Estado de Mato Grosso do Sul.
DECURSO:2i SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.104-A/01 (Da Comissão de Ciência e N° 1.153-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova Tecnologia, Comunicação e Informática~ - Aprova
o ato que autoriza a Associação Cultural Comunitária o ato que autoriza a Associação Cultural, Social e
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Artística da Cidade de Lavínia a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade de Lav(nia,
Estado de São Paulo.
DECURSO:2i SESSÃO
ÚLTtMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.157-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que outorga concessão à Rádio Pantanal
Coxim Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Coxim, Estado
do Mato Grosso do Sul.
OECURSO:2!SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.2DS-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que outorga permissão à GMN 3 Publicidade
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na localidade de
Diamantino, Estado do Mato Grosso.
OECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTtMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.2D9-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que autoriza a Associação Movimento Rádio
Comunitário Paixão FM a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade de Pardinho,
Estado de São Paulo.
OECURSO:2I SESSÃO
ÚLTtMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.216-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária Rádio
FM de Nova OIímpia a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Nova Olímpia,
Estado de Mato Grosso.
DECURSO:2'SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.219-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que autoriza a Associação Cultural de Santa
Mariana a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Santa Mariana, Estado do
Paraná.
OECURSO:2'SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.228-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova

o ato que autoriza a Fundação Para Assistência
Social e Desenvolvimento de Irapuan Pinheiro 
FADIP a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de Deputado Irapuan
Pinheiro, Estado do Ceará.
DECURSO: 21 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.229-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que autoriza a Associação de Comunicação
Comunitária Tucumaense a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Tucumã,
Estado do Pará.
OECURSO:2'SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.236-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informãtica) - Aprova
o ato que outorga permissão à Fundação Dom
Eduardo Duarte Silva. para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na localidade de
Uberaba, Estado de Minas Gerais.
DECURSO: 28 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.244-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que autoriza a Fundação Assistencial e
Educacional Betel a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Sena Madureira, Estado do
Acre.
DECURSO:2' SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.24S-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicaçlo e Informática) - Aprova
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Emissora de Educação Rural de Santarém Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Santarém, Estado do Pará.
DECURSO: 2' SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.249-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que outorga concessão à Fundação Educativa
e Cultural Vale do Aço para executar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade. serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Ipatinga.
Estado de Minas Gerais.
DECURSO:2'SESSÃO
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ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.251-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
Taquara Branca Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Taquaritinga, Estado de São Paulo.
DECURSO:2@SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.257-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária de
Arilândia a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de Arilândia, Estado de
Goiás.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.260-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária de
Comunicação. Cultural e Social de Capanema a
executar serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade de Capanema, Estado do Pará.
DECURSO:2@SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.273-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que autoriza a Associação Cultural e
Comunitária "Normário Sales" a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Jussarf,
Estado da Bahia.
DECURSO:2@SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.290-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que outorga concessão à Fundação Orlando
Zovico, para executar serviço de radiodifusão de
sons e imagens, com fins exclusivamente educativos,
na cidade de Limeira. Estado de São Paulo.
DECURSO: 2ft SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.115-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária Mundo
Melhor a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Mogi Guaçu, Estado de

São Paulo.
DECURSO:2ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.487-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que outorga permissão à Fundação Josefa
Alvares para executar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Vitória de Santo Antão,
Estado de Pernambuco.
DECURSO: 2í! SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 997-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que autoriza a ASCOM - Associação de
Comunicação e Cultura de Mozarlãndia a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Mozarlândia, Estado de Goiás.
DECURSO: 1l! SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-03-02

N° 1.138-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária de
Apoio a Mariluz a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de Mariluz, Estado do
Paraná.
DECURSO:1 íl SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO : 05-03-02

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS (Art. 133)

PROJETOS DE LEI:

N° 1.502/96 (EDSON EZEQUIEL) - Dá nova redação
ao parágrafo único do artigo primeiro da Lei nll 7.102,
de 20 de junho de 1983, que "dispõe sobre
segurança para estabelecimentos financeiros,
estabelece normas para constituição e
funcionamento das empresas particulares que
exploram serviços de vigilãncia e de transporte de
valores, e dá outras providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 691199 (FREIRE JÚNIOR) - Obriga às empresas
a instalação e o efetivo funcionamento de serviços
odontológicos aos seus empregados nas condições
gue especifica. _
ULTIMA SESSAO : 27-02-02
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N° 1.561/99 (POMPEO DE MATTOS) - Altera o art.
844 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, e
dá outras providências. (E seu apensado: PL. n!l
1.690/99, do Dep. Expedito Júnior).
ULTIMA SESSAO : 27-02-02

N° 1.821/99 (NELSON MARCHEZAN) - Dispõe
sobre o cancelamento de débitos previdenciários dos
Aeroclubes.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 2.080/99 (PAULO PAIM) - Disciplina as relações
jurídicas decorrentes da perda de eficácia do
disposto no artigo 2° das Medidas Provisórias
1.523/96, 1.523-1196 e 1.523-2196, no tocante à
alteração do artigo 148 da Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 2.135/99 (RONALDO CESAR COELHO) 
Modifica dispositivos da Lei nº 9.131, de 24 de
novembro de 1995.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 3.379/00 (CHICO SARDELLI) - Acrescenta
parágrafo ao art. 26 do Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que "estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional". (E seus apensados:
PLs n!ls 3.857/00, do Dep. Fernando Zuppo; 3964/00,
do Dep. Milton Monti e 4.559/01, do Dep. Paulo
Uma).
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 3.701/00 (EDISON ANDRINO) - Torna obrigatório
estágio semestral de estudantes universitários, como
atividade curricular do último semestre do curso, em
comunidades carentes de sua cidade.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 4.643/01 (MARCOS CINTRA) - Institui o Dia
Nacional do Escrivão de Polícia, a ser comemorado
anualmente no dia 5 de novembro.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

(SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR,
NOS TERMOS DO ART. 144)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 1°
INTERPOSICÃO DE RECURSO: ART 58, § 3°
combinado com ART. 132, § 2°

2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA ElOU
ORÇAMENTÁRIA

PROJETOS DE LEI:

N° 2.262196 (SENADO FEDERAL) - Cria área de
livre comércio no Município de Ponta Porá, Estado de
Mato Grosso do Sul.
ÚLTlMA SESSÃO: 27-02-02

N° 4.453/01 (JOSÉ CARLOS COUTINHO) - Modifica
a Lei n9 8.692, de 28 de julho de 1993, e dá outras
providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE
PREJUDICIALIDADE - ART. 164, § 1°
(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO,
APÓS OUVIDA A CCJR, NOS TERMOS DO ART.
164, § 2° E § 3°)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 164, § 2°

PROJETOS DE LEI:

N° 1.699/89 (RITA CAMATA) - Assegura a
inviolabilidade do exercício da advocacia, nos termos
qo artigo 133 dê! Constituição.
ULTIMA SESSAO : 27-02-02

N° 3.660/97 (NELSON MARCHEZAN) - Dispõe
sobre a regulamentação das profissões de Enólogo e
Enotécnico.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 292199 (MARCOS DE JESUS) - Institui o Dia da
N° 4.674101 (JÚLIO REDECKER) - Institui o Dia Bíblia.
~acional do Cu~idor, nas condições que especifica. ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02
ULTIMA SESSAO : 27-02-02

N° 1.070/99 (ALMEIDA DE JESUS) - Dispõe sobre a
oferta de condições de acesso e uso adequado aos

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE portadores de deficiência física e idosos, quando da
COMISSÃO - ART 54 construção de edifícios com capacidade para abrigar
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mais de cem pessoas. (E seu apensado: PL. nº
~ .187/99, do De'p. Paulo Marinho).
ULTIMA SESSAO : 27-02-02

N° 1.117/99 (PAULO PAIM) - Dispõe sobre o
ressarcimento das despesas decorrentes de
atendimento médico-hospitalar. nas unidades da
Rede Pública da União, de pacientes alcançados
pela cobertura de contrato individual ou coletivo com
empresas privadas prestadoras de serviços de
assistência médica, administradoras de planos de
saúde, seguradoras e congêneres e dá outras
providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 1.240/99 (JANDIRA FEGHALI) - Dispõe sobre a
regulamentação da profissão de Trabalhador
Subaquático.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 2.047199 (WILSON SANTOS) - Dispõe sobre o
exerclcio da Profissão de Historiador e dá outras
providências. (E seus apensados: PLs. nl!s
2.260/99, da Dep. Laura Carneiro; 3.492/00, do Dep.
Ricardo Berzoini).
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 2.487/00 (AGNELO QUEIROZ) - Regulamenta o
exercício das profissões de Técnico com Higiene
Dental e de Atendente de Consultório Dentário. (E
seu apensado: PL. nl! 4.381/01, do Dep. Marcos
Cintra).
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 2.583100 (PEDRO PEDROSSIAN) - Altera as
exigências para a redação da receita médica e de
outros profissionais habilitados legalmente. (E seu
apensado: PL. nº 3.589/00. do Dep. Pastor Valdeci
Paiva).
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 2.796/00 (ANTONIO CARLOS KONDER REIS) 
Dispõe sobre o exercício da profissão de bacharel em
relações internacionais e autoriza a criação dos
respectivos Conselho Federal e Conselhos Regionais
dos profissionais em Relações Internacionais.
ÚLTIMA SESSÃO : 27-02-02

N° 2.877/00 (SENADO FEDERAl) - Dispõe sobre a
gratuidade da realização de exames de Código
Genético (DNA) para instruir processos de
reconhecimento de paternidade. (E seus
apensados: PLs. nºs 1.713/99, do Dep. Wilson
Santos; 2.849/00, do Dep. José Carlos Coutinho;

4.053/01, do Dep. José Carlos Coutinho; 5.157/01, do
Dep. Nilson Mourão).
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 3.707100 (PAULO PAIM) - Dispõe sobre o valor
do salário mlnimo e sobre o valor dos beneficios de
prestação continuada do regime geral da previdência
social e dá outras providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 4.195/01 (MAURO BENEVIDES) - Altera a Lei nº
10.204, de 22 de fevereiro de 2001, e dá outras
providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 4.247101 (FREIRE JÚNIOR) - Dispõe sobre a
criação dos Conselhos Federal e Regionais de
Atuária e dá outras providências.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 4.736/01 (JOSÉ CARLOS COUTINHO) 
Acrescenta dispositivos ao Decreto-lei nº 5.452, de 1°
de maio de 1943, e à Lei nl! 8.213, de 24 de julho de
1991, para dispor sobre a licença-maternidade e
salário-maternidade das mães adotantes ou com
ijuarda judicial ~e crianças e dá outras providências.
ULTIMA SESSAO : 27-02-02

N° 4.830/01 (PAULO MARINHO) - Dispõe sobre
auxílio-transporte para o desempregado beneficiário
do Programa Seguro-Desemprego.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 4.854101 (MÁRIO DE OLIVEIRA) - Dispõe sobre
o exercício da profissão de Desenhista.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

N° 5.156/01 (CHICO SARDELLI) - Dispõe sobre a
profissão de coveiro.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:

N° 630/98 (PADRE ROQUE E OUTROS) - Susta os
efeitos do Decreto nº 2.440, de 23 de dezembro de
1997, do Presidente da República, que regulamenta
o parágrafo 1º do artigo 6º da Lei nº 9.424, de 24 de
dezembro de 1996.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-02-02

4. SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR, nos
termos do artigo 137, § 1º do RI.
Prazo para apresentação de recurso artigo 137, § 2º
(05 sessões). A seguinte proposição:
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PROJETO DE LEI:

N° 5.651/01 (JOSÉ AlEKSANDRO) - Dispõe sobre
a remuneração dos Policiais Militares e Bombeiros.
ÚLTIMA SESSÁO: 27-02-02

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSiÇÕES ESPECIAIS

Discussão

1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 12, DE 2001

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único, da Medida

Provisória nº 12, de 2001, que abre crédito
extraordinário, em favor dos Ministérios dos
Transportes e da Integração Nacional, no valor
global de R$ 86.000.000.00, para fins que
especifica. Pendente de parecer da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.
PRAZO NA COMISSÁO MISTA: 20/12/01
PRAZO NA CÂMARA: 20/02/02
PRAZO PARA SOBRESTAR A PAUTA: 10/03/02

2
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 13, DE 2001

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em turno único, da Medida

Provisória nº 13, de 2001, que cria o cargo de
Secretário de Estado de Comunicação de
Govemo. Pendente de parecer da Comissão Mista
do Congresso Nacional.
PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 24112/01
PRAZO NA CÂMARA: 24102/02
PRAZO PARA SOBRESTAR A PAUTA: 14103102

artigo 42 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, prorrogando, por dez anos, a
aplicação, por parte da União, de percentuais
mínimos do total dos recursos destinados à
irrigação nas Regiões Centro-Oeste e Nordeste;
tendo parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela admissibilidade desta
e das de nºs 350/96, 107/99, 182/99, 168199 e
21 BIOO, apensadas (Relator: Dep. Geovan
Freitas); e da Comissão Especial pela aprovação
desta e rejeição das de nºs 350/96, 182199,
218/99, 107/99, e 188199, apensadas, e pela
rejeição da emenda de nl! 1 apresentada na
Comissão, contra o voto do Deputado João
Grandão (Relator: Dep. João Castelo).

3
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 14, DE 2001

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em tumo único, da Medida

Provisória ng 14, de 2001, que dispõe sobre a
expansão da oferta de energia emergencial e dá outras
providências. Pendente de parecer da Comissão Mista
do Congresso Nacional.
PRAZO NA COMISSÃO MISTA: 20102/02
PRAZO NA CÃMARA: 06/03/02
PRAZO PARA SOBRESTAR A PAUTA: 24103102

PRIORIDADE

Discussão

4
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

NQ 183-8, DE 2001

(DO SR. PAULO GOUV~)

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei
Complementar nl! 183-A, de 2001, que altera a lista de
serviços anexa do Decreto-Lei ng 406, de 31 de
dezembro de 1968, com a redação dada pela Lei
Complementar nl! 56, de 15 de dezembro de 1987.

MATÉRIA SUJEITA A DISPOSIÇOES ESPECIAIS
(Art. 202 clc Art. 191, I, do Regimento Interno)

Discussão

5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

NIl 254-8, DE 2000
(DO SENADO FEDERAL)

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de
emenda à Constituição nº 254-A, de 2000, que altera o

6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

NI! 289-C, DE 2000

(DO PODER EXECUTIVO)
Discussão, em segundo turno, da Proposta de

Emenda à Constituição nl! 289-B, de 2000, que
acrescenta o art. 79 ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, incorporando os Policiais
Militares do Extinto Território Federal de Rondônia aos
Quadros da União.
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51 8 LEGISLATURA - 4a SESSÃO LEGISLATIVA

Em 27 de fevereiro de 2002
Quarta·feira

Fevereiro de 2002

1- COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

AVISOS
PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso:4a sessão
Última sessão: 28/02/02

Projetos de Lei (Art. 119, I li § 1°)

PROJETO DE LEI N° 4.350/01 . do Sr. Josué Bengtson dispõe sobre a concessão de passe livre às pessoas
portadoras de hansenfase no transporte público coletivo rodoviário interestadual".
Relatora: Deputada UDIA QUINAN

PROJETO DE LEI N° 5.111/01 - do Sr. Vivaldo Barbosa - que "Regula o exercicio da profissão de Conselheiro em
Dependência Química."
Relator: Deputado OSMAR TERRA

PROJETO DE LEI N° 5.442101 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "dispõe sobre a aposentadoria especial de
médicos, paramédicos e empregados em estabelecimentos hospitalares".
Relator: Deputado DARCISIO PERONDI

PROJETO DE LEI N° 5.445/01 - do Sr. Jaime Martins - que "Acresçenta inciso ao art. 32 da Lei 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que "estabelece as diretrizes e bases da educação nacional".
Relator: Deputado OSMAR TERRA

PROJETO DE LEI N° 5.451/01 - da Sr" Iara Bernardi - que "Dispõe sobre a igualdade de acesso, tratamento e
promoção no trabalho e aos postos de comando no serviço público".
Relator: Deputado CARLOS MOSCONI

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
PL. 2905/97

ALIMENTOS GENETICAMENTE MODIFICADOS

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 8, Anexo /I
Horário: 14h30

PAUTA

Votação do Parecer do Relator

PROJETO DE LEI N° 2905. de 1997 - do Sr. Fernando Gabeira - que "impõe condições para a comercialização de
alimentos geneticamente modificados" (apensados os PL's. 2.908/97. 2.919/97, 4.841/98, 349/99, 521/99, 929/99.
1.115/99, 1.191/99, 1.251/99, 1.262/99.2.189/99,2.523/00,3.616100,3.743/00, 3,805/00. 3.849/00, 4.357/01 e
4.449101).
RELATOR: Deputado CONFÚCIO MOURA
PARECER: favorável, com substitutivo
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COMISSÃO ESPECIAL
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Quarta-feira 27 03759

Local: Plenário 16, Anexo 11
Horário: 14h30

PAUTA

1 - Requerimento nO 01/02, do Sr. Deputado Ary Kara, que "requer a realização de um Seminário sobre
Disciplinamento no Transporte Rodoviário de Cargas, em parceria com a empresa NTC - Associação Nacional do
Transporte de Cargas, dias 23. 24 e 25 de abril de 2002. no Auditório Nereu Ramos - Câmara dos Deputados.

2 - Elaboração da programação do Congresso Brasileiro de Municipalização de Trânsito- CONBRAM, com a
realização da Feira Nacional de Trânsito, dias 21 a 24 de maio de 2002, no Expo Brasllia Pavilhão de Feiras e
Exposições da Cidade.

3 - Calendário das Campanhas de Educação e Segurança no trânsito em 2002.

RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 550-Al97 - ZONA FRANCA DE MANAUS

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 13, Anexo 11
Horário: 15h

PAUTA

Requerimentos:

Da Deputada Vanessa Grazziotin requer seja realizada audiência pública com a participação do Ministro da
Fazenda. Exmo. Sr. Pedro Malan;

Da Deputada Vanessa Grazziotin requer seja realizada audiência pública com representante do Governo do
Amazonas e representante da Prefeitura Municipal de Manaus;

Da Deputada Vanessa Grazziotin requer seja realizada audiência pública com a participação do Economista Samuel
Benchimol.

Do Deputado Francisco Garcia requer seja realizada audiência pública com o Dr. Paulo Negreiros Figueiredo.
Professor Adjunto da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÁO N° 550-A.. DE 1997 - do Sr. Antônio Feiião e outros - que "dá nova
redação ao art. 4° do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. altera o prazo de vigência da Zona Franca de
Manaus e dá outras providências". (apensadas: PECs 577/98; 591/98 e 606198).
RELATOR: Deputada ElCIONE BARBALHO

COMISSÃO ESPECIAL
TRIBUTAÇÃO CUMULATIVA

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenária 7. Anexa 11
Horário: 11 h
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PAUTA

Feven:iro de 2002

Instalação da Comissão e eleição do Presidente e dos Vice·Presidentes

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 30S-A/OO - PLANO NACIONAL DE CULTURA

AVISO

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (10 SESSÕES)

Decurso: 4a Sessão
Última sessão: 07/03/02

Proposta de Emenda à Constituição
(Art. 202, § 3°)

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° a06-A, DE 2000 - do Sr. Gilrnar Machado - que" Acrescenta o
parágrafo terceiro ao artigo 215 da Constituição Federal instituindo o Plano Nacional de Cultura".
Relatora: Depu1ada LfDIA QUINAN

CPI· PROER

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 11, Anexo II
Horário: 14h

AUDI~NCIA PÚBLICA - TOMADA DE DEPOIMENTO:
- Sr. JOS~ EDUARDO ANDRADE VIEIRA, ex-Controlador do Banco Bamerindus.

111 - COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, OR,ÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALlZAÇAO

AUDl~NCIA PÚBLICA

Local: Plenário 02, Anexo 11
Horário: 10:00h

Tema
Esclarecimentos acerca da execução orçamentária para 2002

Convidados
Sr. PEDRO MALAN
Ministro da Fazenda
Sr. MARTUS TAVARES
Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão

(Encerra-se a sessão às 19 horas e 33
minutos.)
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Ata da 148 Sessão Extraordinária, noturna,
em 26 de fevereiro de 2002

Presidência dos Srs. Aécio Neves, Presidente Wilson Santos, 4° Suplente de Secretário.

ÀS 19 HORAS E 41 MINUTOS,
COMPARECEM OS SRS.:

Aécio Neves - Efraim Morais - Barbosa Neto 
Severino Cavalcanti - Nilton Capixaba - Paulo Rocha

R.e>railT1la
AIR'·ON CASCAVEL

ALCESTE ALIVIEIDA

ALIVIIR SÁ

LUCIANO CASTR.O

LUIS BARBOSA

ROBERIO ARAÚJO

SAI..OIVIAo CRUZ

Prese....tes ele RC3ral....,a: "7

AlT1Iapá
ANTONIO FEIJAO

BADU PICANÇO

DR. BENEDITO DIAS

EDUARDO SEABRA

EVANDRO IVIILHOIVIEN

JURANDIL JUAREZ

SERGIO BARCELLOS

Preae....tea eI_ AlTlIapá: "7

Pa.rá

- Ciro Nogueira - Pedro Valadares - Salatiel Carva
lho - Enio Bacci

PPS

PL

PPS

PFL

PFL

PL

PFL

PSDS

PL

PPS

PTS

PSB

PIVIOB

PFL

ANIVALDO VALE

ASDRUBAL BENTES

BPl.BÁ

DEUSDETH PANTOJA

ELCIONE BARBALHO

GERSON PERES

t-IAROLDO BEZERRA

JOSUt= BENGTSON

NICIAS I~IBEIRO

RAIIVIUNDO SANTOS

RENILDO LEAL

SOCORRO GOIVIES

VIC PIRES FRANCO

ZENALDO COUTINHO

Prese....te_ ele Pará: ... 4-

AIT1Ia.~e>~as

ÁTILA LINS

DR. GOIVIES

E=ULER RIBE=IRO

FRANCISCO GARCIA

LUIZ FERNPl.NDO

PAUDERNEY AVELINO

SILAS CÁIVIARA

VANESSA GRAZZIOTIN

Prese....tes ele A....,a.ZC3 ....a.S: a

R.e>~cle>~ia

CONFÚCIO MOURA

EURlpEDES MIRANDA.

PSDS

PIVIDS

PT

PFL

PIVIDS

PPS

PSDB

PTS

PSOS

PL

PTS

PCdeS

PFL

PSDS

PFL

PFL

PFL

PFL

PPS

PFL

PTS

PCdeS

PIVIDS

PDT
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EXPEDITO JÚNIOR

MARINHA RAUPP

OSCAR ANDRADE

Presentes de Rondonia: 5

Acre
ILDEFONÇO CORDEIRO

JOAOTOTA

MARCIO BITIAR

MARCOS AFONSO

NILSON MOURÃO

SÉRGIO BARROS

Presentes de Acre: 6

Tocantins
ANTÓNIO JORGE

DOLORES NUNES

EDMUNDO GALDINO

FREIRE JONIOR

IGOR AVELlNO

PAULO MOURÃO

Presentes de Tocantins: 6

Maranhão
ALBÉRICO FILHO

ANTONIO JOAQUIM ARAÚJO

CESAR BANDEIRA

COSTA FERREIRA

ELlSEU MOURA

FRANCISCO COELHO

GASTÃO VIEIRA

JOAO CASTELO

JOSÉ ANTONIO ALMEIDA

MAURO FECURY

NEIVA MOREIRA

NICE LOBÃO

PAULO MARINHO

PEDRO FERNANDES

PEDRO NOVAIS

REMI TRINTA

ROBERTO ROCHA

SEBASTIÃO MADEIRA

Presentes de Maranhão: 18

Ceará
ADOLFO MARINHO

ALMEIDA DE JESUS

Ceará

ANIBAL GOMES

ARNON BEZERRA

CHIQUINHO FEITOSA

PSOB
PMOB
PL

PSDB
PPB
PPS
PT

PT

PSDB

PTB
PMDB
PSDB
PMDB

PMOB
PSOB

PMOB
PPB
PFL
PFL
PPB
PFL
PMOB
PSOB
PSB
PFL
POT

PFL
PFL
PFL
PMOB
PL

PSOB
PSOB

PSOB
PL

PMOB
PSOB
PSOB

h~v<!reiro de 2002
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EUNlclO OLIVEIRA

INÁCIO ARRUDA

JOSÉ L1NHARES

JOSÉ PIMENTEL

MANOEL SALVIANO

MARCELO TEIXEIRA

MAURO BENEVIDES

MORONI TORGAN

NELSON OTOCH

PIMENTEL GOMES

PINHEIRO LANDIM

RAIMUNDO GOMES DE MATOS

ROBERTO PESSOA

ROMMEL FEIJÓ

VICENTE ARRUDA

Presentes de Ceará: 20

Piauí
ÁTILA LIRA

B. sÁ

HERÁCLITO FORTES

JOÃO HENRIQUE

MARCELO CASTRO

PAES LANDIM

THEMISTOCLES SAMPAIO

WELLlNGTON DIAS

Presentes de Piaui: 8

Rio Grande do Norte
ANA CATARINA

CARLOS ALBERTO ROSADO

HENRIQUE EDUARDO ALVES

IBERI:: FERREIRA

LAIRE ROSADO

LAVOISIER MAIA

MÚCIOSÁ

NEY LOPES

Presentes de Rio Grande do Norte: 8

Paraiba
ADAUTO PEREIRA

ARMANDO ABluo

AVENZOAR ARRUDA

CARLOS DUNGA

DAMIÃO FELlCIANO

DOMICIANO CABRAL

ENIVALDO RIBEIRO

PMDS
pedoS

PPB
PT
PSOB
PMDS
PMDB
PFL
PSOB
PPS
PMDS
PSOB
PFL
PSDB
PSDB

PSDB
PSDS
PFL
PMDB
PMDB
PFL
PMDB
PT

PMDB
PFL

PMOB
PTS
PMDB
PFL

PTS
PFL

PFL

PSDS
PT
PTS
PMDS
PSDS
PPB

Quarta-teira 27 03763
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INALDO LEITAo

RICARDO RIQUE

WILSON BRAGA

Presentes de Paraíba: 1:0

Pernambuco
ARMANDO MONTEIRO

CARLOS BATATA

CLEMENTlNO COELHO

EDUARDO CAMPOS

FERNANDO FERRO

GONZAGA PATRIOIA

INOCtNCIO OLIVEIRA

JOAO COLAÇO

JOAQUIM FRANCISCO

JOEL DE HOLLANDA

JOSÉ CHAVES

JOSÉ MENDONÇA BEZERRA

LUCIANO BIVAR

LUIZ PIAUHYLlNO

MARCOS DE JESUS

MAURILlO FERREIRA LIMA

OSVALDO COELHO

PEDRO CORRtA

PEDRO EUGI:;NIO

WOLNEY QUEIROZ

Presentes de Pernambuco: 20

Alagoas
AUGUSTO FARIAS

DIVALDO SURUAGY

GIVALDO CARIMBA0

HELENILDO RIBEIRO

JOSÉ THOMAZ NONO

LUIZ DANTAS

OLAVO CALHEIROS

REGIS CAVALCANTE

Presentes de Alagoas: 8

Sergipe
AUGUSTO FRANCO

CLEONÂNCIO FONSECA

IVAN PAlxAo

JORGE ALBERTO

JOSÉ TELES

SÉRGIO REIS

TÂNIA SOARES

Presentes de Sergipe: 7

PSDB
PSDB
PFL

PMDB
PSDB
PPS
PSB
PT
PSB
PFL
PSDB
PFL
PFL
PMDB
PFL
PSL
PSDB
PL
PMDB
PFL
PPB
PT
PDT

PPB
PST
PSB
PSDB
PFL
PTB
PMDB

PPS

PSOB
PPB

PPS
PMDB
PSDB
PTB

pedoB

Fcvcrl;)iro de 2002



Fevereiru de 2002 DIARIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Bahia
ARISTON ANDRADE

BENITO GAMA

CORIOLANO SALES

EUJÁCIO SIMOES

F~lIX MENDONÇA

FRANCISTONIO PINTO

GEDDEL VIEIRA LIMA

HAROLDO LIMA

JAIME FERNANDES

JAIRO CARNEIRO

JAQUES WAGNER

JOÃO ALMEIDA

JOÃoLEAo

JONIVAL LUCAS JUNIOR

JORGE KHOURY

JOSÉ LOURENÇO

JOSI: ROCHA

JUTAHY JUNIOR

LEUR LOMANTO

LUIZ ALBERTO

LUIZ MOREIRA

MÁRIO NEGROMONTE

MILTON BARBOSA

NELSON PELLEGRINO

NILO COELHO

PAULO BRAGA

PAULO MAGALHÃES

PEDRO IRUJO

REGINALDO GERMANO

ROLAND LAV1GNE

SAULO PEDROSA

URSICINO QUEIROZ

WALDIR PIRES

WALTER PINHEIRO

Presentes de Bahia: 34

Minas Gerais

ANTONIO DO VALLE

ARACELY DE PAULA

BONIFÁCIO DE ANDRADA

CABO JÚLIO

CARLOS MOSCONI

CLEUBER CARNEIRO

CUSTÓDIO MATTOS

DANILO DE CASTRO

EDMAR MOREIRA

PFL
PMDB
PMDB
PL
PTS

PFL
PMDB
PCdoB

PFL
PFL
PT
PSOS

PPB
PMOS

PFL
PMOB

PFL
PSOB

PMOB
PT

PFL
PPB

PFL
PT
PSOB

PFL

PFL
PFL
PFL

PMOB

PSOB

PFL
PT
PT

PMOB

PFL
PSOB

PST

PSOS

PFL
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PSDB
PPB
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EDUARDO BARBOSA

ELIAS MURAD

ELlSEU RESENDE

FERNANDO DINIZ

GILMAR MACHADO

HELIO COSTA

HERCULANO ANGHINETTI

IBRAHIM ABI-ACKEL

JAIME MARTINS

JOÃO MAGALHÃES

JOÃO MAGNO

JOSE MILlTÃO

LAEL VARELLA

L1NCOLN PORTELA

MÁRCIO REINALDO MOREIRA

MARCOS LIMA

MÁRIO ASSAD JÚNIOR

MÁRIO DE OLIVEIRA

MAURO LOPES

NARCIO RODRIGUES

NILMÁRIO MIRANDA

ODELMO LEÃO

OLlMPIO PIRES

PAULO DELGADO

PHILEMON RODRIGUES

RAFAEL GUERRA

ROMEL ANIZIO

ROMEU QUEIROZ

RONALDO VASCONCELLOS

SARAIVA FELIPE

SAULO COELHO

SÉRGIO MIRANDA

SILAS BRASILEIRO

TILDEN SANTIAGO

VIRGILlO GUIMARÃES

VITTORIO MEDIOU

WALFRIDO MARES GUIA

Presentes de Minas Gerais: 46

Espírito Santo
JOÃO COSER

JOSÉ CARLOS ELIAS

JOSÉ CARLOS FONSECA JR.

MAGNO MALTA

MARCUS VICENTE

MAX MAURO

RICARDO FERRAÇO

PSD8
PSD8
PFL
PMD8
PT
PMDB
PPB
PPB
PFL
PMDB
PT
PT8
PFL
PSL
PP8

PMD8
PL

PST
PMOB
PSDB

PT
PPB
POT
PT
PL
PSDB

PPB

PTB
PL

PMDB
PSDB

PCdo8
PMDB
PT
PT
PS08
PT8

PT
PTB

PFL

PL
PP8
PTB
PPS
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RITA CAMATA

ROSE DE FREITAS

Presentes de Espírito Santo: 9

Rio de Janeiro
ALDIR CABRAL

ALEXANDRE CARDOSO

ALEXANDRE SANTOS

AROLDE DE OLIVEIRA

BISPO RODRIGUES

CANDINHO MATTOS

CARLOS NADER

CARLOS SANTANA

DINO FERNANDES

DR. HELENO

EBERSILVA

EURICO MIRANDA

FERNANDO GABEIRA

FERNANDO GONÇALVES

I~DIO ROSA

ITAMAR SERPA

JAIR BOLSONARO

JOÃO MENDES

JOÃO SAMPAIO

JORGE BITTAR

JORGE WILSON

JOS~EGYDIO

LAURA CARNEIRO

LUISINHO

LUIZ RIBEIRO

LUIZS~RGIO

MÁRCIO FORTES

MILTON TEMER

MIRIAMREID

MIRO TEIXEIRA

PAULO BALTAZAR

PAULO DE ALMEIDA

PAULO FEIJÓ

REINALDO GRIPP

RODRIGO MAIA

RONALDO SANTOS

RUBEM MEDINA

SIMÃO SESSIM

VALDECI PAIVA

VIVALDO BARBOSA

WANDERLEY MARTINS

Presentes de Rio de Janeiro: 41

PMOB
PSOB

PFL
PSB
PSOB
PFL
PL
PSOB
PFL
PT

PPB
PSOB
PST
PPB
PT
PTB

PFL
PSOB
PPB
PFL
POT
PT

PSOB
PFL
PFL

PPB
PSOB
PT
PSOB
PT
PSB
POT
PSB
PFL
PSOB
PL

PFL
PSOB
PFL

PPB
PSL
POT

PSB
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São Paulo
ALBERTO GOLDMAN

ALDO REBELO

ANDRt: BENASSI

ANGELA GUADAGNIN

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

ANTONIO KANDIR

ARLINDO CHINAGLlA

ARNALDO FARIA DE SÁ

ARNALDO MADEIRA

ARYKARA

BISPO WANDERVAL

CELSO RUSSOMANNO

CHICO SARDELLI

CORAUCI SOBRINHO

CUNHA BUENO

DE VELASCO

DELFIM NEno

DR HÉLIO

DUILlO PISANESCHI

EMERSON KAPAZ

FERNANDO ZUPPO

GILBERTO KASSAB

IARA BERNARDI

JAIR MENEGUELLI

JOÃO EDUARDO DADO

JOÃO HERRMANN NETO

JOÃO PAULO

JORGE TADEU MUDALEN

JOSt: AN[BAL

JOSÉ DIRCEU

JOSÉ GENOINO

JOSÉ ROBERTO BATOCHIO

JULIO SEMEGHINI

KINCAS MAnOS

LUCIANO ZICA

LUIZ ANTONIO FLEURY

LUIZ EDUARDO GREENHALGH

LUIZA ERUNDINA

MARCELO BARBIERI

MARCOS CINTRA

MEDEIROS

MENDES THAME

MICHEL TEMER

MILTON MONTI

MOREIRA FERREIRA

PSOB
PCdoB
PSOB
PT
PSOB
PS08
PT
PTB

PSOS
PTB
PL
PPB
PFL

PFL
PPB
PSL
PPB
POT
PTB
PPS
PSOC
PFL

PT
PT
POT
PPS
PT
PMOS
PSOB
PT
PT
POT
PSOB
PSB
PT
PTB

PT
PSB
PMOB
PFL
PL

PSOS
PMOB
PMOB
PFL
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NELO RODOLFO

NELSON MARQUEZELLI

NEUTON LIMA

ORLANDO FANTAZZINI

PAULO KOBAYASHI

PROFESSOR LUIZINHO

RICARDO BERZOINI

RICARDO IZAR

ROBSON TUMA

RUBENS FURLAN

SALVADOR ZIMBALDI

SAMPAIO DORIA

SILVIO TORRES

TELMA DE SOUZA

VADÃOGOMES

VALDEMAR COSTA NETO

WAGNER ROSSI

XICO GRAZIANO

ZÉINDIO

ZULAI~COBRA

Presentes de São Paulo: 65

Mato Grosso
CELCITA PINHEIRO

MURILO DOMINGOS

OSVALDO SOBRINHO

PEDRO HENRY

RICARTE DE FREITAS

TETÊ BEZERRA

Presentes de Mato Grosso: 6

Distrito Federal
AGNELO QUEIROZ

ALBERTO FRAGA

GERALDO MAGELA

JORGE PINHEIRO

OSORIO ADRIANO

PEDRO CELSO

Presentes de Distrito Federal: 6

Goiás
ALDO ARANTES

EULER MORAIS

GEOVAN FREITAS

JOVAIR ARANTES

JUQUINHA

LIDIA QUINAN

LÚCIAVÃNIA

LUIZ BITIENCOURT

PMDB
PTB
PFL
PT
PSDB
PT
PT
PTB
PFL
PPS
PSDB
PSDB
PSDB
PT
PPB
PL
PMDB
PSDB
PMDB
PSDB

PFL
PTB
PTB
PPB
PSDB
PMDB

PCdeB
PMDB

PT
PMDB
PFL
PT

PCdeB
PMDB
PMDB
PSDB
PL
PSDB
PSDB
PMDB
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NAIR XAVIER LOBO

NORBERTO TEIXEIRA

PEDRO CHAVES

RONALDO CAIADO

VllMAR ROCHA

ZÉ GOMES DA ROCHA

Presentes de Goiás: 15

Mato Grosso do Sul
DR. ANTONIO CRUZ

MANOEL VITÓRIO

MARÇAL FILHO

MARISA SERRANO

NELSON TRAD

PEDRO PEDROSSIAN

WALDEMIR MOKA

Presentes de Mato Grosso do Sul: 7

Paraná
ABELARDO LUPION

AFFONSO CAMARGO

AIRTON ROVEDA

ALEX CANZIANI

BASILIO VILLANI

CHICO DA PRINCESA

DILCEU SPERAFICO

DR. ROSINHA

FLAvlOARNS

GUSTAVO FRUET

HERMES PARCIANELLO

IRIS SIMOES

JOSÉ BORBA

JOSÉ CARLOS MARTINEZ

JOSÉ JANENE

LUCIANO PIZZATTO

LUIZ CARLOS HAULY

MARCIO MATOS

MOACIR MICHELETTO

NELSON MEURER

ODILlO BALBINOTTI

OSMARSERRAGLlO

PADRE ROQUE

RICARDO BARROS

RUBENS BUENO

SANTOS FILHO

WERNER WANDERER

Presentes de Paraná: 27

PMDB

PMDB

PMDB

PFL
PFL

PMDB

PMDB

PT
PMDB

PSDB
PTB
PPB

PMDB

PFL
PSDB
PTS
PSDB

PSDS
PSDB

PPB

PT
PT
PMDB

PMDB

PTS

PMDS

PTB
PPB

PFL
PSDB

PTB
PMDB

PPB
PSDB

PMDB
PT
PPB
PPS
PFL

PFL
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Santa Catarina
ANTONIO CARLOS KONDER REIS

CARLlTO MERSS

EDINHOBEZ

EDISON ANDRINO

ENI VOLTOLlNI

FERNANDO CORUJA

HUGOBIEHl

JOAOMATOS

JOÃO PIZZOLATTI

LUCI CHOINACKI

PAULO GOUVt.A

PEDRO BITTENCOURT

RENATO VIANNA

SERAFIM VENZON

VICENTE CAROPRESO

Presentes de Santa Catarina: 15

Rio Grande do Sul
ADÃOPRETTO

AIRTON DIPP

ALCEU COLLARES

ANACORSO

AUGUSTO NARDES

CEZAR SCHIRMER

DARClslO PERONDI

EDIR OLIVEIRA

ESTHER GROSSI

EZIDIO PINHEIRO

FETTER JUNIOR

FIORAVANTE

GERMANO RIGOTTO

HENRIQUE FONTANA

JÚLIO REDECKER

LUIS CARLOS HEINZE

MARCOS ROLlM

MENDES RIBEIRO FILHO

ORLANDO DESCONSI

OSMAR TERRA

OSVALDO BIOLCHI

PAULO JOSÉ GOUVÉOA

PAULO PAIM

POMPEO DE MATTOS

ROBERTO ARGENTA

WILSON CIGNACHI

VEDA CRUSIUS

Presentes de Rio Grande do Sul: 27

PFL

PT

PMOB
PMOB
PPB
POT

PPB
PMOB
PPB
PT
PFL

PFL

PMOB
POT

PSOB

PT
POT
POT
PT

PPB
PMOB
PMOB
PTB
PT

PSB
PPB
PT
PMOB
PT

PPB
PPB
PT

PMOB
PT
PMOB
PMOB
PL

PT

POT
PHS

PMOB
PSOB
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I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A lista de
presença registra o comparecimento de 459 Senho
res Deputados.

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

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

sessão anterior.

11 - LEITURA DA ATA

O SR. SEVERINO CAVALCANTI, servindo
como 2° Secretário, procede à leitura da ata da ses
são antecedente, a qual é, sem observações, aprova
da.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Passa-se
à leitura do expediente.

11I - EXPEDIENTE

Não há expediente a ser lido
O SR. JOÃO HERRMANN NETO - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. JOÃO HERRMANN NETO (Blo

co/PPS-SP Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, quero apenas comunicar à Casa a autori
zação de V.Exa. para realização de sessão solene, no
dia 20 de junho, em homenagem a um dos maiores
homens públicos do País, o falecido Dr. José Bonifá
cio Coutinho Nogueira, ex-Secretário da Agricu~ura

de São Paulo.
Agradeço a V.Exa., em nome da família e da co

munidade de São Paulo.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ-Sr. Presiden

te, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP Qu

estão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o art. 82 do Regimento Interno, em seu § r,
diz, textualmente:

Art.82 ..

§ 7°. Terminada a Ordem do Dia, en
cerrar-se-á o registro eletrônico de presen
ça.

Esse registro eletrônico é da sessão ordinária.
Ela foi encerrada, portanto, o painel tem que ser apa-

gado e reaberto depois de obtido o quorum e iniciada
a votação.

A questão de ordem que faço a VExa. é no sen
tido, não de interpretação, mas de leitura textual do
Regimento Interno. Esse painel eletrônico, Sr. Presi
dente, é da sessão passada, não da sessão extraordi
nária que V. Exa. termina de declarar aberta.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Na verda
de, nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá, VExa. tem
razão. A Mesa apenas baseou-se nas inúmeras vezes
em que, em função de entendimentos e acordo havi
do em plenário, utilizou-se, para dar celeridade à vo
tação, do painel da sessão anterior. Não havendo
acordo, não havendo unanimidade, a Presidência de
verá cancelar este painel e solicitar que os Srs. Parla
mentares registrem o seu voto.

A Mesa compreendeu que, não tendo havido
nenhuma manifestação contrária anterior, como de
outras vezes, poderia haver entendimento. Se VExa
entender dessa forma, iniciaremos a discussão da
matéria, certamente dando oportunidade para que o
debate tenha uma duração mais prolongada. VExa,
mais do que auxiliar, tem sido orientador desta Presi
dência no cumprimento do Regimento Interno. Um
simples alerta de V.Exa certamente é importante.
Quem sabe, pelo adiantado da hora e pela relevância
da matéria a ser discutida em seguida, na qual preci
samos de quorum constitucional, já que o quorum é
tão evidente, VExa compreenda, como já compreen
deu tantas vezes, a necessidade de votarmos as ma
térias relevantes e dê mais essa contribuição à Mesa
e à Casa. Do contrário, entenderei que é um direito le
gítimo de VExa. Será desconsiderado este painel e
os Parlamentares terão que se manifestar novamen
te.

Concedo a palavra a VExa, em razão da notori
edade da presença dos Parlamentares.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, agradeço a VExa os elogios, mas sou fiel cumpri
dor do Regimento. Em razão do grande número de
pessoas presentes, entendo que o registro será fe~o

em pouco tempo.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi

dência determina que seja cancelado o painel e rea
berto para registro da presença dos Srs. Parlamenta
res.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa a palavra.
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o SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Blo
co/PSB-MA. Questão de ordem. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, VExa anunciou, no início da
sessão, a discussão da Proposta de Emenda à Cons
tituição n° 203, de 1995. Ocorre que há outra votação
em curso. Trata-se da Proposta de Emenda à Consti
tuição n° 407, que trata da prorrogação da CPMF. Dei
xamos de votá-Ia na sessão anterior porque havia
medida provisória trancando a pauta, que tinha de ser
apreciada, sob pena de nada mais ser votado.

O art. 181 do Regimento Interno diz que só se
interromperá a votação de uma proposição por falta
de quorum, e o § 3° do art. 82 diz que a discussão da
matéria só se inicia se não houver mais matéria a ser
votada. A matéria sobre a CPMF está com votação
em curso.

Então, data venia, não se pode anunciar essa
votação, de acordo com o Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Respon
do à questão de ordem do ilustre Deputado José
Antonio Almeida.

Certamente VExa. é outro profundo conhece
dor do Regimento Interno, mas permita-me discordar
dessa interpretação especificamente. VExa. teria ra
zão se estivéssemos em sessão ordinária da Câmara
dos Deputados.

Reporto-me ao art. 67, que diz:

Art. 67. A sessão extraordinária 
como esta que convocamos -, com duração
de quatro horas, será destinada exclusiva
mente à discussão e votação das matérias
constantes da Ordem do Dia.

Na Ordem do Dia desta sessão extraordinária
não consta a matéria a que se refere VExa. Não po
derei, portanto - e não o farei, até porque, assim
como VExa., sou defensor intransigente do Regimen
to Interno -, na sessão ordinária de amanhã colocar
na pauta qualquer outra matéria que não seja aquela
cuja votação estava em curso.

Nesta sessão extraordinária, convocada exclu
sivamente para a votação desta matéria, votaremos
exclusivamente esta matéria, respaldados pelo art.
67 do Regimento Interno.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presi
dente, com a devida vênia, não concordo com a inter
pretação de VExa.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - V. Exa.
pode recorrer da decisão da Presidência.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Vou recor
rer. A matéria também está na Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não desta
sessão extraordinária.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - As duas
matérias estavam distribuídas na Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Estava na
pauta da sessão ordinária, Deputado.

Está decidida a questão de ordem.
O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Vou recor

rer à Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está aca
tado o recurso de VExa.

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

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. BABÁ (PT-PA. Pela ordem. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, primeiramente, quero re
gistrar o meu voto na última votação da sessão anteri
or.

Em segundo lugar, quero abordar uma tentativa
de assassinato de que fui vítima, na madrugada de
segunda-feira, em Belém, Capital do Estado do Pará.
Aos 30 minutos do dia de hoje, meu carro foi abalroa
do por um carro com placa de Macapá.

Aliás, dias antes do assassinato dos companhe
iros Dema, em Altamira, e Dezinho, em Rondon do
Pará, apareceram na cidade cidadãos que diziam ter
vindo de Macapá. Em seguida, eles sumiram da cida
de e até hoje não foram encontrados.

Infelizmente, passei por momentos difíceis. Na
madrugada de segunda-feira, tive de fugir de cinco
homens e me proteger num posto de gasolina. Eles
foram atrás de mim, trancaram o meu carro e come
çaram a fazer ameaças. Disseram que, se eu continu
asse a apoiar os companheiros do Movimento dos
Sem-Terra, os sem-teto e a luta dos trabalhadores,
poderia me dar muito mal.

Quero fazer esta denúncia e alertar a sociedade
brasileira. Nesse mesmo dia, em Xinguara, houve as
sassinatos brutais de quatro companheiros que ocu
pavam a fazenda do ex-banqueiro Calmon de Sá.

Aliás, doze trabalhadores já foram assassina
dos naquela posse. Infelizmente, lideranças são as
sassinadas no Estado do Pará por força da violência e
da impunidade, os grandes alimentos desse proces
so. Em 30 anos foram mais de 700 assassinatos. Só
nos últimos 15 anos, mais de 300 trabalhadores foram
assassinados; em 2001, só no Estado do Pará, foram
nove os trabalhadores assassinados na luta pela pos
se da terra.

Diante desse quadro, o que se vê é que a Justi
ça paraense, infelizmente, não leva a julgamento tam
pouco à condenação os assassinos e os mandantes,
o que tem contribuído para ampliar o número de mor-
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tes de trabalhadores rurais, lideranças sindicais e po
líticas.

Amanhã, o companheiro Deputado Nelson Pel
legrino e a Liderança do PT se reunirão aqui na Câ
rnara com o Diretor da Polícia Federal, a quem solici
taremos proteção. Não podemos mais tolerar que a vi
olência continue assolando o nosso Estado.

Neste momento, existem trabalhadores presos
no Estado do Pará: 14 companheiros do Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra estão presos há
mais de 33 dias. Sabem por quê? Porque ocuparam a
fazenda que foi grilada pelo ex-Senador Jader Barba
lho, o mesmo ex-Senador que passou apenas seis
horas preso, mas já está livre. Esses trabalhadores
ainda não foram julgados, estão presos na cadeia de
Mãe do Rio, no interior do Pará. Que crime comete
ram? Tentaram ocupar uma fazenda notoriamente gri
lada pelo ex-Senador Jader Barbalho. Aliás, entrega
mos toda a documentação ao ITERPA, ao INCRA e
ao Governo do Estado, demonstrando a grilagem de
terras.

Essas situações é que propiciam a ampliação
da violência, por parte do latifúndio, contra trabalha
dores, e agora, na Capital do Estado, ameaçando de
morte um Parlamentar desta Casa, como aconteceu
comigo na madrugada de segunda-feira.

Já estivemos na Polícia Federal do Estado;
amanhã iremos ao Ministro da Justiça, porque é grave
situação no nosso Estado.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Conte
com a Presidência desta Casa para o que for neces
sário, Deputado Babá.

O SR. EDMAR MOREIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. EDMAR MOREIRA (PPB-MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
sessão anterior votei de acordo com a orientação do
meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Comunico
aos Srs. Parlamentares que queiram manifestar os
seus votos que o voto nominal na próxima votação
substituirá, para os devidos efeitos administrativos, a
ausência na votação anterior.

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, mi
nha intervenção baseia-se em algumas notícias que,
na última semana, dominaram os jornais.

Hoje o jornal O Estado de S. Paulo publica ma
téria que diz respeito ao excesso de medidas provisó
rias, o que emperra a votação nesta Casa.

Leio o artigo:

Na semana passada o Presidente Aé
cio Neves conseguiu do Presidente Fernan
do Henrique Cardoso a promessa de que a
partir de agora nenhuma MP será editada
sem que o Ministro-Chefe da Casa Civil, Pe
dro Parente, consulte os Líderes governis
tas.

No ano passado - esse é um trabalho meritório
de V.Exa. - esta Casa, depois de mu~o trabalho, con
seguiu alterar a Constituição através da Emenda
Constitucional n° 32.

Essa emenda constitucional, em seu art. 62, es
tabelece que, em caso de relevância ou urgência, o
Presidente da República poderá adotar medidas pro
visórias com força de lei, devendo submetê-Ias de
imediato ao Congresso Nacional.

Sr. Presidente, o § 5° estabelece que a delibera
ção de cada uma das Casas do Congresso Nacional
sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de
juízo prévio sobre o atendimento dos pressupostos
constitucionais.

É claro que devemos buscar imediatamente a
instalação de Comissão Mista do Congresso Nacio
nal, que estudará a matéria no prazo de sete dias 
proposta de projeto de resolução da Mesa -, e se pro
nunciará definitivamente sobre a admissibilidade ou
não da medida provisória.

O projeto de resolução que a Mesa apresentou
à Casa até hoje não foi votado. Esse projeto de reso
lução foi apresentado tão logo a Emenda à Constitui
ção n° 32 foi promulgada.

Peço a VExa. que haja respeito na edição de
medidas provisórias e que elas, sobretudo, não ve
nham trancar a pauta do Congresso Nacional, em es
pecial desta Casa, de modo que o Presidente da Re
pública divulgue pelo mundo que o Congresso brasi
leiro não trabalha.

Faço essas considerações não só sobre a
Constituição da República em vigor, mas, sobretudo,
ao projeto de resolução que a Mesa apresentou.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A mani
festação do Líder Rubens Bueno é extremamente
procedente. A Presidência tomou, até agora, as atitu
des que julgava necessárias.

Hoje, comuniquei ao Plenário, logo no início da
sessão anterior, que estiveram presentes à Casa, em
visita institucional, o Ministro-Chefe da Casa Civil, o
Ministro-Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da
República, além do Advogado-Geral da União, que,
em conversa com o Presidente da Casa, se compro-
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meteram a ser criteriosos e a estabelecer relação di
reta com a Presidência das duas Casas antes do en
vio de qualquer nova medida provisória.

Certamente, se tivermos a pauta comprometida
por essas medidas provisórias, caminharemos para o
que sugere V.Exa., ou seja, para a criação de algum
mecanismo de admissibilidade mais rígido.

Deputado Rubens Bueno, estamos vivendo um
processo de avanço a partir das novas regras estabe
lecidas. Hoje foi um dia importante para o restabeleci
mento das relações de autonomia das atribuições de
cada um dos Poderes.

O SR. RUBENS BUENO - Sr. Presidente, ainda
tenho dúvidas. A Constituição Federal fala que o Con
gresso Nacional deve deliberar sobre a admissibilida
de ou não de medida provisória, mas até hoje isso

não aconteceu. A Comissão Mista não foi instalada,
portanto, as medidas provisórias não têm uma trami
tação normal. Temos de regular a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Nobre De
putado, considerei desnecessário repetir uma ques
tão de ordem anterior à exposição de V.Exa., mas
faço-o agora com prazer.

Na próxima terça-feira, na sessão do Congresso
Nacional, votaremos uma resolução que estabelece
as regras de procedimento para votação de medida
provisória e, inclusive, para sua admissibilidade.

A votação dessa resolução pelo Congresso Na
cional será um passo definitivo para que possamos
dar um trâmite mais ágil e eficiente às medidas provi
sórias.

Agradeço a V.Exa. a contribuição.

IV - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:

RORAINlA

Lucianoo Castro

Lui$ Barbosa

Robérlo Araújo

Selornao Cruz

Presentes ele RorailT1la. : 4

ANlAPA

Dr. Benedito Dla.s

Eduardo Seabra

Evand..-o Milhon-,an

Juranc:Jil ~Jua.--.=~z

P ......nt... d. A.-raap6 : 4

PARA

Anivaldo Vale

Asdr-ubal Bentes

l:.:Jeusdeth P~ntoja

Josué Bengtson

Vic PI.-es Franco

Zenaldo CoutinhUo

Preauntee du ParA ; e
ANlA.Z..C>NAS

Atila Lins

Dr _ C3~n ... Ets

Euler Ribolro

Francisco Garcia

Luiz Fernando

Paud€u'-ney Avalino

SUas Cêrne.-o

Val-Iassa Gr·s:L..Z.loti"-l

Pre..ntes de A~a.zona& : B

RONDONIA

Eurfpadas Miranda

Pr...nte. da R.condonia : ...

ACRE

Ildotonço Co.-del.-o

-iCJfto Tet.a

l\IIárcic:> Sltta ....

NilSon Mou.-ao

Pre.entee ele Acre : 4

TOCA.NTINS

.AntOnio Jorg~

Pr-..ento. da Tc::>ca.r..t:in._ : ...

NlARANHAo

Albérico Filho

Ce.aar Bandeira

Costa Ferrei ....a

Eliseu l\IIoura.

Geastao VieI.-a

Partid<>

PFL

PFL

PL

PFL

PPS

PõS

PSS

PIVIOS

PSDB

PlVIDB

Pf-L

PTS

PFL

PSOS

PFL

Pf-L

PFL

P'Fl.

PPB

PFL

PÕS

PCdol3

PDT

PSDB

PPB

PPS

PT

PTS

P'MDB

P'FL

PFL

PPS

PMOS

aloco

PL/PSL

PSS/PCOOB

PSB/PCDOB

PDT/PPS

pur/pps
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João Castelo

José Antonio Almeida

Mauro Fecury

Nice LoMo

Paulo Marinho

Pedro Fernandes

Pedro Novais

Remi Trinta

Sebastião Madeira

Presentes de Maranhão ; 14

CEARÁ

Adolfo Marinho

Almeida de Jesus

Aníbal Gomes

Amon Bezerra

Inácio Arruda

José Linhares

Léo Alcântara

Manoel Salviano

Mauro Benevides

Moroni Torgan

Nelson Otoch

Pimentel Gomes

Raimundo Gomes de Matos

Roberto Pessoa

Rommel Feijá

Sérgio Novais

Presentes de Ceará : 16
PIAuí

Átila Lira

B.Sá

Heráclito Fortes

Paes Landim

Themistocles Sampaio

Presentes de Piaui : 5

RIO GRANDE DO NORTE

Henrique Eduardo Alves

Iberê Ferreira

Lavoisier Maia

Ney Lopes

Presentes de Rio Grande do Norte ; 4

PARAíBA

Adauto Pereira

Armando Abllio

Avenzoar Arruda

Carlos Dunga

Damião Feliciano

Domiciano Cabral

Inaldo Leitao

Partido
PSDB

PSB

PFL

PFL

PFL

PFL

PMDB

PL

PSDB

PSDB

PL

PMOB

PSDB

PCdoB

PPB

PSDB

PSDB

PMDB

PFL

PSDB

PPS

PSDB

PFL

PSDB

PSB

PSDB

PSDB

PFL

PFL

PMDB

PMDB

PTB

PFL

PFL

PFL

PSDB

PT

PTB

PMDB

PSOB

PSDB

Bloco

PSB/PCDOB

PUPSL

PLlPSL

PSBIPCDOB

PDT/PPS

PSBIPCDOB
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Partido
Ricardo Rique PSDB

Presentes do Paralba : 8
PERNAMBUCO

Armando Monteiro PMDB

Clementino Coelho PPS

Eduardo Campos PSB

Fernando Ferro PT

Inocêncio Oliveira PFL

Joaquim Francisco PFL

José Chaves PMDB

José Mendonça Bezerra PFL

Luciano Bivar PSL

Presentes de Pernambuco : 9
ALAGOAS

Augusto Farias PPB

Divaldo Suruagy PST

Givaldo Carimbão PSB

José Thomaz Nonô PFL

Luiz Dantas PTB

Olavo Calheiros PMDB

Regis Cavalcante PPS

Presentes de Alagoas : 7
SERGIPE

Augusto Franco PSDB

Ivan Paixão PPS

Jorge Alberto PMDB

José Teles PSDB

Pedro Valadares PSB

Sérgio Reis PTB

Tania Soares PCdoB

Presentes do Sergipe : 7
BAHIA

Ariston Andrade PFL

Coriolano Sales PMDB

Eujâcio Simões PL

Francistônio Pinto PFL

Haroldo Lima PCdoB

Jaime Femandes PFL

Jairo Carneiro PFL

João Leão PPB

Jonival Lucas Junior PMDB

José Rocha PFL

Jutahy Junior PSDB

Leur Lomanto PMDB

Luiz Moreira PFL

Mário Negromonte PPB

Milton Barbosa PFL

Nilo Coelho PSDB

Paulo Braga PFL

Paulo Magalhães PFL
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Bloco

PDTlPPS

PSBfPCDOB

PUPSL

PSB/PCDOB

PDT/PPS

PDTfPPS

PSB/PCDOB

PSBfPCDOB

PL/PSL

PSBfPCDOB
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Partido Bloco

Pedro Irujo PFL

Reginaldo Germano PFL

Roland Lavigne PMDB

Saulo Pedrosa PSDB

Ursicino Queiroz PFL

Waldir Pires PT

Presentes de Bahia : 24

MINAS GERAIS

Aécio Neves PSOB

AntOnio do Valle PMDB

Cabo Júlio PST

Cleuber Carneiro PFL

Edmar Moreira PPB

Eduardo Barbosa PSDB

Elias Murad PSDS

Eliseu Resende PFL

João Magalhães PMDB

José Militão PTB

Lael Varella PFL

Maria do Carmo Lara PT

Mário Assad Júnior PL PUPSL

Mário de Oliveira PST

Mauro Lopes PMOB

Nllmário Miranda PT

Odelmo Leão PPB

Olimpio Pires PDT PDT/PPS

Osmânio Pereira PSOB

Paulo Delgado PT

Philemon Rodrigues PL PLlPSL

Rafael Guerra PSDB

Romel Anizio PPB

Ronaldo Vasconcellos Pl PUPSl

Saulo Coelho PSDB

Tilden Santiago PT

Virgilio Guimarães PT

Viltorio Medioli PSOB

Presentes de Minas Gerais :28

ESP!RITO SANTO

José Carlos Elias PT8

Marcus Vicente PPB

Max Mauro PTB

Rita Camata PMDB

Rose de Freitas PSOB

Presentes de Espirito Santo :5
RIO DE JANEIRO

Aldir Cabral PFL

Alexandre Cardoso PSB PSB/PCOOB

Bispo Rodrigues PL PUPSL

Candinho Mattos PSOB

Cartos Nader PFl
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Carlos Santana

Oino Fernandes

Dr. Helena

EberSilva

Eurico Miranda

Femando Gabeira

lédio Rosa

Itamar Serpa

Jorge Bitlar

Jorge Wilson

José Egydio

Laura Carneiro

Luisinho

Luiz Ribeiro

Luiz Sérgio

Milton Temer

Miriam Reid

Paulo 8altazar

Paulo de Almeida

Paulo Lessa

Reinaldo Gripp

Rodrigo Maia

Rubem Medina

Simão Sessim

Valdeci Paiva

Vivaldo Barbosa

Wanderley Martins

Presentes de Rio de Janeiro : 32

SÃO PAULO
Alberto Goldman

Aldo Rebelo

André Benassi

Angela Guadagnin

Antonio Kandir
Arlindo Chinaglia

Arnaldo Faria de Sá

Arnaldo Madeira

AryKara

Bispo Wanderval

Delfim Netto

Emerson Kapaz

Fernando Zuppo

Iara Bernardi

Jair Meneguelli

João Paulo

José Anlbal

José Dirceu

José Genoino

Julio Semeghini

Partido
PT

PPB

PSDB

PST

PPB

PT

PFL

PSD8

PT

PSOB

PFL

PFL

PP8

PSOB

PT

PT

PSB

PS8

PFL

PPB

PL

PFL

PFL

PPB

PSL

POT

PSB

PSOB

PCdoS

PSOB

PT

PSOB
PT

PTB

PSOB

PT8

PL
PPB

PPS

PSDC
PT

PT

PT

PSDB
PT

PT

PS08

Bloco

PSB/PCOOB

PSB/PCOOB

PUPSL

PUPSL

PDT/PPS

PS81PCDOB

PSBlPCDOB

PUPSL

PDT/PPS
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Kincas Maltas

Luiz Antonio Fleury

Luiz Eduardo Greenhalgh

Luiza Erundina

Milton Monli

Moreira Ferreira

Nelo Rodolfo

Nelson Marquezelli

Or1ando Fantazzini

Professor Luizinho

Robson Tuma

Rubens Furlan

Sampaio Dória

Teima de Souza

VadãoGomes

Xico Graziano

Zé Indio

Presentes de São Paulo : 37
MATO GROSSO

Celcita Pinheiro

Osvaldo Sobrinho

Ricarte de Freitas

Teté Bezerra

Wilson Santos

Presentes de Mato Grosso : 5
DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga

Geraldo Magela

Jorge Pinheiro

Osório Adriano

Pedro Celso

Presentes de Distrito Federal : 5

GolAs
Barbosa Neto

Euler Morais

Geovan Freitas

Jovair Arantes

Juquinha

Lidia Quinan

Luiz Biltencourt

Norberto Teixeira

Presentes de Goiás : 8

MATO GROSSO DO SUL

Dr. Antonio Cruz

João Grandão

Manoel Vitório

Marisa Serrano

Nelson Trad

Waldemir Moka

Presentes de Mato Grosso do Sul ; 6

Partido

PSB

PTB

PT

PSB

PMDB

PFL

PMDB

PTB

PT

PT

PFL

PPS

PSDB

PT

PPB

PSDB

PMDB

PFL

PTB

PSDB

PMDB

PSDB

PMDB

PT

PMDB

PFL

PT

PMDB

PMDB

PMDB

PSDB

PL

PSDB

PMDB

PMDB

PMDB

PT

PT

PSDB

PTB

PMDB

Bloco

PSB/PCDOB

PSB/PCDOB

PDT/PPS

PUPSL
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Partido

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL

Affonso Camargo PSDB

Airton Roveda PTB

A1ex Canziani PSOB

Basilio Villani PSOB

Chico da Princesa PSOS

Or. Rosinha PT

Flévio Arns PT

Gustavo Fruet PMOB

Iris Simões PTB

José Borba PMOB

José Carlos Martinez PTS

José Janene PPB

Luciano Pizzallo PFL

Luiz Carlos Hauly PSOB

Márcio Matos PTS

Moacir Michelello PMOB

Osmar Serraglio PMOB

Ricardo Barros PPB

Rubens Bueno PPS

Santos Filho PFl

Werner Wanderer PFL

Presentes de Paraná : 22
SANTA CATARINA

AntOnio Carlos Konder Reis PFL

Carlito Merss PT

Hugo Biehl PPB

Joao Pizzolalti PPB

Paulo Gouvêa PFl

Pedro Biltencourt PFl

Renato Vianna PMOB

Serafim Venzon POT

Presentes de Santa Catarina : 8
RIO GRANDE DO SUL

Airton Oipp POT

Alceu Collares POT

Edir Oliveira PTS

Ezidio Pinheiro PSS

Felter Junior PPB

Germano Rigollo PMDB

Henrique Fontana PT

Júlio Redecker PPB

Luis Carlos Heinze PPB
Osmar Terra PMDB

Paulo José Gouvêa PL

Paulo Paim PT

Roberto Argenta PHS

Veda Crusius

Presentes de Rio Grande do Sul : 14
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Bloco

POT/PPS

PDT/PPS

PDT/PPS

PDTlPPS

PSS/PCDOB

PUPSl
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o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A lista de
presença registra o comparecimento de 292 Senho
res Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vai-se
passar à apreciação da matéria sobre a mesa e da
constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) -

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 203-0, DE 1995

(Do Sr. Laprovita Vieira e Outros)

Discussão, em segundo turno, da Pro
posta de Emenda à Constituição n° 203-C,
de 1995, que dá nova redação ao parágrafo
1° do art. 222 da Constituição Federal, su
primindo-se o parágrafo 2° do referido arti
go, que trata da propriedade de empresas
jornalísticas e de radiodifusão sonora e de
sons e imagens.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, VExa.
anunciou a realização de sessão do Congresso na
próxima terça feira.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Foi a in
formação que tive do Senador Ramez Tebet.

O SR. WALTER PINHEIRO - Na sessão de
hoje, também, indagado pelo Líder do Partido dos
Trabalhadores, Deputado João Paulo, VExa. referen
dou essa questão envolvendo o Conselho de Comu
nicação Social, e até chegou a citar o fato da inexis
tência, ainda, de alguns nomes de setores que com
porão o Conselho.

Quero saber de V.Exa., já que vai haver essa
sessão do Congresso Nacional, se seria possível o
pleito ou a gestão da Presidência da Câmara junto ao
Presidente do Congresso para que, nessa sessão de
terça-feira, pudéssemos anunciar a instalação do
Conselho.

Portanto, seria aberto um prazo de oito dias, a
partir de hoje, para que as entidades que não envia
ram os nomes pudessem fazê-lo, e na própria sessão
do Congresso, já anunciada sua convocação, pudés
semos ouvir algo, depois de dez anos, sobre a instala
ção do Conselho.

Faço este importante pleito a V.Exa. para combi
nar com todo o esforço feito para a apreciação dessa
matéria.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Transmiti
rei ao Senador Ramez Tebet, já que é uma atribuição
do Presidente do Congresso, a solicitação feita por
VExa., o que me parece pertinente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Luiz Carlos Hauly, para
discutir a matéria.

O SR. LUIZ CARLOS HAULV (PSDB-PR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, do mesmo modo
que no primeiro turno das votações sobre a presença
do capital estrangeiro na mídia brasileira, mantenho
minha posição contrária. É uma posição conservado
ra? Não. Nacionalista? Pode ser. Entendo que o mais
poderoso meio de comunicação da história da huma
nidade é a televisão, que atinge toda a população bra
sileira, para o bem e para o mal, para o consumismo
ou o não-consumismo, e que interfere no processo
político. Por isso, minha posição é contrária a qual
quer participação estrangeira no capital das empre
sas brasileiras. Mantenho o que já disse aqui nas ve
zes anteriores.

Sei que a grande maioria dos partidos está favo
rável à emenda. Vou encaminhar contrariamente já
pensando na regulamentação da matéria. Hoje o ca
pita� estrangeiro entra com 30%. Daqui a cinco anos,
os interessados no assunto voltam com a matéria
querendo a participação total do capital estrangeiro.

Digo isso com muito conhecimento de causa,
porque participo há onze anos nesta Casa de todas
as negociações sobre abertura de capitais, presença
do capital estrangeiro e integração econômica. Mas,
quando se trata do interesse nacional, sempre preva
lece o que pensam os países dominantes na política
econômica mundial.

Portanto, trabalharei na regulamentação da ma
téria e votarei contra esta matéria no dia de hoje,
como fiz da primeira vez.

O SR. PADRE ROQUE - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. PADRE ROQUE (PT-PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero ape
nas registrar que, na votação anterior, votei conforme
orientação do partido.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Srs. De
putados, basta a votação nominal na matéria que
será submetida ao Plenário em seguida. Estará feita a
justificativa para a lamentável ausência nas votações
anteriores.
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o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra, para discutir a matéria, à ilustre Deputada
Luiza Erundina.

A SRA. LUIZA ERUNDINA (Bloco/PSB-SP.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, colegas
Parlamentares, queremos encaminhar favoravelmen
te à aprovação da matéria, como ocorreu no primeiro
turno. No ano passado, houve um acordo entre a Situ
ação e a Oposição, que permitiu a aprovação da ma
téria em primeiro turno, ficando para se votar em se
gundo turno, de modo a garantir que o Conselho de
Comunicação Social estivesse devidamente implan
tado até como mecanismo fiscalizador e de controle
da participação do capital estrangeiro nos meios de
comunicação de massa em nosso País.

Lembraria apenas, Sr. Presidente, já que V. Exa.
respondeu favoravelmente às intervenções que se fi
zeram no curso desta sessão - assegurando seu em
penho junto ao Presidente do Congresso Nacional
para a implantação desse Conselho, criado em de
zembro de 1991 por uma lei aprovada pelo Congres
so Nacional e até hoje não aplicada -, que essa lei, de
1991, que tratava da criação do Conselho de Comuni
cação Social, definindo até sua composição, foi obje
to de projeto de lei do nobre Deputado Cunha Bueno,
propondo modificações na composição do Conselho
de Comunicação Social.

Essa lei foi objeto de substitutivo do Senado da
República e, voltando à Câmara, foi analisada e apro
vada pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comu
nicação e Informática, e igualmente aprovada pela
Comissão de Constituição, Justiça e de Redação des
ta Casa.

Evidentemente queremos ver implantado imedi
atamente o Conselho de Comunicação Social, mas
chamaria a atenção para o fato de que sua composi
ção está desatualizada, ao passo que a lei substituti
va à lei do Senado corrige essa distorção, que é de
não contemplar os novos setores que hoje compõem
o sistema de comunicação de radiodifusão em nosso
País.

Lembraria que a composição do novo Conselho,
nos termos do substitutivo aprovado por esta Casa e
ainda pendente de votação em plenário, sugere a in
clusão de representantes das empresas de televisão
por assinatura, o que não existia na época da lei apro
vada em dezembro de 1991. Propõe também a inclu
são de representantes das agências de propaganda,
ainda não prevista na primeira composição. Propõe
também a inclusão de representantes dos trabalha
dores das empresas de televisão, bem como dos pro
fissionais de propaganda, ampliando a participação

da sociedade civil, que passa de cinco para treze re
presentantes dos vários segmentos organizados.

Portanto, Sr. Presidente, nobres colegas Parla
mentares, encaminhamos favoravelmente à aprova
ção da matéria, com uma restrição: que, ao mesmo
tempo em que se agilize a implantação do Conselho,
se paute a aprovação desse projeto de lei, já em con
dições de vir a plenário para ser votado, para que os
vários setores não incluídos na composição original
tenham assegurada sua representação nesse Con
selho, que precisa ser imediatamente implantado,
constituindo-se em mecanismo efetivo e eficaz de
controle da aplicação dos recursos do capital estran
geiro num setor estratégico de grande importância
para nosso País, como é o da radiodifusão.

Era esta ponderação que faria aos nobres pa
res: que fosse pautado o projeto substitutivo para cor
rigir as distorções em termos de representação, nos
termos da composição prevista na lei de 1991.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não

Havendo Mais Oradores Inscritos, Declaro Encerrada
A Discussão.

VAI-SE PASSAR À VOTAÇÃO DA MATÉRIA.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Passa-se
ao encaminhamento da votação da matéria.

Consulto o Deputado Luiz Carlos Hauly sobre
se usará da palavra, já o tendo feito na discussão da
matéria

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, abro mão da pa
lavra.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência agradece.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Haroldo Lima, para enca
minhar favoravelmente à matéria.

O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB-BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, encaminha
rei favoravelmente à matéria. Confesso que, particu
larmente, tenho certo constrangimento, porque a his
tória da participação do capital estrangeiro nos seto
res econômicos no Brasil é nefasta aos interesses na
cionais.

O capital estrangeiro, que não participava de de
terminado setor, de repente começou a participar, ga
nhou força e, daqui a pouco, estará preponderando e
estabelecendo verdadeiro monopólio. Isso é da histó
ria do Brasil. Há diversos estudos recentes chamando
a atenção para o crescimento avassalador do capital
estrangeiro em diversos setores em que não tinha



03784 Quarta-I~ira 27 mARIO DA C\MARA DOS DEPUTADOS Ft:vt:rciro dt: 2002

participação alguma, ou tinha participação minoritá
ria. O que está em curso é o avanço do capital estran
geiro na economia brasileira.

Especificamente no que diz respeito à questão
dos meios de comunicação, o Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB votará favoravelmente, na compreensão
de que foram estabelecidas diversas limitações e se
guranças relativas aos interesses brasileiros no texto
da medida. Há, por exemplo, as seguintes garantias:
de que aos brasileiros natos ou naturalizados caberá
a gestão das atividades e a tarefa de estabelecer o
conteúdo da programação; de que a seleção e a dire
ção da programação serão de responsabilidade de
brasileiros; de que os meios de comunicação social
eletrônica deverão observar os princípios contidos no
art. 221 da Constituição Federal, que também asse
gura a prioridade de profissionais brasileiros na exe
cução de produções nacionais. Finalmente, há a ga
rantia, inclusive já reafirmada por V.Exa. no curso da
sessão anterior, de que será instituído o Conselho de
Comunicação Social, previsto no art. 224 da nossa
Constituição.

Por essas razões, porém com as ressalvas e as
preocupações de que isso possa significar um pata
mar conquistado pelo capital estrangeiro, a partir do
qual ele vai tentar galgar graus superiores, considera
mos que devemos votar favoravelmente à matéria.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao Deputado José Roberto Batochio, para
encaminhar contrariamente à matéria.

O SR. JOSÉ ROBERTO BATOCHIO (Blo
co/PDT-SP Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, no primeiro turno, o PDT foi
contrário à aprovação dessa emenda constitucional,
posição não compartilhada pelo PPS, partido com o
qual o PDT forma bloco Parlamentar, que votou pela
aprovação, e novamente pede vênia para sustentar
sua posição anterior.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta
mos, a pouco e pouco, sob o influxo da nova ordem
mundial, abdicando de parcelas da nossa identidade
nacional. Conforme já dizia Rui Barbosa, a Pátria é a
comunhão da língua, é a identidade do povo, são
suas peculiaridades, são suas idiossincrasias, parti
culares maneiras de encarar os fatos e de estabele
cer valores na escala axiológica.

Com essa emenda constitucional, estamos
abrindo as portas ao capital externo e aos estrangei
ros que aqui vêm para efetivamente ditar regras na
elaboração, na condução, na administração e, sobre-

tudo, na geração do conteúdo das matérias transmiti
das pelos meios de comunicação social.

É inútil afirmar que apenas 30% do capital serão
cedidos, concedidos, permitidos aos estrangeiros.
Isso é grande farsa! Os 30% oficiais podem perfe~a

mente traduzir o comando nas diretrizes e na direção
das empresas de comunicação social e determinar a
geração de conteúdo.

Disse, quando da votação em primeiro turno,
que não queria que as futuras gerações de brasilei
ros, os nossos netos, não gostassem mais de futebol,
que fossem aficionados ao rúgbi, ao beisebol, espor
tes estranhos às nossas tradições culturais e despor
tivas.

O carnaval do Brasil será, dentro de algumas
décadas, apenas uma lembrança do morto e sepulta
do folclore brasileiro, porque as comemorações serão
das grandes festas do calendário da nação-mãe, ma
triz, de onde provém o capital e as orientações para a
geração do conteúdo.

O PDT não abre mão, Srs. Deputados, da identi
dade brasileira que está sendo pouco a pouco aliena
da. Agora, damos mais um passo nessa direção.

Quero dizer, Sr. Presidente, para fechar a minha
manifestação, que até dei uma colaboração pessoal
na redação do § 10 do art. 222 da emenda. Ao perce
ber que não conseguia derrotar a sua aprovação, su
geri ao menos que estabelecêssemos no referido pa
rágrafo que a geração do conteúdo das programa
ções é privativa dos brasileiros natos.

Deputados do Brasil, não permitam que a identi
dade brasileira sofra mais esse ataque! Não permi
tam a mortificação da brasilidade com a aprovação
dessa emenda.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo

a palavra, para encaminhar favoravelmente a matéria,
ao ilustre Deputado José Genoíno.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT-SP Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, dis
cutimos a emenda constitucional que simplesmente
abriu o capital das empresas de comunicação até
30% para o capital estrangeiro. A emenda foi apre
sentada pelo Deputado Aloysio Nunes Ferreira, atual
Ministro da Justiça. O que os partidos de Oposição
acrescentaram à emenda constitucional para defen
der o acordo aprovado em primeiro turno? Vejamos:

§ 10
- Obrigatoriamente a gestão das atividades

e o estabelecimento do conteúdo da programação
será de brasileiros;
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§ 2 0
- A responsabilidade editorial e as ativida

des de seleção e direção da programação e a veicula
ção são privativas de brasileiros;

§ 30 - Os meios de comunicação social, inde
pendente da tecnologia utilizada, estarão submetidos
ao art. 221, na forma da lei específica que vamos re
gulamentar. "

Portanto, não estamos apenas abrindo o capital
das empresas de comunicação para o capital estran
geiro até 30%. Estamos abrindo até 30%, mas acres
centando esses três parágrafos ao art. 222. Ao adicio
ná-los, buscamos, companheiro Deputado José Ro
berto Batochio, a força da identidade deste País do
carnaval, do futebol, do samba, do maracatu, da lite
ratura regional. A nossa identidade é tão forte que a
abertura regulamentada não vai se submeter ao ca
lendário ou à agenda do país que investir 30% nos
meios de comunicação eletrônica. Não podemos ado
tar uma visão subalterna e desconfiar da força e da
pujança do País, como se uma lei tivesse o poder de
impedir a força e a identidade das nossas manifesta
ções culturais.

Não é isso, Deputado José Roberto Batochio.
Ao contrário, os meios de comunicação terão de pro
jetar para fora do País a nossa identidade, porque só
o Brasil tem o sincretismo, a pluralidade, a criativida
de e a genialidade naturais do nosso povo. Por isso
não podemos menosprezar a capacidade do nosso
País, do nosso povo, daquilo que a nossa identidade
pode projetar nos meios de comunicação.

Vamos abrir o capital das empresas de comuni
cação, sim, mas com regras, com critérios, com con
dições. Estamos adotando a medida correta, porque
se deixarmos o art. 222 institucionalmente como está
hoje, se mantivermos a atual estrutura dos meios de
comunicação, cairemos no pior dos mundos.

Temos a ilusão de que essa proteção existe no
art. 222, mas, de fato, na prática, vamos ter o jogo do
vale-tudo, a dominação encoberta, que é o pior para o
País. O que estamos defendendo aqui é o modelo
constitucional, que abre para o capital estrangeiro,
mas preserva aquilo que achamos fundamental,
como a gestão, a direção e a programação por em
presas brasileiras, e a preservação do emprego de
brasileiros.

Entendo, Sr. Presidente, que, quanto à preser
vação da cultura e da identidade nacionais, essa ne
gociação alcançou resultado pos~ivo. Do contrário,
estaríamos votando "sim" ou "não" à PEC que trata de
abertura ao capital estrangeiro.

Portanto, a emenda está correta nas condições
estabelecidas. Além do mais, temos condições - e
essa cobrança foi feita aqui pela Liderança do meu
partido e pela minha companheira do PSB, Deputada
Luiza Erundina, com o compromisso do Presidente
da Câmara dos Deputados e do Presidente do Sena
do Federal - de garantir a instalação do Conselho de
Comunicação Social.

Por isso, encaminhamos o voto favorável, con
forme votamos no primeiro turno.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub

meter a votos, em segundo turno, a Proposta de
Emenda à Constituição n° 203, de 1995:

Redação para o segundo turno de Discussão da
Proposta de Emenda à Constituição n° 203-C, 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 jornalís
ticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens".

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da Consti
tuição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:

Art. 1° O art. 222 da Constituição Federal passa
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 222. A propriedade da empresa
jornalística e de radiodifusão sonora e de
sons e imagens é privativa de brasileiros na
tos ou naturalizados há mais de dez anos,
ou de pessoas jurídicas constituídas sob as
leis brasileiras e que tenham sede no País.

§ 1° Em qualquer caso, pelo menos
setenta por cento do capital total e votante
das empresas jornalísticas e de radiodifusão
sonora e de sons e imagens deverá perten
cer, direta ou indiretamente, a brasileiros na
tos ou naturalizados há mais de dez anos,
que exercerão obrigatoriamente a gestão
das atividades e estabelecerão o conteúdo
da programação.

§ 2° A responsabilidade editorial e as
atividades de seleção e direção da progra
mação veiculada são privativas de brasilei
ros natos ou naturalizados há mais de dez
anos, em qualquer meio de comunicação
social.

§ 3° Os meios de comunicação social
eletrônica, independentemente da tecnolo
gia utilizada para a prestação do serviço,
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deverão observar os princípios enunciados
no art. 221, na forma de lei específica, que
também garantirá a prioridade de profissio
nais brasileiros na execução de produções
nacionais.

§ 4° Lei disciplinará a participação de
capital estrangeiro nas empresas de que
trata o § 1°.

§ 5° As alterações de controle societá
rio das empresas de que trata o § 1° serão
comunicadas ao Congresso Nacional.

Art. 2° Esta emenda constitucional en
tra em vigor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência vai ouvir os Líderes partidários.

O SR. CABO JÚLlO- Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. CABO JÚLIO (PST-MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PST vota
"sim".

O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - O Bloco Parlamen
tar PSB/PCdoB vota "sim", Sr. Presidente.

O SR. RONALDO VASCONCELLOS (Blo
co/PL-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, o PL gostaria de lembrar que o autor des
te projeto é o ex-Deputado Laprovita Vieira, dos qua
dros do PL. Queremos parabenizar o Deputado Hen
rique Eduardo Alves pelo bom relato feito.

Vota "sim" o PL.

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, mais
uma vez, o Bloco Parlamentar PDT/PPS tem posição
diferente. Insistiremos no voto "não" que demos no
primeiro turno.

O Deputado Neiva Moreira, representando o
PDr, participou da Comissão Especial e desenvolveu
sobejos argumentos demonstrando que a aprovação
dessa emenda constitucional, além de inoportuna,
lesa interesses do povo brasileiro. No primeiro turno,
ainda não havia acontecido esse episódio na Argenti
na. Nesse país, as estações de televisão foram 100%
internacionalizadas, e o povo argentino ficou desin
formado sobre o que se passava.

A mídia, de um modo geral, não trata o PDT
como trata os outros partidos De repente, até um es
trangeiro poderia nos tratar melhor. Mas não estamos
aqui para legislar em causa própria; a vida brasileira
exige que as empresas de comunicação nacionais

sejam de brasileiros. Essa emenda constitucional en
seja não apenas a entrada de capital estrangeiro,
como a propriedade de lotes de ações por pessoas ju
rídicas.

Não tenho dúvida de que perderemos ao final
do resultado desta votação, mas repito Darcy Ribeiro
mais uma vez: "o melhor da nossa biografia às vezes
é escrito pelas nossas derrotas". Imagino que estare
mos derrotados, mas saibam que não temos do que
nos arrepender em todas as nossas posições. E va
mos manter a nossa coerência desejando que, apro
vada esta emenda constitucional, as empresas priori
zem a transferência de parte do seu capital para pes
soas jurídicas brasileiras, para fundos de pensão e
não para o capital estrangeiro. Seria uma perda para
nossa nacionalidade.

Sr. Presidente, neste momento, rendo as home
nagens do PDT devidas ao Deputado Neiva Moreira
que, desde o primeiro momento, trouxe-nos sua dou
trinação, coincidindo com a posição da Comissão
Executiva Nacional do PDT, que fechou questão em
torno do assunto.

O voto é "não".
Não sei como VExa. vai resolver a questão do

painel, mais uma vez.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi

dência já pediu estudo técnico aprofundado para re
solver do problema do PDT e do PPS no painel. Politi
camente, V. Exas. saberão resolvê-lo melhor do que
eu.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, penso
que está sobejamente demonstrado que para nós é
uma posição irrenunciável.

O voto é "não".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Muito
bem, Líder. Está muito clara a posição.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A outra
metade do Bloco vai falar agora.

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,
não é bem a outra metade, até porque somos mino
ritários; o PDT é majoritário. Mas é evidente que
aqui respeitamos a posição dos companheiros, nos
sos correligionários do Bloco Parlamentar PDT/PPS.
E, nessa posição, efetivamente houve um grande
acordo, e nele discutiu-se muito.
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Aqui não se trata apenas de abertura do capital
nacional ao capital estrangeiro em até 30%. Há tam
bém a questão que estabelece a empresa jurídica,
que até então não havia. Há também a questão da
gestão, da definição de conteúdo, o perfil editorial,
que é de responsabilidade de brasileiros.

Então, avançamos o suficiente. Cabe agora ao
Congresso Nacional a instalação definitiva do Conse
lho de Comunicação Social, para ter o controle social
sobre o que estamos acabando de aprovar.

A bancada do PPS vota "sim" , Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Orienta

rei à Secretaria da Mesa que deixe o painel liberado, e
cada um, certamente, saberá seguir seu Líder.

Como vota o PTB?
O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB-RJ.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PTB vota "sim".

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB enca
minha o voto "sim".

O SR. MARCOS ROllM (PT-RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PT vai en
caminhar favoravelmente, agregando alguns argu
mentos.

Compreendemos perfeitamente bem as opi
niões daqueles que são contrários a este projeto e
que temem influências indevidas na programação da
imprensa brasileira por conta do capital estrangeiro. O
que não compreendemos, Sr. Presidente, é certa in
genuidade ao não se reconhecer a possibilidade des
se mesmo risco até sem abertura do capital estrange
iro.

Quando as grandes empresas de comunicação
social neste País captam recursos no mercado inter
nacional, empréstimos vultosos em milhões de dóla
res, sabemos que várias concessões na programa
ção desses veículos podem ser realizadas. Inclusive,
grandes agentes financiadores internacionais se utili
zam de testas-de-ferro nacionais para fazer valer
seus interesses. Logo, a abertura ou não do capital
estrangeiro não é garantia e nem nos oferece a segu
rança de que não teremos influências indevidas.

Mas, quando discutimos qualidade da progra
mação televisiva brasileira, e alguns Deputados vão à
tribuna clamar pela independência nacional e pela
qualificação da programação nacional da televisão
brasileira, lembro-me, Sr. Presidente, de programas
como o do Sr. Ratinho e de outros que inclusive têm tí
tulo em inglês, como Big Brother Brasil, da TV Glo
bo, que na verdade não representa uma ameaça do
totalitarismo, como assim o fazia "O Grande Irmão",
romance de George Orwell, de 1984. Tal programa é a
ameaça da banalidade da televisão brasileira.

Na verdade, há aqui um argumento de natureza
populista. O que precisamos reconhecer é que Mo-

zart é tão relevante para a cultura brasileira quanto é
irrelevante o Sr. Silvio Santos. Este argumento de que
a produção nacional, por si só, pelo fato de ser nacio
nal, signifique alguma qualidade, é insustentável.
Para isso, basta ligar a televisão brasileira. Talvez,
quem sabe, com a abertura do capital estrangeiro,
haja programação de maior qualidade no Brasil.

Finalmente, Sr. Presidente, quero reconhecer a
importância do acordo firmado, com o aval de V.Exa.,
a fim de que, 11 anos depois de todas as exigências
do movimento para a democratização das comunica
ções no Brasil, fosse finalmente instalado o Conselho
Nacional de Comunicação Social. Só isso já vale nos
so voto favorável.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vota "sim"

o Partido dos Trabalhadores.
O SR. WAGNER ROSSI (PMDB-SP Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o De
putado Henrique Eduardo Alves, peemedebista de
grande tradição nesta Casa, já prestou inúmeros ser
viços ao Brasil em sua atuação legislativa. Mas, neste
caso, é importante ressaltar o trabalho de construção
do consenso que o nobre Relator desta matéria reali
zou.

É um tema difícil, polêmico. Construir a unidade
com pequeníssimas divergências pontuais é um tra
ba�ho que só mesmo o experiente e competente com
panheiro Henrique Eduardo Alves poderia fazer.

Sr. Presidente, ao encaminhar o voto "sim", con
sagrando a abertura na área de comunicações, per
mitindo que as empresas passem pelo natural pro
cesso de capitalização e, ressalto, preservando o in
teresse nacional, o PMDB homenageia um de seus
grandes nomes nesta Casa, o Deputado Henrique
Eduardo Alves, Relator da matéria.

O PMDB vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como

vota o PSDB?
O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB-BA. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, parabenizo V.Exa.
pela inclusão desta matéria na pauta de votações
deste início dos nossos trabalhos. Os setores de co
municação precisam de investimentos. Esse ingresso
de capitais moderniza a tecnologia, incentiva a produ
ção artística e, tenho absoluta certeza, contribui mui
to para a economia brasileira.

Por isso tudo, o PSDB, que já fez um encami
nhamento detalhado no primeiro turno da votação e
não quer alongar esta sessão, recomenda o voto
"sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PFL?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, a proposta em
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exame, para alteração do art. 222 da Constituição Fe
deral, estabelece que as empresas jornalísticas, bem
como as empresas de radiodifusão sonora e de sons
e imagens são privativas de brasileiros natos ou natu
ralizados há mais de dez anos ou de empresas jurídi
cas regidas pelas leis brasileiras e com sede no País.

Além disso, prevê que 70% do capital societário
das empresas seja privativo de brasileiros natos ou
naturalizados há mais de dez anos ou de empresas
jurídicas regidas pelas leis brasileiras e com sede no
Brasil.

Foi dito aqui, Sr. Presidente, que a aprovação da
PEC provocaria a desnacionalização de empresas
brasileiras. Não existe nada disso. Não corremos o
risco de ser obrigados a assistir a beisebol ou rúgbi.
Nada disso! Vamos ver futebol e desfile de escola de
samba, porque a seleção dos programas e a linha
editorial será privativa de brasileiros natos ou naturali
zados há mais de dez anos.

Sr. Presidente, qualquer alteração no capital so
cietário das empresas será comunicado ao Congres
so Nacional, e a contratação de profissionais para
produção dos programas será também de prioridade
de brasileiros.

Onde está a desnacionalização? É preciso des
mistificar isso. Não há possibilidade de importarmos
programação de outros países. Nós é que vamos di
zer o que o Brasil precisa, vamos fortalecer a nossa
cultura e fortalecer as nossas empresas. Isso, sim, é
modernidade. Teremos 30% de capital estrangeiro
para modernizar nossas empresas e torná-Ias tecno
logicamente mais avançadas, permitindo a competi
ção dos nossos programas com os dos países mais
desenvolvidos do mundo, como já fazem, com mu~a

propriedade, algumas empresas brasileiras, tais
como Rede Globo e SBT.

Sr. Presidente, não tem nada de desnacionaliza
ção. Estamos fortalecendo as empresas jornalísticas
e de radiodifusão e de sons e imagens do País.

O PFL vota "sim".
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como

vota o Governo, Líder Arnaldo Madeira?
O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB-SP. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
Governo encaminha o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Antes de
iniciar a votação, aproveito a oportunidade para regis
trar o empenho do Relator, Deputado Henrique Edu
ardo Alves, e a sua capacidade de aglutinação, cum
primentando-o por mais este importante trabalho, que
possibilitou um grande acordo em torno de matéria
tão relevante.

Tem a palavra o Deputado Henrique Eduardo
Alves.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES
(PMDB-RN. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

Sras. e Srs. Deputados, quero apenas registrar, depo
is de tudo o que aqui foi dito, tanto na votação em pri
meiro turno como nos encaminhamentos de hoje, que
chegamos ao final de um longo trabalho, que durou
anos, desde a apresentação das emendas dos com
panheiros Aloysio Nunes Ferreira e Laprovita Vieira
até a instalação da Comissão Especial que estudou a
matéria por vários meses, realizando debates e au
diências públicas, ouvindo durante horas e horas to
dos os interessados.

Todos os agentes envolvidos no processo, des
de os empresários proprietários das empresas até os
trabalhadores, representados por sindicatos, entida
des e associações, tiveram a oportunidade de explici
tar suas posições, o que permitiu uma votação con
sensual na Comissão Especial e no primeiro turno em
plenário.

Agradeço a colaboração a todos os líderes parti
dários que se esforçaram para melhorar a proposta
original, dando a ela um caráter cada vez mais objeti
vo em defesa dos interesses do País e promovendo
aquilo que todos os outros países já fizeram no setor
da comunicação.

Tivemos uma tarde e noite históricas nesta
Casa. Unir em torno de matéria dessa importância, de
repercussão dentro e fora do País, todos os segmen
tos envolvidos, todos os atores do processo, todos os
partidos, com a respeitosa exceção do PDl, é um fei
to histórico do Poder Legislativo.

Ao encerrar, Sr. Presidente, quero associar-me,
por coerência e compromisso, à instalação do Conse
lho Nacional de Comunicação Social, lembrando que
a lei que criou o Conselho está em vigor desde 30 de
dezembro de 1991 . A sua composição é de treze re
presentantes. As entidades ANERJ, ANJ e ABERT
me autorizaram a transmitir a esta Casa que estão
prontas, assim que forem provocadas pelo Congres
so Nacional, a indicar seus representantes e a cum
prir a sua parte na instalação desse órgão. Reafirmo,
portanto, nossa palavra em favor da instalação urgen
te do Conselho, outro avanço para o segmento da co
municação.

Sr. Presidente, encerro parabenizando a Casa
por esta votação histórica para a democracia brasilei
ra.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência solicita aos Srs. Deputados que tomem os
seus lugares, a fim de ter início a votação pelo siste
ma eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem

V. Exa. a palavra.
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o SR. FERNANDO GABEIRA (PT-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, hoje à
tarde fiz uma denúncia envolvendo o Ministério do
Meio Ambiente e a Presidência da República, que cri
aram, em decreto de maio deste ano, uma floresta na
cional fantasma no oeste da Bahia. Algumas horas
depois da denúncia, recebi do Ministério do Meio
Ambiente a informação de que a operação será sus
tada e o Governo tomará todas as providências para
anulá-Ia. Por uma questão de honestidade, venho re
gistár que o Governo recebeu a denúncia e já começa
a tomar medidas para anular o processo, que seria al
tamente desmoralizante para o Brasil.

Obrigado.
O SR. JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, peço a

palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. JOÃO MAGNO (PT-MG. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, durante a
greve dos servidores públicos federais, denunciamos
o abandono em que se encontram as agências do
INSS em todo o País. Esta semana, os jornais nova
mente noticiam o descaso: os servidores precisam le
var canetas e papel para atender à população. O Go
verno está liberando apenas 70 milhões dos 150 pre
vistos.

Além da denúncia, Sr. Presidente, faço um apelo
ao Governo para que serviço tão essencial para mi
lhões de brasileiros seja considerado prioridade. O
Governo desvia verba do Orçamento para atender ao
interesse do Fundo Monetário Internacional, e en
quanto isso a população é sacrificada.

Era o que tinha a dizer.
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 que tenho visto em Belo Horizonte deixa-me preo
cupado. Hoje, nesta Casa, está correndo requerimen
to para constituição da CPI da Dengue, e temos visto
a luta que os Governos Federal e Estaduais estão tra
vando no combate a essa doença.

Quero alertar a Casa e o Brasil para o fato de
que, além da dengue, corremos sério risco com a le
ishmaniose, porque os Governos não estão encaran
do essa doença da maneira devida. Em Belo Horizon
te, nos últimos três meses, houve dois ou três casos
de mortes causadas por essa doença. Quero deixar
claro que quando a pessoa é picada pelo mosquito in
fectado, a doença às vezes demora aproximadamen
te doze ou, até mesmo, quinze anos para se manifes
tar. É preciso que os Governos Federal e Estaduais fi
quem atentos à leishmaniose. Se o problema não for
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tratado desde agora, tornar-se-á muito mais sério do
que a dengue nos dias de hoje. É preciso que a Nação
brasileira fique alerta para a possibilidade de uma epi
demia.

Muito obrigado.
O SR. FRANCISCO COELHO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. FRANCISCO COELHO (PFL-MA. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior, votei com o partido.

O SR. EULER MORAIS - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. EULER MORAIS (PMDB-GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
fazer um registro que considero importante. Amanhã,
na cidade de Rio Verde, no Estado de Goiás, haverá a
inauguração do Centro Tecnológico da COMIGO 
Cooperativa Mista dos Produtores Rurais do Sudoes
te Goiano Ltda., uma das mais importantes cooperati
vas do País e que, em função das reivindicações dos
seus associados, os produtores rurais, adotou a inici
ativa de inaugurar o Centro Tecnológico, onde serão
geradas e difundidas tecnologias e pesquisas agro
pecuárias, visando especialmente criar alternativas
que possam resultar na melhoria de renda do homem
do campo.

Portanto, é um evento que, sem dúvida alguma,
trará efeitos não só para a região sudoeste do Estado
de Goiás, mas, evidentemente, para todo o nosso
Estado e - por que não dizer? - para todo o País, por
se tratar de uma cooperativa extremamente dinâmica,
inovadora e que tem mostrado visão de modernidade
muito grande.

Meus cumprimentos ao Presidente da Coopera
tiva e a toda a diretoria. Que esse Centro Tecnológico
possa realmente representar mais um avanço para a
agropecuária do Estado de Goiás.

O SR. JOVAIR ARANTES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa a palavra.

O SR. JOVAIR ARANTES (PSDB-GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei de acordo com orientação do
PSDB.

O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES-Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) -Tem V.Exa
a palavra.
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o SR. VIRGíLIO GUIMARÃES (PT-MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, hoje
um grupo de Deputados que no ano passado dedi
cou-se a intenso trabalho para corrigir aspectos fun
damentais do Fundo de Universalização dos Serviços
de Telecomunicações - FUST reuniu-se com o Minis
tro Pimenta da Veiga. Estava presente o Deputado
Sérgio Miranda, que fez um belo trabalho, dissecando
os erros existentes no edital publicado sobre esse as
sunto. Junto com o Deputado Wa~er Pinheiro, recor
remos ao Tribunal de Contas e obtivemos importante
vitória, com a suspensão daquele edital. Fiz emenda
que resultou na aprovação da adoção de todo o pro
grama do FUST, além do software fechado, o soft
ware livre, o que foi um importante avanço.

Comunico à Casa que a luta continua. Tivemos
hoje não a conclusão da discussão, até porque há as
pectos que serão melhor analisados, mas pontos im
portantes foram ali acertados. Primeiro, aquele edital
desaparece. - novo edital será feito, segundo nos co
municou o Ministro Pimenta da Veiga. Segundo, have
rá acertos centrais em relação a esse importante pro
grama, para que ele, rapidamente, possa levar a infor
mática, a Internet e os computadores a todos as esco
las deste País.

Assim, Sr. Presidente, ainda temos alguns acer
tos, mas a existência das duas plataformas está asse
gurada, bem como a abertura de licitação para mais
de duzentos contribuintes do FUST, podendo, inclusi
ve, associar-se a diversos produtores e equipamen
tos. Também estão asseguradas várias possibilida
des de regionalização no País para licitação.

Portanto, tenho o prazer de anunciar que os
avanços foram importantes. Ainda queremos discutir
alguns aspectos conceituais de rede e a questão da li
citação, mas hoje enxergamos claramente uma luz no
fundo do túnel, para que possamos nos dedicar agora
à revisão da Lei do FUST, que é urgente, e também ao
edital feito e aos equipamentos, a fim de que o FUST
possa ser implementado ainda este ano, no aspecto
educacional, em todos os Estados do País.

Este é o registro que faço, Sr. Presidente, cum
primentando sobretudo os Deputados Sérgio Miran
da, Walter Pinheiro e Jorge Bittar, pois, juntos, luta
mos e obtivemos êxito. No ano passado, o acerto com
a equipe do Ministério das Comunicações pareceu di
fícil, mas agora, com boa vontade e com as vitórias
obtidas na Justiça e no TCU, conseguimos encontrar
o caminho do entendimento e da correção de um pro
grama tão útil, tão importante para nosso País. Tenho
certeza de que tal programa será aplicado o mais ra
pidamente possível.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi

dência vai encerrar a votação. Antes, porém, consu~o

o Plenário sobre se há algum Sr. Parlamentar no ple
nário que ainda não tenha votado e deseja fazê-lo.

O SR. NARCIO RODRIGUES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. NARCIO RODRIGUES (PSDB-MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, uso a palavra apenas para fa
zer o registro de que no dia 10 de março inaugurare
mos, no Município de Frutal, o Centro Nacional de
Educação Profissional em Cooperativismo e Gestão
Ambiental e Turismo - CENEP, projeto financiado
pelo Programa de Expansão da Educação Profissio
nal - PROEP, que resultou em investimentos de 2 mi
lhões e 700 mil reais.

O Centro tem como missão principal restaurar o
cerrado brasileiro a partir de ações de capacitação de
pequenos e médios produtores, uma ação que se vai
voltar fundamentalmente para o meio ambiente, a
gestão ambiental, o cooperativismo e o turismo rural.

Aproveitamos a oportunidade para convidar to
dos os companheiros da Frente Parlamentar de Coo
perativismo, assim como os demais envolvidos no
tema do turismo e da gestão ambiental, a estarem co
nosco nesta grande festa que marcará uma mudança
na história do Triângulo Mineiro e do Brasil Central na
capacitação profissional.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Esta Pre
sidência parabeniza V.Exa. por mais este belo traba
lho em favor do Triângulo Mineiro.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência vai encerrar a votação.

A SRA. TELMA DE SOUZA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

A SRA. TELMA DE SOUZA (PT-SP. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, informo à
Casa que hoje foi entregue ao Sr. Ministro dos Trans
portes estudo realizado por representantes do pró
prio Governo do Estado e também do Ministério dos
Transportes sobre a regionalização do Porto de San
tos. Estiveram no Ministério, pela manhã, os compo
nentes desse grupo de estudos e os representantes
das cidades que têm às suas margens o Porto de
Santos - Santos, Guarujá e Cubatão.

Esta reunião, sob a coordenação do ex-Secretá
rio de Governo Franco Montoro, do Dr. Adriano Mur
gel Branco, teve uma ação bastante eficaz no sentido
de que a descentralização do poder e a estadualiza
ção, agora chamada regionalização, efetivamente
aconteçam.

A partir de hoje, após 120 dias, uma empresa
substituirá a Companhia Docas de Santos, sem preju-
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência vai anunciar o resultado da votação:

É Aprovada em 2° Turno a Proposta de emen
da à Constituição nOo 203, de 1995.

Fica dispensada a Votação da Redação Final
da Matéria, nos Termos do Inciso I, do § 2°, do Arti
go 195, do Regimento Interno.

A MATÉRIA VAI AO SENADO FEDERAL.

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

ízo em nenhum momento para os funcionários. Tra
ta-se de uma questão fechada. O passivo passará ao
Governo Federal e, finalmente, se fará um estudo
para a revogação da Portaria n° 94/95.

Sr. Presidente, esta Casa terá uma conferência
sobre portos, assunto extremamente importante para
o conjunto da Nação brasileira, particularmente para
o Estado de São Paulo, e estratégico para o desenvol
vimento nacional.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência vai encerrar a votação.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Se não for
sobre a matéria em curso, a Presidência vai encerrar
a votação e, em seguida, concederá a palavra a
V.Exa. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está en
cerrada a votação.

PropoelçAo: PEC NCI 203/'9& - SEGUNDO TURNO

Sim
Não
Abstenções

Total

VOTARAM

402
23
03

428

Inicio V~açAo :: 26102/2002 20:30

Fim Votaçao, 26/02/200220;50

Hesult.ndo dU Vq'uC@Q

Sim 402
NAo 23
AbutençaQ '3

y.,t.-' da V<>taçAo 428

Art."7 ....

Total Cluor...nn 429

Pre.ldlra......... Votação: Aécio Neve. - .. 9:4-7

Orlentaçao
PFL -SIIlTl.
paOES - Si ...
PMOB-Si....
PT- Sim
PPB - SI."
PTB - Sim
PDT/PPS - LibEtrado
PLJPSL - Si.....
PSB/PCDOB - Si....
PST - SífTI
GOV. -Si....

RORAINlA
Airton Cascavel
A.lcaste AIf'Tlslda
Atn~l... Sá

LucianO Castro
Luis Barbosa
Robérto Araújo
$plo."ao CruL

Total R.<:N"'.llTIa : 7

AMAPÁ
01'"_ Benedito Dias
Eduardo Seabna
Evandro MilhorTlen
Jurandll JUBl""ez:
Sérgio Barcellos

Tc:>tal A .......pã : !5

PARÁ
Anlvaldo Vale
Asdrubal Bentes
Babê
Oeu5delh PantoJa
Elcione Barbalho
Geraon Peres
Glovanni Queiroz
José Priante
..Josué Bengtson
Nicias Rlbolro
Paulo R.ocha
RaifTlundo Santos
Renildo Leal
Socorro GorTles
Vic Pires Franco
Zenaldo CoutinhOl

Tc.tal Par.: "Ie

AMAZONAS
Atila Lins
Or. GO'f'1e~

Euler R\be'ro
Francisco Garcia.
Luiz Fernando

Partido

PI~S

PL
PPB
PFL
PFL
PL
PFL

PPES
PTB
PSB
PI'V'IOB
PFL

PSDt:>
PMOB
PT
PFL
PIVIDB
PPB
POT
PMOB
PTB
PSDB
PT
PL
PTB
PCdol:3
PFL
PSOB

PFL
PFL
F'FL
PFL
PPB

Bloco

PDT/PPS.

PSB/peODS

PDT/PPS

PL/PSL-

PSB/PCDOB

Voto

Sirn
Sim
Slrn
81.-n
Sim
SirTl
SiIT1l

$irn
8ilTl
Slrn
S\rn
Sim

Sin-.
Sh"n
Nêo
Slrn
511Tl
Sim
Não
Slrn

Sim
Sim
S,i'(T\

Siro
Sim
SlfTl

Sim
Sim

Sim
Sim
S\rn
SirTl

Sirn
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Partido Bloco Voto

Pauderney Avelino PFL Sim
Silas Câmara PTB Sim
Vanessa Grazziotln PCdoB Sim

Total Amazonas: 8

RONDONIA
Agnaldo Muniz PPS Não
Confúcio Moura PMOB Sim
Euripedes Miranda POT Não
Expedito Júnior PSOB Sim

Marinha Raupp PMOB Sim

Total Rondonia : 5

ACRE
IIdefonça Cordeiro PSDB Sim

João Tota PPB Sim

Márcio Bittar PPS Sim

Nilson Mourão PT Sim

Total Acre: 4

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB Sim

Oolores Nunes PMOB Sim

Edmundo Galdino PSDB Sim

Freire Júnior PMOB Sim

Igor Avelino PMOB Sim

Kátia Abreu PFL Sim

Total Tocantins: 6

MARANHÃO
Albérico Filho PMDB Sim
Antonio Joaquim Araújo PPB Sim
Cesar Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Eliseu Moura PPB Sim
Francisco Coelho PFL Sim
Gastão Vieira PMOB Sim
João Castelo PS08 Sim
José Antonio Almeida PSB PSB/PCOO8 Sim
Mauro Fecury PFL Sim
Neiva Moreira POI Não
Nice Lobão PFL Sim
Paulo Marinho PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Sim
Pedro Novais PMOB Sim
Remi Trinta PL PUPSL Sim
Roberto Rocha PSDB Sim

Total Maranhão: 17

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Sim
Almeida de Jesus PL PUPSL Sim
Aníbal Gomes PMDB Sim
Arnon Bezerra PSOB Sim
Chiquinho Feitosa PSOB Sim
Eunlcio Oliveira PMOB Sim
Inácio Arruda pedoB PSB/PCOOB Sim

José Unhares PPB Sim

José Pimentel PT Sim

Léo Alcântara PSOB Sim

Manoel Salviano PSOB Sim
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Partido Bloco Voto

Marcelo Teixeira PMDB Sim
Mauro Benevides PMDB Sim
Moroni Torgan PFL Sim
Nelson Otoch PSDB Sim
Pimentel Gomes PPS Sim
Pinheiro Landim PMDB Sim
Raimundo Gomes de Matos PSDB Sim
Roberto Pessoa PFL Sim
Rommel FeiJó PSDB Sim
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Sim
Vicente Arruda PSDB Sim

Total Ceará: 22

PIAuí
Atila Ura PSDB Sim
B.Sá PSDB Sim
João Henrique PMDB Sim
Paes Landim PFL Sim
Themlstocles Sampaio PMDB Sim
Wellington Dias PT Sim

Total Piauí: 6

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina PMDB Sim
Henrique Eduardo Alves PMDB Sim
Iberê Ferreira PTB Sim
Laire Rosado PMDB Sim
Lavoisier Maia PFL Sim
Ney Lopes PFL Sim

Total Rio Grande do Norte: 6

PARAíBA
Adauto Pereira PFL Sim
Armando Abllio PSDB Sim
Avenzoar Arruda PT Sim
Carlos Dunga PTB Sim
Damiao Feliciano PMDB Sim
Domiciano Cabral PSDB Sim
Inaldo Leitao PSDB Sim
Wilson Braga PFL Sim

Total Paraíba: 8

PERNAMBUCO
Armando Monteiro PMDB Sim
Carlos Batata PSDB Sim
Clementino Coelho PPS PDT/PPS Sim
Djalma Paes PSB Sim
Eduardo Campos PSB Sim
Fernando Ferro PT Sim
Inocêncio Oliveira PFL Sim
Jollo Colaço PSDB Sim
Joaquim Francisco PFL Sim
Joel De Hollanda PFL Sim
José Chaves PMDB Sim
José Mendonça Bezerra PFL Sim
Luciano Bivar PSL PUPSL Sim
Luiz Piauhylino PSDB Sim
Marcos de Jesus PL PUPSL Sim
Maurilio Ferreira Lima PMDB Sim
Pedro Corrêa PPB Sim
Pedro Eugênio PT Sim
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Partido Bloco Voto

Salatiel Carvalho PMOB Sim

Severino Cavalcanti PPB Sim
Wolney Queiroz POT POT/PPS Não

Total Pernambuco: 21

ALAGOAS
Augusto Farias PPB Sim
Divaldo Suruagy PST Sim
Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Sim
Helenildo Ribeiro PSOB Sim

João Caldas PL PUPSL Sim

José Thomaz Nonõ PFL Abstenção

Luiz Dantas PTB Sim

Olavo Calheiros PMOB Sim

ALAGOAS
Regis Cavalcante PPS Sim

Total Alagoas: 9

SERGIPE
Augusto Franco PSDS Abstenção
Ivan Paixi:lo PPS Sim
Jorge Alberto PMDB Sim
José Teles PSDB Sim
Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB Sim
Sérgio Reis PTB Sim
Tânia Soares PCdoS Sim

Total Sergipe: 7

BAHIA
Ariston Andrade PFL Sim
Benito Gama PMDB Sim
Eujácio Simões PL PLlPSL Sim
Félix Mendonça PTB Sim
Francistônio Pinto PFL Sim
Geddel Vieira Lima PMOB Sim
Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB Sim
Jaime Fernandes PFL Sim
Jairo Carneiro PFL Sim
Jaques Wagner PT Sim
João Almeida PSOB Sim
João Leão PPB Sim
Jorge Khoury PFL Sim

José Lourenço PMDB Sim
José Rocha PFL Sim
Jutahy Junior PSDB Sim
Luiz Alberto PT Sim

Luiz Moreira PFL Sim
Mário Negromonte PPB Sim

Milton Barbosa PFL Sim

Nelson Pellegrino PT Sim
Nilo Coelho PSDB Sim
Paulo Braga PFL Sim
Paulo Magalhães PFL Sim

Pedro Irujo PFL Sim

Reginaldo Germano PFL Sim
Saulo Pedrosa PSDB Sim

Ursicino Queiroz PFL Sim

Waldir Pires PT Sim

Walter Pinheiro PT Sim

Total Bahia: 30
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Partido Bloco Voto

MINAS GERAIS
Aécio Neves PSDB Art. 17
Antônio do Valle PMDB Sim
Bonifácio de Andrada PSDB Abstenção
Cabo Júlio PST Sim
Carios Mosconi PSDB Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim

Custódio Mattos PSDB Sim
Danilo de Castro PSDB Sim
Edmar Moreira PPB Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Elias Murad PSOB Sim
Fernando Oiniz PMOB Sim
Gilmar Machado PT Sim
Glycon Terra Pinto PMDB Sim
Hélio Cosia PMDB Sim
Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim
Jaime Martins PFL Sim
Joao Magalhães PMDB Sim
João Magno PT Sim
José Militão PTB Sim
Lael Varella PFL Sim
Lincoln Portela PSL PLlPSL Sim
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Marcos Lima PMDB Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Mário Assad Júnior PL Sim
Mário de Oliveira PST Sim
Mauro Lopes PMDB Sim
Narcio Rodrigues PSOB Sim
Nilmário Miranda PT Sim
Odelmo Leão PPB Sim

Olimpio Pires POT PDT/PPS Não
Paulo Delgado PT Sim
Philemon Rodrigues PL PLlPSL Sim
Rafael Guerra PSDB Sim
Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PTB Sim
Ronaldo Vasconcellos PL Sim
Saraiva Felipe PMDB Sim
Saulo Coelho PSDB Sim
Sérgio Miranda PCdoB Sim
Tilden Santiago PT Sim
Virgllio Guimarães PT Sim
Vittorio Medioli PSDB Sim
Walfrido Mares Guia PTB Sim

Total Minas Gerais: 45

EspíRITO SANTO
João Coser PT Sim
José Carlos Elias PTB Sim
José Carlos Fonseca Jr. PFL Sim
Magno Malta PL PLlPSL Sim
Marcus Vicente PPB Sim
Max Mauro PTB Sim
Ricardo Ferraço PPS PDT/PPS Sim
Rita Camata PMDB Sim
Rose de Freitas PSOB Sim

Total Espírito Santo: 9
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
A1dir Cabral PFL Sim
Alexandre Cardoso PSB Sim
Alexandre Santos PSDB Sim
Arolde de Oliveira PFL Sim
Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim
Candinho Mattos PSDB Sim
Carlos Nader PFL Sim
Carlos Santana PT Sim
Dlno Fernandes PPB Sim
Dr. Helena PSDB Sim
Eber Silva PST Sim
Eurico Miranda PPB Não
Fernando Gabeira PT Sim
Fernando Gonçalves PTB Sim
lédio Rosa PFL Sim
Itamar Serpa PSDB Sim
Jair Bolsonaro PPB Não
João Mendes PFL Sim
João Sampaio PDT PDT/PPS Não
Jorge Biliar PT Sim
Jorge Wilson PSDB Sim
José Egydio PFL Sim
Laura Carneiro PFL Sim
Luisinho PPB Sim
Luiz Ribeiro PSDB Sim
Luiz Sérgio PT Sim
Márcio Fortes PSOB Sim
Milton Temer PT Não
Miriam Reid PSB PSBIPCDOB Sim
Miro Teixeira POT Não
Paulo Baltazar PSB Sim
Paulo de Almeida PFL Sim
Paulo Feij6 PSDB Sim
Paulo Lessa PPB Sim
Reinaldo Gripp PL Sim
Rodrigo Maia PFL Sim
Ronaldo Santos PSDB Sim
Rubem Medina PFL Sim
Simão Sessim PPB Sim

Valdeci Paiva PSL Sim
Vivaldo Barbosa POT Não

Wanderley Martins PSB Sim

Total Rio de Janeiro: 42

SÃO PAULO
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCOOB Sim

André Benassi PSDB Sim

Angela Guadagnin PT Sim

Antonio Carlos Pannunzio PSDB Sim

Antonio Kandir PSOB Sim

Arlindo Chinaglia PT Sim

Arnaldo Faria de Sá PTB Sim
Arnaldo Madeira PSOB Sim

Ary Kara PTB Sim
Bispo Wanderval PL PUPSL Sim
Chico Sarde"i PFL Sim

Corauci Sobrinho PFL Sim
Cunha Bueno PPB Sim
De Velasco PSL PLlPSL Sim
Delfim Netto PPB Sim
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Partido Bloco Voto

Dr. Hélio PDT Não
Duilio Pisaneschi PTB Sim
Emerson Kapaz PPS Sim
Fernando Zuppo PSDC Sim
Gilberto Kassab PFL Sim
Iara Bernardi PT Sim
Jair Meneguelli PT Sim
João Eduardo Dado POT PDTIPPS Não
João Herrmann Neto PPS PDTIPPS Sim
Jorge Tadeu Mudalen PMDB Sim

José Dirceu PT Sim
José Genolno PT Sim
José Roberto Batochio PDT PDT/PPS Não
Julio Semeghlni PSDB Sim
Kincas Mattos PSB PSBIPCDOB Sim
Luciano Zica PT Sim
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Sim
Luiza Erundina PSB PSBIPCDOB Sim
Marcelo Barbieri PMDB Sim
Marcos Cintra PFL Sim
Medeiros PL PUPSL Sim
Mendes Thame PSDB Sim
Milton Monti PMDB Sim
Moreira Ferreira PFL Sim
Nelo Rodolfo PMDB Sim
Neuton Lima PFL Sim
Orlando Fantazzini PT Sim
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Berzoini PT Sim
Ricardo Izar PTB Sim
Robson Tuma PFL Sim
Rubens Furtan PPS Sim
Salvador Zimbaldi PSDB Sim
Sampaio Dória PSDB Sim
Silvio Torres PSDB Sim
Teima de Souza PT Sim
Vadão Gomes PPB Sim
Wagner Rossi PMDB Sim
Xico Grazíano PSDB Sim
Zé indio PMDB Sim

Total São Paulo: 56

MATO GROSSO
Celcíta Pinheiro PFL Sim
Murilo Domingos PTB Sim
Osvaldo Sobrinho PTB Sim
Pedro Henry PPB Sim
Ricarte de Freitas PSDB Sim
Teté Bezerra PMDB Sim
Wilson Santos PSDB Sim

Total Mato Grosso: 7

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdaB PSBIPCOOB Sim, Alberto Fraga PMDB Sim
Geraldo Magela PT Sim
Jorge Pinheiro PMDB Sim
Osório Adriano PFL Sim
Pedro Celso PT Sim

Total Distrito Federal: 6
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Partido Bloco Voto

GoIÁs
Aldo Arantes PCdoB Sim
Barbosa Neto PMOB Sim
Euler Morais PMDB Sim
Geovan Freitas PMDB Sim
Jovair Arantes PSDB Sim
Juquinha PL Sim
Lidia Quinan PSDB Sim
Lúcia Vênia PSDB Sim
Luiz Bitlencourt PMDB Sim
Nair Xavier Lobo PMDB Sim
Norberto Teixeira PMDB Sim
Ronaldo Caiado PFL Sim
Vilmar Rocha PFL Sim

Total Goiás: 13

MATO GROSSO DO SUL
Dr. Antonio Cruz PMDB Sim
João Grandão PT Sim
Manoel Vitório PT Sim
Marçal Filho PMDB Sim
Marisa Serrano PSDB Sim
Nelson Trad PTB Sim
Waldemir Moka PMDB Sim

Total Mato Grosso do Sul: 7

PARANÁ
Abelardo Lupion PFL Sim
Affonso Camargo PSDB Sim
Airton Roveda PTB Sim
Alex Canziani PSDB Sim
Basilio Villani PSDB Sim
Chico da Princesa PSDB Sim
Dilceu Sperafico PPB Sim

Dr. Rosinha PT Sim

Flávio Arns PT Sim

Gustavo Fruet PMDB Sim
Hermes Parcianello PMDB Sim

José Borba PMDB Sim
José Carlos Martinez PTB Sim
José Janene PPB Sim
Luciano Pizzatlo PFL Sim
Luiz Carlos Hauly PSDB Nao
Márcio Matos PTB Sim
Max Rosenmann PMDB Sim

Moacir Micheletto PMDB Sim

Nelson Meurer PPB Sim

OdUio Balbinotli PSDB Sim

Osmar Serraglio PMDB Sim

Padre Roque PT Sim

Ricardo Barros PPB Sim

Rubens Bueno PPS PDT/PPS Sim

Santos Filho PFL Sim

Werner Wanderer PFL Sim

Total Paraná: 27

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFL Sim

Carmo Merss PT Sim

Edinho Bez PMDB Sim

Edison Andrino PMDB Sim
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Partido Bloco Voto
Fernando Coruja POT Não
Hugo Biehl PPB Sim
João Matos PMOB Sim
João Pizzolatti PPB Sim
Luci Choinacki PT Sim
Renato Vianna PMOB Sim
Serafim Venzon POT Não
Vicente Caropreso PSOB Sim

Total Santa catarina: 12

RIO GRANDE DO SUL
Airton Oipp POT Não
Alceu Collares POT POT/PPS Não
Ana Corso PT Sim
Augusto Nardes PPB Sim
Cezar Schirmer PMOB Sim
Darcísio Perondi PMDB Sim
Edir Oliveira PTB Sim
Enio Bacci POT POT/PPS Não
Esther Grossi PT Sim
Ezidio Pinheiro PSB PSB/PCDOB Sim
Fetter Junior PPB Sim
Fioravante PT Sim
Germano Rigotto PMOB Sim
Henrique Fontana PT Sim
Júlio Redecker PPB Sim
Marcos Rolim PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMOB Sim
Nelson Proença PPS POT/PPS Sim
Orlando Oesconsi PT Sim
Osmar Terra PMOB Sim
Osvaldo Biolchi PMOB Sim
Paulo José Gouvêa PL PUPSL Sim
Paulo Paim PT Sim
Pompeo de Mattos POT PDTlPPS Não
Roberto Argenta PHS Sim
Telmo Kirst PPB Sim
Wilson Cignachi PMOB Sim
Veda Crusius PSOB Sim

Total Rio Grande do Sul: 28
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o SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA (Bloco/PDT-RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
VExa., pelo que se anunciou na Casa, convocou reu
nião de Líderes para amanhã para tratar da questão
das Comissões.

No ano passado, VExa. convocou diversas reu
niões de Líderes, realizadas na residência oficial do
Presidente da Casa, que é uma dependência oficial
da Câmara, naturalmente. Mas, Sr. Presidente, as re
uniões de Líderes, quando feitas no gabinete da Pre
sidência, permitem que diversos Parlamentares que
tenham assuntos relevantes a submeter à considera
ção dos Líderes possam acompanhar as reuniões e,
na oportunidade própria, apresentar suas questões.
Quando a reunião de Líderes é feita na residência ofi
ciai do Presidente da Casa, distancia a reunião dos
demais Parlamentares e os constrange, porque, mes
mo sendo residência oficial, para se bater na porta da
residência de alguém, há de se ser convidado.

Assim, gostaria de pedir a V.Exa. que restabele
cesse o procedimento usual de fazer as reuniões de
Líderes tão-somente no gabinete da Presidência,
para permitir a todos os Parlamentares que partici
pem, colaborem, dêem sugestões e façam o encami
nhamento das questões relevantes que cada um
sempre tem a oportunidade de fazer nas reuniões de
Liderança.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Recebo
sua solicitação, mas digo a VExa. que está convida
do a freqüentar permanentemente a casa da Presi
dência da Câmara dos Deputados, que, como bem
disse V.Exa., é parte integrante desta instituição, e
procuro por ela zelar da melhor forma possível.

O local adequado e onde as reuniões ordinárias
com os Líderes ocorrem normalmente é no gabinete
da Presidência. Esporadicamente, por solicitação de
Líderes partidários, em razão de alguma questão es
pecífica que demande discussão mais aprofundada,
essas reuniões ocorrem na casa oficial da Presidên
cia da Câmara dos Deputados.

A Presidência recebe a importante solicitação
de VExa. e a levará sempre em consideração.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. HENRIQUE EDUARDO ALVES
(PMDB-RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, após esta histórica votação com 402 vo
tos favoráveis a uma emenda constitucional sobre
tema sensível, tenho o dever de registrar a atuação de
VExa.

Essa matéria estava na Mesa sem condições de
chegar ao plenário por falta de articulação decidida e
firme. VExa. trouxe a matéria, colocou-a em votação
e ajudou na articulação junto aos demais partidos.
Certamente, se não fosse a intervenção de VExa.,
não teria sido tão honroso o resultado para esta Casa.

Como Relator, afirmo que VExa. engrandece
seu currículo com a grande participação na histórica
votação dessa proposta sobre o setor de comunica
ções do nosso País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Agradeço

a V.Exa. as palavras e retribuo com o reconhecimen
to, que é de toda a Casa, ao trabalho que realizou o
Deputado Henrique Eduardo Alves.

O SR. JOÃO PAULO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. JOÃO PAULO (PT-SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, veja VExa.
como a vida é ingrata: auxiliei no encaminhamento
da matéria, mas esqueci de votar.

Deixo registrado meu voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Ninguém
coloca em dúvida a posição de VExa., que é abso
lutamente clara nesta matéria.

O SR. PEDRO BITTENCOURT - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. PEDRO BITTENCOURT (PFL-SC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior votei de acordo com a orientação da
bancada.

O SR. CELSO RUSSOMANNO (PPB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior também votei com a bancada.

O SR. PAULO GOUVÊA (PFL-SC. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, votei "sim" na votação
anterior.

O SR. ITAMAR SERPA (PSDB-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas vota-
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ções anteriores acompanhei a orientação do meu
partido.

O SR. OSMÂNIO PEREIRA (PSDB-MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação acompanhei meu partido.

O SR. LUCIANO ZICA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. LUCIANO ZICA (PT-SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, sempre fui intran
sigente defensor da votação de acordo com a decisão
do meu partido. Entendo que a força da nossa banca
da reside na sua unidade.

Por isso, mesmo discordando profundamente
do mérito dessa matéria, principalmente no momento
em que o Pentágono anuncia sua intenção de inserir
na mídia internacional informações mentirosas para
favorecer seus interesses, votei favoravelmente. Mas
considero a aprovação dessa matéria grande equívo
co em relação aos interesses nacionais.

O Sr. Aécio Neves, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Wilson San
tos, 4° Suplente de Secretário.

O SR. LEUR LOMANTO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. LEUR LOMANTO (PMDB-BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior votei de acordo com a orientação do
meu partido.

O SR. JONIVAL LUCAS JUNIOR (PMDB-BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei "sim"
na votação anterior.

O SR. ROLAND LAVIGNE (PMDB-BA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei de acordo com a orientação do meu partido.

O SR. CIRO NOGUEIRA (PFL-PI. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior vo
tei de acordo com a orientação do meu partido.

O SR. MARCELO CASTRO (PMDB-PI. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação an
terior acompanhei a orientação da Liderança do
meu partido.

O SR. SILAS BRASILEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. SILAS BRASILEIRO (PMDB-MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
virtude de reunião realizada fora da Casa, não pude
estar presente à última votação, mas votaria de acor
do com a orientação do meu partido.

O SR. BADU PICANÇO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. BADU PICANÇO (Bloco/PL-AP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior meu voto foi "sim".

O SR. CORIOLANO SALES (PMDB-BA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação ante
rior votei de acordo com a orientação do meu partido.

O SR. ANTONIO FEIJÃO (PSDB-AP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, na votação anterior
votei de acordo com a orientação do meu partido.

O SR. HERCULANO ANGHINETTI (PPB-MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior votei de acordo com a orientação do meu
partido.

O SR. SERAFIM VENZON - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. SERAFIM VENZON (Bloco/PDT-SC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ro reiterar posição que já firmei durante o Pequeno
Expediente com relação à transferência da sede da
PETROBRAS em Santa Catarina para o Rio de Janei
ro, novamente.

Santa Catarina, na verdade, vem sendo injuria
da com a transferência da PETROBRAS para outra
região do País. Itajaí, onde se localiza a sede da em
presa na Região Sul, tem 160 mil habitantes, mais de
140 anos de existência, é cortada pela BR-1 01 e pos
sui um dos maiores portos do Brasil. Infelizmente,
essa transferência para o Rio de Janeiro significa a
perda de mais de 80 funcionários com alto valor agre
gado em seus salários. Não só isso: significa, princi
palmente, evasão de decisões. A empresa estava mu
ito integrada à comunidade, especialmente em proje
tos sociais de prevenção de acidentes ambientais.

Tal decisão vai significar perda de liderança e de
poder decisório para o Estado de Santa Catarina. Por
isso, peço aos Parlamentares desta Casa apoio espe
cial ao Fórum Parlamentar Catarinense, para que
consigamos reverter a decisão da PETROBRAS.

Muito obrigado.



03802 Quarta-ji!ira 27 DLÁRIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2002

A SRA. ZULAIÊ COBRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem
VExa. a palavra.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSDB-SP. Pela or
dem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, votei
de acordo com a orientação do partido na votação an
terior.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB-PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
nesta e nas votações anteriores votei de acordo com
a orientação do Partido Socialista Brasileiro.

A SRA. ANA CORSO (PT-RS. Pela ordem. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, na votação do
Seguro-Safra votei de acordo com a posição da ban
cada. Nesta segunda votação, também segui a orien
tação do meu partido, mas quero registrar que sou ra
dicalmente contra a entrada de capital estrangeiro
nos meios de comunicação brasileiros na proporção
de 30%.

O SR. OSMAR TERRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. OSMAR TERRA (PMDB-RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de
destacar a manchete do jornal Zero Hora de hoje, se
gundo a qual o Rio Grande do Sul tem o melhor índice
de geração de empregos dos últimos treze anos.

Devemos isso ao Governo Federal, que subsidi
ou a compra de máquinas agrícolas pelos agriculto
res com juros mais baixos. Trata-se do Programa
MODERFROTA, que permitiu às grandes indústrias
de máquinas agrícolas sediadas no Estado gerar
mais empregos e ampliar a contratação de funcionári
os. Sem falar da política cambial do Governo Federal,
que permitiu à região do Vale dos Sinos retomar a
produção e a exportação em grande escala, aumen
tando o número de empregos na região metropolitana
do Estado e em alguns pólos industriais do interior.

Era o que tinha a dizer.
O SR. ORLANDO DESCONSI - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. ORLANDO DESCONSI (PT-RS. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta
ria de fazer uma declaração de voto. Pelas mesmas
razões expostas pelo Deputado e colega Luciano
Zica, votei "sim" na votação há pouco encerrada, mas
a minha posição pessoal é contrária à matéria.

Queria registrar, com satisfação, que na próxima
segunda-feira, às 14h, na cidade de Santa Rosa, cidade
em que resido, será ministrada a aula inaugural do Cur
so de Química Industrial de Alimentos da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul. A criação da universida
de se deve aos anos de luta da população do Estado e
ao compromisso de campanha do Governador Olívio
Dutra, referendado no Orçamento Participativo e no fó
rum democrático. Hoje, ela é realidade, já tendo realiza
do vestibular. Enquanto o Governo Federal sucateia as
universidades públicas, nós, no Rio Grande do Sul, vi
vemos oportunidade ímpar em nossa história.

Para encerrar, quero dizer que discordo do raciocí
nio do meu colega Osmar Tena de que o crescimento
dos índices de emprego no Rio Grande do Sul é fruto da
política econômica do Governo Federal. Se assim fosse,
outros Estados também teriam obtido o mesmo cresci
mento. Tivemos, sim, algum crescimento devido às políti
cas federais, mas principalmente aos programas locais
de produção e de incenti\.Q à produção agrícola.

O Rio Grande do Sul passou do quarto lugar em
exportação para o segundo lugar e recuperou o pri
meiro lugar na produção de grãos entre os Estados
brasileiros. Esses resultados são fruto da política pú
blica implementada pelo nosso Governador Olívio
Dutra. Santa Catarina, Paraná e outros Estados não
obtiveram o mesmo crescimento.

Portanto, sem sombra de dúvidas, o que gerou
mais emprego no Rio Grande do Sul foram as políti
cas públicas do Governo Estadual.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Parabe
nizo VExa., Deputado Orlando Desconsi, eterno ba
talhador pela educação. Nas poucas vezes em que
presido as sessões da Câmara dos Deputados, sou
testemunha de seu trabalho.

O SR. INÁCIO ARRUDA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB-CE.
Pela Ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
gostaria de registrar a presença, em nosso plenário,
de Vereadores dos Municípios de Caucaia e Barreira,
Estado do Ceará. São os nossos Deputados Munici
pais que cumprem a missão de ampliar o espaço de
mocrático em cada Município do nosso País.

Comunico também à Casa a realização de se
minário internacional, promovido pela Comissão Par
lamentar Conjunta do MERCOSUL, em Fortaleza,
entre os dias 7 e 13 de março, paralela à reunião de
Governadores do Banco lnteramericano de Desen-
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volvimento. O tema "MERCOSUL, ALCA e Endivida
mento" envolve assuntos que estão na ordem do dia
do debate político e questões econômicas estratégi
cas e de interesse de cada Estado e Município da Fe
deração.

Contaremos com a presença de representantes
da Argentina, do Uruguai, do Paraguai e dos Parla
mentos andino, centro-americano e latino-americano.
Realizaremos uma série de encontros com organiza
ções não-governamentais, que registrarão seus posi
cionamentos em relação às pressões exercidas por
organismos multilaterais para aplicar em países peri
féricos e semiperiféricos as políticas que desenham
lá fora e que nem sempre aplicam em seus países de
origem.

Então, Sr. Presidente, faremos um grande deba
te, além de manifestações populares. Será, portanto,
evento de grande envergadura e contará com o apoio
das Assembléias Legislativas dos Estados do Ceará
e do Rio Grande do Sul. Neste, a Assembléia Legisla
tiva criou a Comissão Especial do MERCOSUL.

Sr. Presidente, estou à disposição daqueles que
desejarem participar da importante atividade a ser re
alizada no Estado do Ceará para maiores informa
ções.

Era o que tinha a dizer.
O SR. LUIS CARLOS HEINZE- Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem

V. Exa. a palavra.
O SR. LUIS CARLOS HEINZE (PPB-RS. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, ontem, no Estado do Rio
Grande do Sul, o pessoal do MST invadiu Prefeituras,
prédios do Ministério da Agricultura e uma proprieda
de no Município de Jóia, sob a alegação de que faria
uma vistoria na lavoura para saber se era transgênica
ou não. Foi destruído um hectare de soja. Pelo visto,
Sr. Presidente, as atribuições do MST aumentaram.
Todos sabem que muitas lavouras dos próprios as
sentados do Rio Grande do Sul têm mudas transgêni
cas, fato que nos preocupa.

Isto está virando moda no Rio Grande do Sul:
além da invasão de propriedades, os sem-terra agora
se arvoram no direito de fiscalizar as lavouras, para
saber se são transgênicas ou não, levando denúncias
à Justiça Federal de Santo Ângelo.

Trata-se de fato bastante preocupante e que
está criando clima de muita tensão entre os produto
res e o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Te
memos que algo mais grave possa ocorrer, porque

estão destruindo lavouras e colhendo amostras. Isso
está estampado em todos os jornais do País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Deputa

do Luis Carlos Heinze, é curiosa a informação de que
o MST ampliou suas atividades, passando a exercer a
função técnica de vistoriar lavouras.

O SR. POMPEO DE MATTOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT-RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, queremos fazer a defesa de
proposta que apresentamos e que tramita nesta
Casa. Refiro-me ao projeto que possibilita a criação
do duplo domicílio eleitoral.

Estamos alterando a lei eleitoral para permitir ao
cidadão que possua, comprovadamente, propriedade
em cidade turística por mais de cinco anos votar nas
eleições municipais para Prefeito e Vereador. Ou seja,
o cidadão que faz investimentos na cidade poderá
compartilhar das eleições de seus administradores.

Algumas pessoas têm casas no litoral, onde
passam pelo menos sessenta dias por ano. Meu pro
jeto prevê que, possuindo o registro de propriedade
por mais de cinco anos, essas pessoas teriam o direi
to e não o dever de votar, o duplo domicílio. No Muni
cípio em que moram o voto é obrigatório e, no outro, o
voto seria opcional. Não poderão ser eleitas, apenas
eleger, exatamente para que possam influenciar na
escolha dos mandatários do Município onde investi
ram em bens e têm interesses econômicos.

Em cidades da orla marítima, as administrações
desprezam os veranistas, seus grandes investidores,
porque sabem que eles não lhes interessam politica
mente. Só os nativos têm influência.

Embora inusitado, o fato é extremamente rele
vante. Trata-se de avanço no processo político-eleito
ral do País. No primeiro momento, a matéria suscitou
controvérsias e dúvidas, mas hoje está perfeitamente
explicada. Aprovada matéria dessa natureza, os vera
nistas e turistas vão influenciar as políticas públicas
dos Municípios onde fizeram investimentos. De tal
sorte que vão melhorar a vida política e econômica do
local porque ajudarão a eleger alguém que zelará
pelo seu patrimônio. Além disso, vão deixar de pagar
altíssima cota de IPTU. Em alguns Municípios da orla
marítima, 80% da receita advêm do IPTU. Ou seja, o
veranista e o turista são explorados. Portanto, quere-
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mos fazer justiça por meio dessa proposta que já está
em tramitação na Casa.

Apresentamos as razões à Mesa, por escrito,
para que fiquem registradas nos Anais da Casa como
complemento da nossa alocução.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Para

béns, Deputado Pompeo de Mattos. Não é a primeira
vez que VExa. vai à tribuna falar sobre essa proposta.

O SR. ENI VOLTOLlNI - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ENI VOLTOLlNI (PPB-SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de
anunciar que exatamente neste momento instala-se o
XII Congresso Nacional da CACB - Confederação
das Associações Comerciais do Brasil, cujas ativida
des serão realizadas amanhã e depois de amanhã,
aqui em Brasília.

O evento reunirá pessoas muito ilustres. O pai
nel sobre reforma tributária, por exemplo, ocorrerá
amanhã, das 14h às 15h30min, com a presença dos
Deputados Federais Marcos Cintra, Germano Rigotto
e Delfim Netto. Trata-se de tema que ocupa o
dia-a-dia da Câmara dos Deputados.

O evento ocorre no Hotel Blue Tree Park e já tem
a confirmação da presença de setecentas pessoas,
inclusive de presidentes de associações comerciais
brasileiras. Será momento muito importante para os
Parlamentares sintonizarem o que o pensa, deseja e
quer o empresário brasileiro.

Registro a alegria pela realização do evento em
Brasília, devido à importância da congregação de tan
tos empresários, principalmente, ao destaque que
muitos dos nossos queridos e ilustres companheiros
Parlamentares lhe darão com sua sabedoria e seu
trabalho, para a formação de um Brasil melhor.

Era o que tinha a dizer.
O SR. NELSON MARQUEZELLI- Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
aproveito o momento para expressar a minha preocu
pação com o Custo Brasil.

Ontem, na posse do novo Presidente da Socie
dade Rural Brasileira, em que tive oportunidade de re
presentar a Casa, durante alguns bons minutos con
versei com o Ministro Pratini de Moraes e levei a

S.Exa. a preocupação com o custo interno da produ
ção agrícola e não com o custo das exportações de
soja, algodão, suco de laranja e carne.

A nossa preocupação atual é interna. Cada vez
mais, o IBAMA, por intermédio de seus órgãos, difi
culta o desenvolvimento do agricultor brasileiro. Re
centemente, conseguimos melhoria murto grande
com a liberação da pesca no Brasil, tornando signifi
cativa a produção para o mercado nacional.

Quando o controle da pesca foi transferido do
IBAMA para o Ministério da Agricultura, há cerca de
dois anos, o País era importador de pescado. Impor
távamos quase um milhão de toneladas. De dois anos
para cá, estamos exportando. Deixamos de ser im
portadores para ser exportadores quando acabou a
exigência do IBAMA em relação à pesca no País. A
política atrasada de conservação dificulta a produção
agrícola brasileira e impede o País de evoluir.

Por isso, a Casa precisa tomar algumas atitu
des. Hoje à tarde estivemos reunidos no Senado Fe
deral, analisando a possibilidade de edição de decre
to legislativo para interferir na produção. Mas o
IBAMA tem feito a junção de decretos e forçado a alta
significativa de nossos custos, inclusive na área inter
nacional, interferindo e prejudicando a produção bra
sileira.

Não podemos mais aceitar essa situação. Que
ro fazer uma advertência ao Congresso Nacional: é
necessário repensar o assunto. A Constituição, neste
caso, é clara: diz que qualquer modificação que afete
a produção brasileira deve ser feita mediante leis e
não decretos ou normas. Mas o CONAMA e o IBAMA
estão colocando uma enxurrada deles no agronegó
cio brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. SÉRGIO BARROS - Sr. Presidente, peço

a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. SÉRGIO BARROS (PSDB-AC. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, primei
ramente, com a devida vênia de VExa., gostaria de
registrar meu voto na votação anterior, seguindo a ori
entação do PSDB.

Em segundo lugar, quero registrar lamentável
fato ocorrido no meu Estado. A BR-364, que integra
toda a região e está sendo construída por delegação
do Governo do Estado, tem problemas. No trecho Rio
Branco-Sena Madureira, delegado ao Batalhão de
Engenharia do Exército, infelizmente, duas pontes de
madeira simplesmente rodaram.
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Faço essa advertência ao Ministério dos Trans
portes e ao Governo do Estado, que poderão influir
junto ao Batalhão de Engenharia do Exército, a fim de
que tome as providências cabíveis.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Para

béns, Deputado Sérgio Barros. A rodovia também
corta o meu Estado, Mato Grosso. A BR-364, constru
ída pelo então Presidente Juscelino Kubitschek, e
que acabou unindo Brasília à região ocidental do
País, é fundamental.

Endosso as palavras de VExa. nesse apelo ao
Ministro dos Transportes.

O SR. MICHEL TEMER - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Ouço,
com muita honra, aquele que foi o grande Presidente
deste Parlamento por quatro anos, Procurador do
Estado de São Paulo, professor e constitucionalista.

Eu, que muitas vezes fui à tribuna pedir a pala
vra, hoje tenho o privilégio, na condição de Presidente
desta sessão, de conceder a palavra a V.Exa., um dos
mais brilhantes Parlamentares da nossa geração.

O SR. MICHEL TEMER (PMDB-SP Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Muito obrigado, Presidente
Wilson Santos, pelas palavras carinhosas. Honra-me
sobremaneira dirigir-me a este Plenário no instante
em que VExa. preside a sessão. VExa. tem tido con
duta exemplar para os jovens que querem aqui in
gressar, além de dignificadora do Parlamento. Para
mim - reitero - é motivo de extraordinária satisfação
manifestar-me no momento em que VExa. preside
esta sessão.

Serei breve, Sr. Presidente. Compromissos da
Presidência do PMDB impediram-me, momentanea
mente, de estar no plenário exata e precisamente no
instante em que se votou matéria de relevância inques
tionável para o País, especialmente para os meios de
comunicação. Trata-se de emenda constitucional, vota
da em segundo turno, que permite o ingresso de capital
estrangeiro nas empresas de comunicação social.

Sabem VExa. e os colegas do Plenário que, ao
longo da minha gestão na Presidência da Câmara
dos Deputados, muito trabalhei para que a matéria vi
esse a ser votada e aprovada. E vejo que hoje o Presi
dente Aécio Neves, com a mestria que caracteriza o
seu comportamento, conseguiu trazê-Ia a plenário
para votação em primeiro turno e, agora, em segundo
turno, fruto também - devo registrar - da propriedade
com que o Relator, Deputado Henrique Eduardo
Alves, conseguiu compor as várias tendências desta

Casa, de maneira que se produzisse texto extraordi
nariamente moderno. Trata-se da participação do ca
pital estrangeiro nas empresas brasileiras de comuni
cação, mas também da presença intelectual dos
agentes nacionais que atuam nessa área.

Portanto, ao fazer essa justificativa, quero des
tacar o momento extraordinário que viveu o Parla
mento e registrar o meu voto "sim" à votação de se
gundo turno.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Para

béns, Deputado Michel Temer. Essa conquista teve a
participação ativa de VExa. A matéria tramitou duran
te o período em que VExa. presidiu esta Casa.

Deputado Michel Temer, chega-nos a informa
ção de que há poucas horas ocorreu em São Paulo
um seqüestro-relâmpago que terminou com a morte
de quatro pessoas, entre elas o Dr. Paulo Sousa Mo
raes, Diretor de Tecnologia e Informática da
EMBRATEL.

Quando levava a filha ao Aeroporto de Congo
nhas, o carro do Dr. Paulo foi abordado e tomado pe
los bandidos. Um policial que assistiu a tudo acionou
o sistema de segurança. Houve perseguição, e os se
qüestradores acabaram matando o Diretor da
EMBRATEL e baleando sua filha. Foram mortos ainda
um policial e um dos bandidos. Trata-se de grave situ
ação.

Faço parte da Comissão Mista de Segurança
Pública, que terá sessenta dias para apresentar pro
postas concretas. Já há o consenso em torno da pro
posta de aumentar o flagrante de 24 horas para 72
horas. Outra proposta consensual é o trabalho obriga
tório em presídios e cadeias, atualmente facultativo, e
que permite, a cada três anos trabalhados, redução
da pena em um terço.

Outra proposta é o fim da progressividade da
pena para crimes hediondos. Por exemplo: se a pes
soa foi condenada a 30 anos de cadeia e cumpre ape
nas um sexto da pena, já é beneficiada com a pro
gressão para regime semi-aberto, evoluindo para li
berdade. Na Comissão há unanimidade sobre o fato
de que isso não é mais admissível, principalmente em
casos de seqüestro seguido de morte, a exemplo do
que acaba de acontecer em São Paulo, e de estupros
seguidos de morte. Aliás, na semana que passou,
três garotos do interior de São Paulo, com idades en
tre 13 e 14 anos, estupraram uma criança de 4 anos,
mataram-na e a enterraram. Para espanto da polícia e
do Brasil, depois de investigar os criminosos, consta-
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tou-se que aqueles garotos já tinham mais de trezen
tas passagens pelas delegacias.

O Congresso vai fazer a sua parte: discutir a uni
ficação ou a integração das polícias e a possibilidade
de redução da idade penal de 18 anos para 16 anos.
Tenho absoluta certeza de que V.Exa., uns dos me
lhores Parlamentares deste País, auxiliará na aprova
ção de reformulações do Código de Processo Penal e
do Código Penal.

Espero que sejam apresentadas propostas con
sistentes e duradouras que inibam a violência e o cri
me, além de diminuir a impunidade.

O SR. MICHEL TEMER (PMDB-SP) - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Tem a
palavra V.Exa.

O SR. MICHEL TEMER (PMDB-SP Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, também
apreciarei incorporar-me a esse seu lamento, especi
almente porque esse triste episódio aconteceu no
meu Estado, São Paulo.

Quero referendar as sugestões de V.Exa. à Co
missão, dizendo que há proposta no sentido de reduzir
os benefícios daqueles que cumprem pena, especial
mente pelos crimes mencionados por V.Exa.

O que importa, Deputado Wilson Santos, é a
questão administrativa. O indivíduo que foi condenado
digamos - a 30 anos de cadeia, vai permanecer na ca
deia por quinze ou dezoito anos. Isso vai demandar no
vas vagas penitenciárias, ou seja, construção de novos
presídios.

Nesse tópico da segurança é importante, sem dú
vida, a legislação, mas é fundamental o investimento. É
preciso ter vontade política para investir. E mais, se me
permite uma última palavra: a União não pode ficarfora
dessa matéria. A segurança nacional está assumindo
proporções que ultrapassam os limites e as fronteiras
dos Estados membros da Federação.

Por isso, aproveito esta oportunidade, embora
esteja o plenário já vazio, para conclamar, para di
vulgação pela TV Câmara e transcrição nos Anais,
a União a ingressar nessa matéria, não com planos
simplesmente teóricos, mas com planos práticos, ou
seja, com investimentos nos Estados.

Muito obrigado a V.Exa.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Quero

também, ao encerrar, comunicar a V.Exa. e ao povo
que assiste a esta sessão que também sou autor de
proposta de emenda à Constituição que cria um míni
mo constitucional para aplicação no setor de segu-

rança pública dos Estados. Já existe o chamado duo
décimo para a educação e um mínimo para a saúde.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Há so
bre a Mesa e vão à publicação as seguintes emendas
ao Projeto de Lei n° 6.030, de 2002, que "Dispõe so
bre a criação da Gratificação de Desempenho de Ati
vidade de Controle e Segurança de Tráfego Aéreo 
GDASA, e dá outras providências".

(Ato da Mesa n° 177/89 e art. 64, § 1° da Consti
tuição Federal)

EMENDA ADITIVA N° 1

Inclua-se, no Projeto de Lei n° 6.030/2002, o se
guinte artigo:

Art. '" Fica incorporada aos vencimentos dos
servidores alcançados pelo Anexo I desta lei o per
centua�da Gratificação de Atividade Executiva de que
trata a Lei Delegada n° 13, de 27 de agosto de 1992.

Parágrafo único. O Poder Executivo publicará os
novos valores de vencimento básico decorrentes do
disposto no caput, os quais servirão de base para o
pagamento das demais vantagens fixadas em lei sobre
eles incidentes, a partir da publicação desta lei.

Justificação

Visa a presente emenda contemplar os servi
dores do Grupo Dacta com tabela de vencimentos
mais realistas, que incorpore o valor da Gratificação
de Atividade Executiva, como já foi implementado
em relação a diversas outras carreiras do serviço
público federal. Essa medida é não apenas necessá
ria para permitir que se dê maior transparência às
remunerações dos servidores, como também que as
parcelas incidentes sobre o vencimento básico se
jam corrigidas segundo critério de justiça, uma vez
que a Gratificação de Atividade é, efetivamente,
uma parcela com natureza vencimental.

Por isso, conclamamos os ilustres Pares a apoiar
a presente emenda, que substitui a atual sistemática de
remuneração por outra mais justa, factível e isonômica,
atendendo ao princípio maior da impessoalidade que
deve reger a Administração Pública no Brasil.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2002. 
João Paulo, Líder do PT - Inácio Arruda, Líder do
Bloco Parlamentar PSBIPCdoB - Fernando Coruja,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PDT/PPS.

EMENDA MODIFICATIVA N° 2

Dê-se ao art. 7° do Projeto de Lei n° 6.030/2002
a seguinte redação:
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Art. 7° A GDATA integrará os proventos da apo
sentadoria e as pensões, de acordo com o valor per
cebido na data da aposentadoria ou instituição da
pensão por morte do servidor.

Parágrafo único. Às aposentadorias e às pen
sões existentes quando da publicação desta lei apli
cam-se os valores estabelecidos no Anexo II desta
lei, multiplicados por 80 pontos.

Justificação

Seguindo a lógica de outras iniciativas do Po
der Executivo, o projeto em questão fixa tratamento
diferenciado entre ativos e aposentados - os apo
sentados fariam jus a apenas 10% do valor máximo
da nova gratificação estabelecida para os servidores
do Grupo Dacta. E mesmo os ativos somente teriam
como expectativa de remuneração uma média máxi
ma de 80 pontos, estabelecendo um jogo "soma
zero" em que para cada servidor "premiado" há um
servidor "punido" pelo sistema de avaliação. E a in
tegração aos proventos de aposentadoria depende
ria de a mesma vantagem ser percebida por período
mínimo de 60 meses, sob pena de o servidor incor
porar aos proventos apenas 10% do seu valor máxi
mo.

Tais medidas são inconstitucionais, mas a mai
or gravidade se dá pela ofensa ao art. 40, § 8° da
CF, já que não se assegura ao servidor o direito à
aposentadoria integral nem tampouco a paridade
entre aposentados e pensionistas.

A presente emenda visa superar esses proble
mas, fixando regra justa e conforme a Constituição:
integra-se aos proventos o valor recebido na data da
aposentadoria e assegura-se a extensão aos apo
sentados com base na média máxima permitida
pelo projeto, de 80 pontos. Assim se estará dando
tratamento menos injusto e mais adequado à natu
reza do direito assegurado pela Constituição, que
não admite tratamento como o fixado pelo projeto.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2002. 
João Paulo, Líder do PT - Inácio Arruda, Líder do
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB - Fernando Coruja,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar POT/PPS.

EMENDA SUPRESSIVA N° 3

Suprima-se o § 1° do art. 3° do Projeto de Lei n°
6.030/2002.

Justificação

Visa a presente emenda suprimir a limitação
contida no projeto, que determina que os integrante

do Grupo Dacta somente poderão perceber a pontua
ção da nova Gratificação em limite máximo de 80 ve
zes o número de servidores beneficiados, ou seja,
para que o seu valor máximo seja pago a todos, pelo
menos 20% deveriam ser excluídos, e assim sucessi
vamente, prejudicando a avaliação com base no de
sempenho do servidor e introduzindo um elemento de
discricionariedade que tende a produzir graves distor
ções no sistema de avaliação.

Se, por um lado, regras assim concebidas pre
tendem impedir a excessiva generosidade das chefi
as e o conseqüente abandono da seriedade na avali
ação de desempenho, é certo também que elas ten
dem a gerar descontentamentos e injustiças, pois não
se tem um sistema mais triplo de avaliação institucio
nal e de planejamento administrativo que permita que
a avaliação do servidor não seja um fenômeno isola
do. Pelo contrário, reforça-se a tendência a que tais
vantagens vinculadas ao desempenho tenham cará
ter mais punitivo, de forma aleatória, do que recom
pensador do bom desempenho..

Por isso, conclamamos os ilustres Pares a apoi
ar a presente emenda, que suprime a limitação cons
tante do § 1° do art. 3° do projeto em favor de uma re
gulamentação menos restritiva e portanto mais ade
quada ao objetivo pretendido.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2002. 
João Paulo, Líder do PT - Inácio Arruda, Líder do
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB - Fernando Coruja,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PDT/PPS.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Há so
bre a Mesa e vão à publicação as seguintes emendas
ao Projeto de Lei n° 6.031, de 2002, que "Altera a Lei
n° 9.650, de 27 de maio de 1998, que dispõe sobre o
Plano de Carreira dos Servidores do Banco Central
do Brasil, e dá outras providências".

(Ato da Mesa n° 177/89 e art. 64, § 1° da Consti
tuição Federal)

PROJETO DE LEI N° 6.031, DE 2002

Altera a Lei n° 9.650, de 27 de maio
de 1998, que dispõe sobre o Plano de
Carreira dos servidores do Banco Central
do Brasil, e dá outras providências.

EMENDA ADITIVA N° 1

Inclua-se, no artigo 1° do Projeto, o seguinte ar
tigo 12-B da Lei n° 9.650, de 1998:

Art. 12-B As Funções Comissionadas do Banco
Central do Brasil- FCBC e as Funções Comissiona
das Técnicas do Banco Central do Brasil - FTBC se-
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rão exercidas em caráter privativo por servidores ati
vos ocupantes de cargos efetivos da Autarquia, ob
servados os requisitos de qualificação fixados em re
gulamento, assegurado o acesso às mesmas, em
condições isonômicas, aos ocupantes dos cargos de
Analista do Banco Central do Brasil e Técnico do Ban
co Central do Brasil.

Justificação

As Funções Comissionadas e Funções Comis
sionadas Técnicas do Banco Central do Brasil deve
ser preenchidas com base, exclusivamente, no mérito
e na qualificação dos servidores, sem distinção entre
os Técnicos e Analistas.

Dessa forma, não apenas assegurar-se-á trata
mento isonômico entre servidores igualmente qualifi
cados, como dar-se-á ao BACEN condições de apro
veitar de maneira mais racional os seus recursos hu
manos, especialmente se considerarmos que o nível
de qualificação dos atuais Técnicos do BACEN justifi
ca, como proposto anteriormente, que tais cargos se
jam igualmente classificados no nível superior.

Dessa forma, respeitadas as atribuições de
cada cargo efetivo, as necessidades da estrutura hie
rárquica e funcional e a disponibilidade das Funções
Comissionadas e Funções Comissionadas Técnicas,
ambos os cargos poderão converter-se em reserva
de competências para que o Banco Central possa
atuar de forma mais adequada ao interesse público.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2002. 
João Paulo, Líder do PT; Fernando Coruja, Vice-Lí
der do Bloco Parlamentar PDT/PPS; Inácio Arruda,
Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.

EMENDA MODIFICATIVA N" 2

Dê-se, à alteração proposta ao caput, e ao inci
so I do § 1° e ao § 3° do art. 10 da Lei n° 9.650, de
1998, constantes do art. 1° do Projeto, a seguinte re
dação, incluindo-se o seguinte § 5°:

"Art. 10. Fica instituída a Gratificação
de Qualificação e Desempenho - GQD, no
percentual de até cinqüenta por cento, para
os ocupantes dos cargos de Procurador do
Banco Central do Brasil, de Analista do Ban
co Central do Brasil e de Técnico do Banco
Central do Brasil.

§ 1° A GQD, incidente sobre o venci
mento básico do servidor, será composta de
duas parcelas:

I - parcela fixa, devida em função da
qualificação do servidor em decorrência de

participação em programas de pesquisa,
formação, desenvolvimento e de especiali
zação lato e stricto sensu, em área de in
teresse do Banco Central do Brasil, do exer
cício de Função Comissionada do Banco
Central - FCBC ou de Função Comissiona
da Técnica do Banco Central, nos percentu
ais de cinco, quinze ou trinta por cento, para
os ocupantes dos cargos de Procurador do
Banco Central do Brasil, de Analista do Ban
co Central do Brasil e de Técnico do Banco
Central do Brasil.

§ 3° A parcela a que se refere o inciso
I do § 1° será paga em observância aos se
guintes limites, aplicáveis sobre o quantitati
vo de cargos de que trata o Anexo I a esta
Lei:

I - quinze por cento, para até trinta e
cinco por cento dos cargos de Procurador
do Banco Central do Brasil, de Analista do
Banco Central do Brasil e de Técnico do
Banco Central do Brasil; e

11 - trinta por cento, para até vinte e
cinco por cento dos cargos de Procurador
do Banco Central do Brasil, de Analista da
Banco Central do Brasil e de Técnico do
Banco Central do Brasil.

§ 5° A Diretoria do Banco Central do
Brasil poderá ampliar os limites fixados no §
3°, havendo disponibilidade orçamentária e
financeira."

Justificação

O artigo 10, na forma proposta pelo Projeto de
Lei, estabelece diferenciação de tratamento entre
Analistas e Procuradores e Técnicos do Banco Cen
trai do Brasil, permitindo que os Técnicos percebam a
GQD no percentual máximo de trinta e cinco por cen
to.

Trata-se, porém, de uma Gratificação vinculada
a qualificação e desempenho, sendo que a parcela
fixa, de até trinta por cento para os cargos de Analista
e Procurador, e de até quinze por cento para os car
gos de Técnico, será devida em função da qualifica
ção obtida por meio da participação em programas de
pesquisa, formação, desenvolvimento e especializa
ção em áreas de interesse do Banco Central, incide
sobre o próprio vencimento básico do servidor, não
sendo, portanto, justo que os Técnicos do Banco
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Central sofram redução do percentual de Gratificação
quando os valores a eles devidos já são condiciona
dos pela própria Tabela de Vencimentos, que é, hoje,
correspondente a cerca de 30% da dos cargos de
Analista e Procurador.

A presente emenda pretende, portanto, afastar
a previsão legal contida no projeto e permitir que os
Técnicos do Banco Central façam jus à parcela fixa
da GaD nos mesmos percentuais devidos aos de
mais cargos do BACEN, como, aliás, ocorre nos de
mais Planos de Carreira em que há vantagens devi
das em função de requisitas de qualificação, como a
Lei n° 8.691/93, que assegura a todos os servidores
portadores de certificados de aperfeiçoamento, es
pecialização, mestrado ou doutorado farão jus, qual
quer que seja o cargo exercido, aos mesmos per
centuais de acréscimo no vencimento básico.

Por fim, propõe-se que a Diretoria do BACEN
possa ampliar os limites percentuais fixadas no arti
go, a fim de que o maior número de servidores pos
sa ser contemplado com a totalidade da GaD.

Dessa forma, se estará efetivamente recom
pensando o esforço e a dedicação do servidores
que cumpram requisitos de qualificação e mos
trem-se mais capacitados, atendendo à finalidade
da parcela variável da GaD.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2002. 
Inocêncio Oliveira, Líder do PFL; Odelmo Leão, lí
der do PPB; Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder do
PMDB; Professor Luizinho, Vice-Líder do PI.

EMENDA ADITIVA N° 3

Inclua-se, dentre as alterações propostas à Lei
n° 9.650/98 pelo art. 1° do Projeto, a seguinte altera
ção ao parágrafo único do art. 11 da Lei n° 9.650/98:

Art. 11 .

Parágrafo único. Os percentuais a que
se refere o caput deste artigo serão acresci
dos de até dez pontos percentuais, nas con
dições a serem fixadas pela Diretoria do
BACEN, enquanto estiver o servidor em
exercício de atividades externas de fiscaliza
ção do Sistema Financeiro Nacional, inclusi
ve de câmbio; que importem risco de quebra
de caixa; ou que requeiram profissionaliza
ção específica, incorporando-se aos proven
tos de aposentadoria e pensão com base na
média dos valores percebidos nos últimos

sessenta meses de exercício do cargo efeti
vo". (NR)

Justificação

A atual redação do parágrafo único do art. 11 da
Lei n° 9.650/98 permite que o servidor, nas situações
em que exerça atividades de fiscalização do Sistema
Financeiro Nacional, inclusive de câmbio, que impor
tem risco de quebra de caixa e que requeiram profis
sionalização específica, perceba adicional de Gratifi
cação de Atividade de até dez por cento.

A redação não assegura, portanto, o paga
mento do adicional, nem tampouco o assegura em
seu percentual total. E não há regra que preveja
como se incorporam aos proventos os valores per
cebidos, uma vez que se trata de situação que não
alcança a todos os servidores do quadro de pessoal
do BACEN e tampouco garantido ao servidor a sua
percepção ao longo de toda a carreira. Assim, im
põe-se a necessidade de regra que assegure a inte
gralização dos proventos, assim como o direito do
servidor, independentemente de qualquer juízo de
conveniência, ao adicional de 10%.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2002. 
Deputado João Paulo, Líder do PT - Deputado Fer
nando Coruja, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PDT/PPS - Deputado Inácio Arruda, Líder do Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB.

EMENDA ADITIVA N° 4

Inclua-se, no artigo 1° do Projeto de Lei, a se
guinte alteração ao caput do artigo 1° e ao § 2° do art.
6° da Lei nO 9.650, de 1998:

"Art. 1° O quadro de pessoal do Banco
Central do Brasil é formado pela Carreira de
Especialista do Banco Central do Brasil,
composta por cargos de Analista do Banco
Central do Brasil e de Técnico do Banco
Central do Brasil, de nível superior, e pela
Carreira Jurídica do Banco Central do Brasil,
composta por cargos de Procurador do Ban
co Central do Brasil, de nível superior.

"Art. 6° .
§ ~ Para os cargos de Analista do

Banco Central do Brasil e Procurador do
Banco Central do Brasil, além do exame de
conhecimentos específicos, será obrigatória
a realização de prova de títulos.
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Justificação

A Carreira de Especialista do Banco Central, de
que trata a Lei n° 9.650/98, é composta pelos cargos
de Analista e Técnico do Banco Central do Brasil.

Os dois cargos exercem atribuições de elevada
complexidade e responsabilidade, sendo os Técnicos
do Banco Central do Brasil responsáveis pelas ativi
dades de operação do complexo computacional e do
SISBACEN, suporte e apoio técnico e administrativo
às atividades dos Analistas e Procuradores do
BACEN, suporte e apoio à distribuição de moeda e
papel-moeda ao sistema bancário, levantamento e or
ganização de dados vinculados aos sistemas de ope
rações, controle e gestão exercidas pelo Banco Cen
trai e outras de apoio técnico especializado, assim
como atividades de suporte e apoio técnico que en
volvem o sigilo e a segurança do Sistema Financeiro.

Por sua natureza, são atividades cuja grande
maioria dos servidores que as exercem já são, nos
dias de hoje, portadores de diploma de curso superi
or; na verdade, sem tal qualificação, torna-se cada
vez mais difícil a qualquer candidato lograr o ingresso
no cargo, posto que os concursos públicos, na práti
ca, já se encarregam de impor o requisito que, contu
do, ainda não está legalizado.

Em outros setores da Administração Federal, no
entanto, categorias ou cargos antes classificados no
nível médio, com requisito de formação de segundo
grau completo, foram reclassificados para nível supe
rior, como ocorreu com os cargos de Agente da Polí
cia Federal e Técnico da Receita Federal, onde todos
os cargos das respectivas carreiras - Policial Federal
e Auditoria da Receita Federal- são atualmente car
gos de nível superior.

Por outro lado, tal reconhecimento e fixação em
lei do requisito que na prática já é atendido permite
que se atenda de modo mais correto o § 1° do art. 39
da CF, segundo o qual os vencimentos dos cargos de
vem ser fixados com base na natureza, grau de com
plexidade e responsabilidade dos cargos e os requisi
tos para a sua investidura. Os vencimentos dos car
gos de Técnico do Banco Central, suas responsabili
dades e a complexidade e natureza de suas atribui
ções justificam, assim, que seja exigido, doravante,
para ingresso nos mesmos, o curso superior, como
propõe a presente emenda.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2002. 
Inocêncio Oliveira, Líder do PFL; Odelmo Leão, lí
der do PPB; Professor Luizinho, Vice-Líder do PT;
Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder do PMDB.

EMENDA ADITIVA N° 5

Inclua-se, no artigo 1° do Projeto, o seguinte ar
tigo 12-B da Lei n° 9.650, de 1998:

Art. 12-B As Funções Comissionadas do Banco
Central do Brasil - FCBC e as Funções Comissiona
das Técnicas do Banco Central do Brasil - FTBC se
rão exercidas em caráter privativo por servidores ati
vos ocupantes de cargos efetivos da Autarquia, ob
servados os requisitos de qualificação fixados em re
gulamento, assegurado o acesso ás mesmas, em
condições isonômicas, aos ocupantes dos cargos de
Analista do Banco Central do Brasil e Técnico do Ban
co Central do Brasil.

Justificação

As Funções Comissionadas e Funções Comis
sionadas Técnicas do Banco Central do Brasil deve
ser preenchidas com base, exclusivamente, no mérito
e na qualificação dos servidores, sem distinção entre
os Técnicos e Analistas.

Dessa forma, não apenas assegurar-se-á trata
mento isonômico entre servidores igualmente qualifi
cados, como dar-se-á ao BACEN condições de apro
veitar de maneira mais racional os seus recursos hu
manos, especialmente se considerarmos que o nível
de qualificação dos atuais Técnicos do BAC EN justifi
ca, como proposto anteriormente, que tais cargos se
jam igualmente classificados no nível superior.

Dessa forma, respeitadas as atribuições de
cada cargo efetivo, as necessidades da estrutura hi
erárquica e funcional e a disponibilídade das Fun
ções Comissionadas e Funções Comissionadas
Técnicas, ambos os cargos poderão converter-se
em reserva de competências para que o Banco
Central possa atuar de forma mais adequada ao in
teresse público.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2002. 
Inocêncio Oliveira, Líder do PFL, Odelmo Leão, lí
der do PPB, Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder do
PMDB, Professor Luizinho, Vice-Líder do PI.

EMENDA SUPRESSIVA N° 6

Suprima-se, na redação proposta pelo art. 1° do
Projeto de Lei ao inciso 11 do § 1° do art. 1° da Lei nO
9.650/98, a expressão "limitada a até dez por cento
para os ocupantes dos cargos de Analista do Banco
Central do Brasil e de Procurador do Banco Central
do Brasil, posicionados nos padrões 111 e IV da Classe
A".
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Justificação

A redação proposta pelo projeto prevê que a
GODterá

percentual fixo de 5, 15 ou 30%, para os ocu
pantes de cargos de Analista do Banco Central do
Brasil e de Procurador do Banco Central do Brasil,
e percentual variável de até 20%, devida em fun
ção do efetivo desempenho, incidentes, em ambos
os casos, sobre o vencimento básico do servidor.
No entanto, de forma absurda, propõe que os ser
vidores posicionados nos dois últimos padrões da
Tabela de Vencimentos, ocupantes dos mesmos
cargos, recebam GOD limitada a até 10%. Tal res
trição é ilógica, pois fixa uma regra permanente
que impedirá que um servidor que tenha excelente
desempenho na Carreira perceba o percentual
máximo apenas por estar em final de Carreira. A
parcela variável da GOD paga ao servidor em fim
de carreira, nesse caso, corresponderia a pouco
mais da metade do valor de GOD paga a um servi
dor posicionado nos padrões imediatamente ante
riores, desvirtuando o propósito da vantagem, pois
o mesmo desempenho estaria sendo retribuído de
forma distorcida.

A eventual justificativa de que a remuneração
resultante estaria a exceder o limite máximo de ven
cimentos fixado pelo art. 10 da Lei n° 9.624/98 não é
suficientemente para afastar o princípio constitucio
nal segundo o qual a fixação dos padrões de venci
mento e demais componentes do sistema remunera
tório deverá observar a natureza e o grau de res
ponsabilidade e a complexidade dos cargos compo
nentes de cada carreira, o que veda essa espécie
de diferenciação.

Ademais, o próprio teto de remuneração, atual
mente da ordem de R$8.280,00, com base no qual
foi fixado o já derrogado limite da Lei n° 9.624/98, e
cuja aplicação é inafastável em face da eficácia do
art. 37, X da CF em sua redação original até que ve
nha a ser fixado o teto geral baseado na remunera
ção de Ministro do STF, acha-se defasado em mais
de 70%, inexistindo, em regra que o utilize como cri
tério para limitação de vencimentos devidos a servi
dores de Carreira, validade de caráter permanente
que possa justificar a diferenciação proposta, em ca
ráter permanente, pelo Projeto.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2002. 
Inocêncio Oliveira, Líder do PFL, Odelmo Leão,
Líder do PPB, Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder do
PMDB, Professor Luizinho, Vice-Líder do PT.

EMENDA MODIFICATIVA ND 7

Dê-se, à alteração proposta pelo art. 1° do Pro
jeto ao § 1° do art. ]O da Lei n° 9.650/98, a seguinte re
dação:

"Art. 7° .
§ 1° Progressão funcional é a passagem do ser

vidor para o padrão de vencimento imediatamente su
perior dentro de uma mesma classe, observado o in
terstício de trezentos e sessenta e cinco dias.

Justificação

O projeto propõe nova redação ao § 1° do art. 7°
da Lei n° 9.650/98, deforma altamente prejudicial aos
servidores do Bacen e contrária ao que já havia sido
atendido por meio da alteração promovida ao mesmo
dispositivo pela Medida Provisória n° 2.229-43/2001,
ainda em vigor e pendente de apreciação pelo Con
gresso. Em princípio, não é lícito que um projeto de lei
altere texto de medida provisória que ainda não foi
apreciada pelo Congresso, especialmente se a modi
ficação vem em sentido tal que prejudica os servido
res da Carreira de Especialista do Banco Central ao
impedir a redução do interstício para a progressão
funcional. A prevalecer a forma proposta, um servidor
levaria no mínimo 25 anos para atingir o final da Car
reira, podendo chegar a 28 anos para tanto, o que não
corresponde às características e peculiaridades dos
cargos e seus requisitas para investidura. A título
exemplificativo, um Procurador Federal poderia atin
gir o último padrão da carreira em 15 anos, pois não
se acha sujeito às mesmas regras, vedando-se a es
tes, apenas, a progressão durante o estágio probató
rio.

A presente emenda visa assim afastar essa re
gra, permitindo que os Analistas, Procuradores e Téc
nicos do Banco Central façam jus à progressão de um
padrão para o outro a cada 365 dias, de forma idênti
ca à fixada para os servidores do Tribunal de Contas
da União na Lei n° 10.356, de 28 de dezembro de
2001 , estabelecendo um curso de carreira mais ade
quado ao perfil desses cargos.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2002. 
Inocêncio Oliveira, Líder do PFL, Odelmo Leão, lí
der do PPB, Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder do
PMDB, Professor Luizinho, Vice-Líder do PT.

EMENDA SUPRESSIVA ND 8

Suprima-se, na redação proposta pelo art. 1° do
Projeto de Lei n° 6.031, de 2002, ao inciso 11 do § 1° do
art. 10 da Lei n° 9.650/98, a expressão "limitada a até
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dez por cento para os ocupantes dos cargos de Ana
lista do Banco Central do Brasil e de Procurador do
Banco Central do Brasil, posicionados nos padrões 111
e IV da Classe A".

Justificação

Há que se retirar da lei limites à percepção da
parcela variável da gratificação de qualificação e de
sempenho.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2002. 
Fernando Coruja (PDT/SC) - Fernando Ferro,
vice-Líder do PT - José Antonio Almeida, vice-Líder
do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.

EMENDA MODIFICATIVA N° 9

Dê-se ao § 2° do art. 15 da Lei n° 9.650/98, alte
rado pelo art. 1° do Projeto de Lei n° 6.031, de 2002, a
seguinte redação:

"Art. 15 .

§ 2° A contribuição mensal do Banco Central
do Brasil para a manutenção do sistema de assis
tência à saúde a que se refere este artigo com o
propósito de assegurar o seu equilíbrio financeiro e
atuarial será de três por cento do total das remune
rações e proventos pagas aos seus servidores ati
vos, inativos e pensionistas, cabendo à Diretoria do
Banco Central do Brasil definir as normas para o
funcionamento do sistema. (NR)

Justificação

É preciso estabelecer parâmetros claros, no tex
to da lei, a respeito do funcionamento e manutenção
do sistema de assistência à saúde dos servidores do
Banco Central.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2002. 
Fernando Coruja (PDT/SC) - Fernando Ferro,
vice-Líder do PT - José Antonio Almeida, vice-Líder
do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.

EMENDA N° 10, DE 2000
(Do Sr. Fernando Coruja)

Ao PL N° 6.031, de 2002, do Poder
Executivo, que "Altera a Lei n° 9.650, de
27 de maio de 1998, que dispõe sobre o
Plano de Carreira dos Servidores do Ban
co Central do Brasil, e dá outras provi
dências."

Suprima-se, do art. 1° do PL n° 6.031, de 2002,
a alteração proposta ao § 1° do art. 72 da Lei n° 9.650,
de 27 de maio de 1998.

Justificação

A redação original do § 1° do art. 72 da Lei n°
9.650, de 27 de maio de 1998 prevê a possibilidade
de redução do interstício de progressão para padrão
superior em virtude de resultado de processo de ava
liação de desempenho. A supressão dessa possibili
dade pela redação proposta é retrocesso que se pre
tende impedir com a presente emenda.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2002. 
Fernando Coruja, vice-Líder do PT - Fernando Fer
ro, vice-Líder do PT - José Antonio Almeida,
vice-Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.

EMENDA MODIFICATIVA N° 11

Dê-se, à alteração proposta pelo art. 1° do Pro
jetoao § 1° do art.]O da Lei n° 9.650/98, a seguinte re
dação:

"Art. 7° ..

§ 1° Progressão funcional é a passa
gem do servidor para o padrão de venci
mento imediatamente superior dentro de
uma mesma classe, observado o interstício
de setecentos e trinta dias, redutível em até
trezentos e sessenta e cinco dias em função
do resultado de processo de avaliação de
desempenho ou da participação em progra
ma de capacitação disciplinado em regula
mento."

Justificação

O projeto propõe nova redação ao § 1° do art. 7°
da Lei n° 9.650/98, de forma altamente prejudicial aos
servidores do Bacen e contrária ao que já havia sido
atendido por meio da alteração promovida ao mesmo
dispositivo pela Medida Provisória n° 2.229-43/2001,
ainda em vigor e pendente de apreciação pelo Con
gresso. Em princípio, não é lícito que um projeto de lei
altere texto de medida provisória que ainda não foi
apreciada pelo Congresso, especialmente se a modi
ficação vem em sentido tal que prejudica os servido
res da Carreira de Especialista do Banco Central ao
impedir a redução do interstício para a progressão
funcional. A prevalecer a forma proposta, um servidor
levaria no mínimo 25 anos para atingir o final da Car
reira, podendo chegar a 28 anos para tanto, o que não
corresponde às características e peculiaridades dos
cargos e seus requisitos para investidura. A título
exemplificativo, um Procurador Federal poderia atin
gir o último padrão da carreira em 15 anos, pois não
se acha sujeito às mesmas regras, vedando-se a es-
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tes, apenas, a progressão durante o estágio probató
rio.

A presente emenda visa assim afastar essa re
gra, permitindo que os Analistas, Procuradores e Téc
nicos do Banco Central façam jus à progressão de um
padrão para o outro a cada 365 dias, com redução de
até 50% do interstício exigido, mediante o resultado
de avaliação de desempenho ou da participação em
programa de capacitação, a ser disciplinado em regu
lamento.

Sala das Sessões, 26 de novembro de 2001. 
Inocêncio Oliveira, Líder do PFL - Odelmo Leão,
Líder do PPB - Mendes Ribeiro Filho, vice-Líder do
PMDB - Professor Luizinho, vice-Líder do PT.

EMENDA SUPRESSIVA N° 12

Suprima-se, do art. 1° do projeto, a alteração
proposta ao § 1° do art. 7° da Lei n° 9.650/98.

Justificação

O Projeto propõe nova redação ao § 1° do art. 7°
da Lei n° 9.650/98, de forma altamente prejudicial aos
servidores do Bacen e contrária ao que já havia sido
atendido por meio da alteração promovida ao mesmo
dispositivo pela Medida Provisória n° 2.229-43/2001,
ainda em vigor e pendente de apreciação pelo Con
gresso. Não é lícito, assim, que um projeto de lei alte
re texto de medida provisória que ainda não foi apreci
ada pelo Congresso, e em sentido tal que prejudica os
servidores da Carreira de Especialista do Banco Cen
trai ao impedir a redução do interstício para a progres
são funcional. A prevalecer a forma proposta, um ser
vidor levaria no mínimo 25 anos para atingir o final da
carreira, podendo chegar a 28 anos para tanto, o que
não corresponde as características e peculiaridades
dos cargos e seus requisitos para investidura. A título
exemplificativo, um Procurador Federal poderia atin
gir o último padrão da carreira, pois não se acha sujei
to às mesmas regras, vedando-se a estes, apenas, a
progressão durante o estágio probatório.

A presente emenda visa assim afastar essa re
gra, permitindo que os Analistas, Procuradores e Téc
nicos do Banco Central façam jus à redução do inters
tício requerido para a progressão de um padrão para
o outro em até 180 dias, conforme atualmente con
templado pela Medida Provisória n° 2.229-43.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2002. 
Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do PFL - Depu
tado Odelmo Leão, Líder do PPB - Deputado Men
des Ribeiro Filho, vice-Líder do PMDB - Deputado
Professor Luizinho, vice-Líder do PT.

EMENDA SUPRESSIVA N" 13

Suprima-se o art. 2° do projeto de lei.

Justificação

O art. 2°, do projeto de lei cria 1.500 funções co
missionadas técnicas, destinadas a recompensar de
maneira diferenciada os servidores que exerçam ati
vidades de fiscalização do Sistema Financeiro Nacio
nal, inclusive de câmbio, que importem risco de que
bra de caixa; e que requeiram profissionalização es
pecífica.

Com base nessa vantagem, que não se incorpo
ra aos proventos do servidor para nenhum fim, afas
ta-se o pagamento do adicional da Gratificação de
Atividade do Bacen, prevista originalmente na Lei n°
9.650/98, mas incorrendo em inconstitucionalidade
que é incontornável, à luz do art. 37, V da CF

Segundo este inciso, as funções de confiança 
dentre elas as funções comissionadas, quaisquer que
sejam suas denominações, posto que envolvem um
comissionamento, como de resto é expressamente
reconhecido pela própria legislação que vem criando
abusivamente tais "Funções Comissionadas Técni
cas" - somente pode ser destinadas a atribuições de
direção, chefia e assessoramento.

Não podem, assim, ser destinadas a servidores
que não exerçam tais atribuições, mas apenas fun
ções técnicas que, de resto, integram as atribuições
dos cargos efetivos e que, por isso mesmo, são vincu
ladas à posse de cargo efetivo para o qual a investidu
ra se dá por concurso.

Dessa maneira, não podem ser criadas funções
comissionadas técnicas para retribuir atribuições ine
rentes a cargos efetivos, sob pena de constituir-se fra
ude à Constituição e ofensa direta ao art. 37, X da CF.
Por isso, propomos a supressão do referido artigo.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2002. 
Deputado João Paulo, Líder do PT - Deputado Fer
nando Coruja, vice-Líder do Bloco Parlamentar
PDT/PPS - Deputado Inácio Arruda, Líder do Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB.

EMENDA SUPRESSIVA N° 14

Suprima-se o art. ]O do projeto de lei.

Justificação

O art. 7° do projeto de lei revoga o parágrafo úni
co do art. 11 da Lei n° 9.650/98, o qual permite que
seja acrescida a GABC de dez pontos percentuais
quando o servidor exerça atividades de fiscalização
do Sistema Financeiro Nacional, inclusive de câmbio,
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que importem risco de quebra de caixa; e que requei
ram profissionalização específica.

Tal revogação articula-se com a criação de
1.500 Funções Comissionadas Técnicas do Bacen,
para a mesma finalidade, mas que são, à toda prova,
inconstitucionais.

Complementando a ementa anterior, que visa
afastar a inconstitucionalidade apontada, contida no
art. 2° do projeto de lei, visa esta emenda manter em
vigor o dispositivo mencionado, a fim de que a ques
tão seja tratada de forma mais adequada.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2002. 
Deputado João Paulo, Líder do PT - Deputado Iná
cio Arruda, Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB
- Deputado Fernando Coruja, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar PDT/PPS.

EMENDA MODIFICATIVA N° 15

Dê-se ao art. 5° do projeto a seguinte redação:

Art. 5° O disposto nesta lei aplica-se, no que
couber, às aposentadorias e pensões concedidas
até a data da sua publicação, nos termos do dispos
to no § 8° do art. 40 da Constituição Federal.

Justificação

A redação dada ao art. 5° fere frontalmente o
art. 40, § 8° da CF, que garante aos servidores públi
cos ocupantes de cargos efetivos, a extensão aos
aposentados e pensionistas das vantagens deferi
das aos servidores ativos. A GOD, pelo seu caráter
de generalidade, integra a remuneração dos cargos
efetivos, e é portanto extensiva aos aposentados e
pensionistas, como o próprio projeto reconhece ao
assegurar a incorporação aos proventos da inativi
dade.

É, portanto, inconstitucional excluir a extensão
aos aposentados e pensionistas da parcela variável
da GOD, sob o argumento de que depende de con
dições não passíveis de serem satisfeitas pelos apo
sentados e pensionistas, quando, na verdade, o re
gulamento é plenamente capaz de disciplinar tais si
tuações' como de resto tem ocorrido em várias ou
tras situações, quer por meio de lei, que por meio de
decisões judiciais que asseguram o respeito à Cons
tituição.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2002. 
Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do PFL - De
putado Odelmo leão, Líder do PPB - Deputado
Mendes Ribeiro Filho, vice-Líder do PMDB - De
putado Professor luizinho, vice-Líder do PI.

EMENDA MODIFICATIVA N° 16

Dê-se ao art. 6° do projeto a seguinte redação:
Art. 6° Para fins de incorporação aos proventos

de aposentadoria e às pensões concedidas a partir
da data da publicação desta lei, a parcela a que se re
fere o inciso 11 do § 1° do art. 1° da Lei n° 9.650, de
1998, será calculada com base na média do valor per
cebido, nos últimos sessenta meses.

Parágrafo único. No caso de a parcela referida
no caput haver sido percebida por período inferior a
sessenta meses, a incorporação aos proventos será
calculada com base na média do percentual em que a
mesma tenha sido percebida.

Justificação

A redação dada ao art. 6° fere frontalmente o art.
4° § 3° e 8° da CF, que garantem aos servidores públi
cos ocupantes de cargos efetivos a aposentadoria in
tegrai e a extensão aos aposentados e pensionistas
das vantagens deferidas aos servidores ativos. A
GOD, pelo seu caráter de generalidade, integra a re
muneração dos cargos efetivos, e é portanto incorpo
rada aos proventos de aposentadoria e extensiva aos
aposentados e pensionistas, como o próprio projeto
reconhece ao assegurar a incorporação aos proven
tos da inatividade. Porém, requer que o servidor exer
ça o cargo, percebendo a vantagem, por período mí
nimo de sessenta meses, e condiciona o seu cálculo
à média desses valores. Ouanto ao último ponto, apa
renta razoabilidade, enquanto ao primeiro é ilícito o
condicionamento, porque a CF exige apenas idade e
mínima, tempo de contribuição e tempo de serviço no
cargo em que se dará a aposentadoria, e não que a
remuneração seja composta pelas mesmas parcelas
durante o tempo requerido para a aquisição do direito.

E, portanto, inconstitucional impedir a aposenta
doria integral do servidor que já tenha atingido 35
anos de contribuição, tenha cumprido o tempo adicio
nai de contribuição (pedágio) e satisfeito os requisitos
de tempo de exercício no cargo e idade mínima, o que
requer uma solução que garanta a integralidade do di
reito.

A presente emenda visa afastar esses óbices,
permitindo a integração da parcela variável da GOD,
à aposentadoria com base na remuneração média
dos últimos sessenta meses, ou, se concedida antes
desse prazo, com base na média do percentual apli
cado durante os meses em que tenha sido percebida.
Dessa forma, tanto o critério de garantia de que o ser
vidor perceberá à vantagem proporcionalmente ao
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seu desempenho, quanto o direito assegurado pela
Constituição, estarão sendo garantidos.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2002. 
Inocêncio Oliveira, Líder do PFL, Odelmo Leão, Lí
der do PPB, Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder do
PMDB - Professor Luizinho, Vice-Líder do PI.

EMENDA MODIFICATIVA N° 17

Dê-se, ao inciso 11 do § 2° do art. 1° da Lei n°
9.650, de 27 de maio de 1998, constante do art. 1° do
projeto, a seguinte redação:

"Art. 1° .
§2° .

II - os critérios e procedimentos espe
cíficos de avaliação de desempenho institu
cional e coletivo dos servidores do Banco
Central do Brasil voltados para o atendimen
to das metas referidas no inciso 11 do § 1°,
para fins de aplicação do disposto naquele
inciso, assegurada a participação das enti
dades representativas dos servidores do
quadro de pessoal do Banco Central do Bra
sil."

Justificação

Visa a presente emenda, essencialmente, asse
gurar que os servidores do Banco Central do Brasil te
nham participação efetiva, por meio de suas entida
des representativas, tanto no processo de regula
mentação dos procedimentos e critérios a serem utili
zados para a avaliação de desempenho institucional
e coletivo, quanto na própria fixação das metas de de
sempenho e na avaliação do desempenho institucio
nal.

Com isso, visa-se superar a tendência a que as
metas definidas pela Diretoria do Banco Central no
planejamento estratégico desconsiderem a realidade
da instituição e os meios materiais e humanos de que
dispõe, assim que o nível de comprometimento dos
servidores com tais metas sejam comprometido pelo
modo de seu estabelecimento. A gestão participativa,
em que os servidores participam ativamente tanto da
formulação das metas quanto de sua implementação
e posterior aferição, é o meio para que uma instituição
possa atingir um grau superior de eficácia e de efi
ciência, implementando um processo de aprendiza
gem organizacional e de ganhos cumulativos tanto
em termos de resultados operacionais quanto de
aperfeiçoamento institucional.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2002. 
Inocêncio Oliveira - Líder do PFL, Odelmo Leão,

Líder do PPB - Mendes Ribeiro Filho, vice-Líder do
PMDB - Professor Luizinho, vice-Líder do PT.

EMENDA MODIFICATIVA N° 18

Dê-se ao art. 12-A da Lei nO 9.650/98. constante
do art. 2° do projeto de lei, e ao art. 3° do projeto, a se
guinte redação:

Art.2° ..

"Art. 12-A. Ficam criadas 1.364 Fun
ções Comissionadas Técnicas do Banco
Central - FTBC, nos níveis quantitativos e
valores constantes do Anexo VIII a esta lei,
a serem destinadas a servidores ocupantes
do cargo efetivo em exercício de atividades:

I - de fiscalização do Sistema Finance
iro Nacional, inclusive de câmbio;

11 - que importem risco de quebra de
caixa; e

111 - que requeiram profissionalização
específica.

§ 1° Compete à Diretoria do Banco
Central do Brasil fixar os critérios para fins
de aplicação do disposto neste artigo.

§ 2° As FTBC, não são acumuláveis
com as FCBC, não se incorporam aos pro
ventos de aposentadoria e às pensões e
não serão devidas durante os afastamentos,
a qualquer título, para servir a outro órgão
ou entidade."

"Art. 3° Os valores unitários da retribui
ção das Funções Comissionadas do Banco
Central - FCBC de que trata o Quadro I do
Anexo IV à Lei n° 9.650, de 1998, passam a
ser os constantes do Anexo I a esta lei.

§ 1° Ficam extintas as Funções comis
sionadas do Banco Central- FCBC: FST1,
FST2 e FST3 (de suporte) de que trata o
Anexo IV desta lei, de 1998, e em substitui
ção a estas criadas trezentas Funções Co
missionadas do Banco Central do Brasil 
FCBC, de Gerenciamento Técnico e Apoio
Administrativo - FGTA, nos níveis, quantita
tivos e valores constantes do Anexo IX a
esta lei, a serem destinadas a servidores
ocupantes do cargo efetivo em exercício de
atividades de gerenciamento de apoio admi
nistrativo e operacional.

§ 2° Aos ocupantes das extintas fun
ções comissionadas FST1, FST2 e FST3 na
data da publicação desta Lei fica garantida
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"Art. 15 .

§ 2° A contribuição mensal do Banco Central do
Brasil para a manutenção do sistema de assistência à
saúde a que se refere este artigo com o prop~sito d~

assegurar o seu equilíbrio financeiro e atuanal sera
de três por cento do total das remunerações e proven
tos pagas aos seus servidores ativos, inativos e pen
sionistas cabendo à Diretoria do Banco Central do
Brasil definir as normas para o funcionamento do sis
tema. (NR)"

Justificação

As Funções Comissionadas Técnicas do Banco
Central do Brasil, propostas pelo art. 2°_A referido no
artigo 1° do Projeto, padecem de vício de inconstituci
onalidade, tanto em vista de sua não-incorporação
aos proventos quanto do ponto de vista de sua natu
reza, à luz do art. 37, V, da Constituição.

A presente emenda visa dar solução parcial a
esse problema, propondo que as atuais FCBC de Su
porte sejam extintas e em seu lugar criadas Funções
de Gerenciamento Técnico e Apoio Administrativo 
FGTA, devida em função do exercício de atividades
de gerenciamento de apoio administrativo e operacio
nal aos servidores do Banco Central, reduzindo-se,
em conseqüência, o número total de FTBC de 1.500
para 1.360.

Trata-se de medida necessária para impedir que
o critério de provimento das FCTB, combinado com a
atual situação das FCBC, seja feito de forma discrimi
natória e prejudicial aos servidores do Banco Central.

Sala das Sessões,
João Paulo, Líder do PT - Sérgio Miranda,

Bloco Parlamentar PSB/PCdoB - Dr. Hélio, Vice-lí
der do Bloco Parlamentar PDT/PPS.

EMENDA MODIFICATIVA N° 19

Dê-se ao § 2° do art. 15 da Lei n° 9.650/98, alte
rado pelo art. 1° do Projeto de Lei, a seguinte reda
ção:

--ivo Valor Unílário RS
650,00
48000
390,00
180,00

4 --~
.._~-

. '. Códi~ . uanlltal..FfBC·) 296
FfBC-Z 414

. - mC-} .. 473

FTBC-4 --'8-Z
TOTAl ::::r--'-Jó

ANEXO I do Projeto

FUNÇÕES COMISSIONADAS DO BANCO
CENTRAL (FCBC)

DIREÇÃO/ASSESSORAMENTO

a nomeação para as funções comisssiona
das de gerenciamento Técnico e Apoio
Administrativo - FGTA4, FGTA5 e FGTA6,
respectivamente.

§ 3° Compete à Diretoria do Banco
Central do Brasil fixar os critérios para fins
de aplicação do disposto neste artigo.

§ 4° As FTBC e as FGTA não são acu
muláveis com as FCBC, e se incorporam
aos proventos de aposentadoria e às pen
sões após cinco anos de exercício, não sen
do devidas durante os afastamentos, a qual
quer título, para servir a outro órgão ou enti
dade.

§ 6° Poderão ser preenchidas, no exer
cício de 2002, até 900 FTBC e 300 FGTA, li
mitado à despesa anual de R$ 6.820.339,50
(seis milhões, oitocentos e vinte mil, trezen
tos e trinta e nove reais e cinqüenta centa
vos), acrescida dos valores correspondentes
às despesas referentes às extintas FCBC de
suporte (FST1, FST2 e FST3) e, nos exercí
cios subseqüentes, até o quantitativo que se
conformar ao limite da despesa prevista na
Lei Orçamentária Anual. (NR)"

ANEXO VIII da Lei n° 9.650/98, instituído pelo
art. 2° do Projeto.

FUNÇÕES COMISSIONADAS TÉCNICAS DO
BANCO CENTRAL - FTBC

GERr."NCIAMENTÜ TÉCNICO [ APOIO ADMINISTRA nvo

r---- -COOIG()---~TJlli..A~.Irf~-~hYº~-:-~ ~!-LOK_lL~!.X~RJQ=1

E~il~t-tt~-J§,--j

Justificação

A Lei n° 9.650/98, em seu artigo 15, autoriza o
Banco Central a manter o sistema de assistência à saú
de para os seus servidores ativos, inativos e pe~s~~~is

tas, e o § 1° do mesmo artigo prevê que os benefl<:,anos
deverão contribuir com até 3% de sua remuneraçao, no
caso dos servidores ativos, inativos e pensionistas, e
até 5%, no caso dos dependentes presumidos. O Proje
to propõe alteração ao § 2° que visa condicionar o cus
teio desse sistema, pelo BACEN, à disponibilidade or-
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çamentária. Com isso, diz o óbvio - pois a Constituição
Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal vedam a re
alização de despesas que não tenham disponibilidade
orçamentária - mas também condicionar o montante a
ser destinado a tanto a um juízo discricionário do
BACEN, primeiramente, que ao formular sua proposta
orçamentária poderia reduzir o montante destinado ao
custeio do plano e, com isso, os benefícios a serem con
cedidos aos servidores, por meio de eventuais "cortes"
a serem feitos por instâncias superiores. A presente
emenda, assim, visa evitar que isso aconteça, assegu
rando uma contribuição do BACEN que observe, na
média, proporção semelhante a que é fixada para o
custeio de fundos de pensão - paridade entre servidor e
patrocinador. Assim, propõe-se que o BACEN seja con
tribuinte obrigatório do FASPE na proporção de 3% do
total da folha de pagamento, importância que permitirá
a formação de fundo de custeio que atenda ao requisito
de equilíbrio financeiro e atuarial do Sistema.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2002. -Ino
cêncio de Oliveira, Líder do PFL - Odelmo Leão, Lí
der do PPB - Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder do
PMOB - Professor Luizinho, Vice-Líder do PT.

EMENDA ADITIVA N° 20

Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo:
Art .... O Anexo I da Lei n° 9.650, de 1998, passa

a vigorar na forma do Anexo 11 desta Lei.

Anexo 11

QUANTITATIVO DOS CARGOS E CARREIRAS
DO BANCO CENTRAL DO BRASIL

Justificação

O quantitativo de cargos de Técnico do Banco
Central, fixado pelo Anexo I da Lei 9.650 em 861 car
gos, é nitidamente insuficiente para as necessidades
da Autarquia, revelando a tendência à terceirização
de atividades que, pela sua natureza, não podem ser
terceirizadas. Na verdade, a proporção entre cargos
de Analista e Técnico evidencia a necessidade de
mais Técnicos, o que propomos na forma da presente
emestda, ampliando em 50% o atual quantitativo e

permitindo ao Banco Central provê-los por meio de
concurso público.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2002 
João Paulo, Líder do PT - Sérgio Miranda, Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB - Dr. Hélio, Vice-Líder do
Bloco Parlamentar POT/PPS.

EMENDA ADITIVA N° 21

Inclua-se, no Projeto de Lei, o seguinte artigo:
Art... A Gratificação de Atividade do Banco Cen

trai do Brasil- GABC de que trata o art. 11 da Lei nO
9.650, de 27 de maio de 1998, será incorporada aos
vencimentos básicos constantes da Tabela do Anexo
XII da Medida Provisória n° 2.229-43, de 6 de setem
bro de 2001 , observado o seguinte escalonamento:

1- trinta por cento do percentual devido aos ser
vidores, em cada classe e padrão, a partir da vigência
desta Lei;

11 - setenta por cento do percentual devido aos
servidores, em cada classe e padrão, a partir de 1° de
janeiro de 2003;

III-cem por cento do percentual devido aos ser
vidores, em cada classe e padrão, a partir de 1° de ja
neiro de 2004.

§ 1° O Poder Executivo publicará as novas tabe
las de vencimento aplicáveis aos Analistas, Procura
dores e Técnicos do Banco Central do Brasil, resul
tantes do disposto no caput.

§ 2° A incorporação da GABC referida no caput
observará o disposto no § 1° do art. 169 da Constitui
ção Federal e as normas pertinentes da Lei Comple
mentar n° 101, de 4 de maio de 2000.

§ 3° Havendo disponibilidade orçamentária e fi
nanceira, o Poder Executivo poderá antecipar a incor
poração referida no caput.

Justificação

A GABC, criada pela Lei nO 9.650/98, e alteradél
pela Medida Provisória n° 2.229-43, devida no per
centual máximo de 75% sobre o vencimento básico
dos servidores, tem, por sua natureza, caráter emi·
nentemente vencimental, ou seja, é devida pelo sim
ples exercício do cargo efetivo, não estando vinculada
a qualquer fator que determine a sua variação, senão
a posição do servidor na Tabela de Vencimentos.
Assim, é um acessório direto da própria Tabela, tendo
a mesma natureza da Gratificação de Atividade Exe
cutiva, cuja incorporação aos vencimentos básicos
vem sendo determinada para todas as carreiras do
Serviço Público Federal, paulatinamente. De fato, as
carreiras que são também tratadas pela Medida Pro
visória n° 2.229-43/2001 tiveram, todas elas, incorpo-
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rada a Gratificação de Atividade aos vencimentos bá
sicos. O mesmo, porém, não foi assegurado aos ser
vidores do Banco Central do Brasil, cuja tabela de
vencimentos acha-se, portanto, defasada frente a es
sas outras Carreiras, que percebem Gratificações de
Desempenho de Atividade que, no caso do BACEN,
incidirá na forma da parcela variável da Gratificação
de Qualificação e Desempenho - GQD, proposta pelo
presente projeto de Lei.

A presente emenda visa contornar essa situa
ção discriminatória promovendo a incorporação gra
dativa da GABC aos vencimentos básicos, à propor
ção de 30% do seu percentual total no presente exer
cício, até que, a partir de 1° de janeiro de 2004, a tota
lidade da GABC esteja incorporada aos vencimentos
básicos.

A fim de atender ao que determina o art. 17 da
Lei de Responsabilidade Fiscal, propomos que o cus
teio dessa incorporação se dê mediante a destinação
dos recursos oriundos das receitas diretamente arre
cadadas pelo Banco Central do Brasil em decorrência
do acesso das instituições financeiras ao Sistema
Brasileiro de Pagamentos, recentemente instituído
pela Lei nO 10.214, de 27 de março de 2001, cujo
montante, no ano em curso, é estimado em
R$9.000.000,00 (nove milhões de reais), além de ou
tras dotações orçamentárias disponíveis, permitin
do-se, ademais, na existência de recursos financei
ros, a antecipação do cronograma de incorporação
proposto.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2002 
Inocêncio Oliveira, Líder do PFL - Odelmo Leão,
Líder do PPB - Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder do
PMDB - Professor Luizinho, Vice-Líder do PT.

EMENDA ADITIVA N° 22

Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo:
Art .... A partir da vigência desta Lei, aplicam-se

aos cargos de Técnico do Banco Central do Brasil os
vencimentos constantes do Anexo 11 desta Lei.

Anexo la
Técnico do Banco Central

Vencim,.....nto _B._á._s.i_c._o.

Classe I padrã==! Venc. Básico I
A I IV . 1.951.10 ~

t. ---IN --i----4:.~i~;g~--j
f---."..---i--.,;I,,----l 1.794.85 l

B IV --1-1.742.77 I

.._- -'N. --- -\ ---~~~~~~~~ -----1
I 1.586,53:

I 1.378,20 __
O \11 1.326,11

\I 1.274,03 --
I 1.221,95

Justificação

A atual tabela de vencimentos básicos dos car
gos de Técnico do Banco Central, vis a vis as suas
atribuições e responsabilidades e perfil de qualifica
ção dos ocupantes desses cargos, não viabiliza a ne
cessária capacidade de retenção e atratividade para
os mesmos, prejudicando a efetividade do Plano de
Carreira dos servidores do Banco Central. Na verda
de, os cargos de Técnico do Banco Central perce
bem, hoje, vencimentos que são inferiores a 30% dos
devidos aos cargos de Analista do Banco Central, ge
rando uma enorme distância entre os mesmos, que
não se verifica em outros planos de carreira.

A presente emenda visa superar essa situação
propondo uma nova tabela de vencimentos que, as
sociada às demais vantagens propostas pelo Projeto,
resultaria em remunerações totais idênticas às fixa
das para os Técnicos do Tribunal de Contas da União,
cujos vencimentos básicos, somados à Gratificação
de Desempenho, em seu valor máximo, permitem
atingir remunerações de R$3.999,00. Os valores de
vencimento básico ora propostos são inferiores aos fi
xados para os Técnicos do TCU, mas a incidência da
GABC e da GQD, nos percentuais propostos pelo
Projeto, permitiriam equiparar esses valores. Adema
is, a proporção entre os vencimentos de Analistas e
Técnicos passaria a ser da ordem de 1:2, ou seja, os
vencimentos dos Técnicos passariam a corresponder
a 50% do já fixado para os Analistas.

Dessa forma, estar-se-ia tratando de forma mais
justa, equânime e adequada ao interesse público os Téc
nicos do Banco Central, e assegurando que essa institui
ção poderá contar com seus quadros já constituídos e
atrair novos servidores, mantendo assim um alto padrão
de desempenho em suas atividades.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2002 
Inocêncio Oliveira, Líder do PFL -Odelmo Leão, lí
der do PPB - Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder do
PMDB - Professor Luizinho, Vice-Líder do PT.

EMENDA ADITIVA N° 23

Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo:
Art .... A jornada normal de trabalho dos cargos

efetivos da Carreira de Especialista do Banco Central
fica fixada em 30 horas semanais.

Parágrafo único. Nas situações em que o servi
dor deva cumprir, no interesse da Administração, jor
nada de trabalho superior à prevista no caput, apli
car-se-á o disposto na Lei n° 8.112, de 1990, relativa
mente ao pagamento do adicional de serviço extraor
dinário.
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Justificação

As peculiaridades das atividades exercidas pe
los servidores do Banco Central do Brasil implicam
em enorme desgaste físico e mental, o que justifica a
adoção de jornada de trabalho mais reduzida a estes
profissionais. No primeiro caso, destacamos o des
gaste à visão dos referidos servidores, em virtude da
carga elevadíssima de leituras e a exposição constan
te e inevitável às telas de microcomputadores em ta
refas como análise minuciosa de processos, estudos
incessantes de normas e leis, monitoramento das
transações on-line do câmbio e do novo Sistema de
Pagamentos (feito através de terminais de computa
dores on-line), entre outras. No segundo caso, sali
entamos que inúmeros servidores do Banco Central
do Brasil sofreram (e sofrem) problemas como dores
de cabeça, stress, fadiga e outros similares, em ra
zão do nível de tensão e complexidade de tarefas
como atendimento especializado ao público, fiscaliza
ção de instituições financeiras, e outras equivalentes.

Deve-se destacar ainda que, por razões simila
res, todas as instituições do Sistema Financeiro Naci
onal, como o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Eco
nômica Federal, o Banco do Nordeste e as demais
instituições públicas e privadas, aplicam a jornada de
trabalho de 30 horas para seus profissionais. Nada
mais justo que o Banco Central do Brasil, como órgão
regulador e fiscalizador do Sistema Financeiro Nacio
nal, observe a mesma jornada de trabalho aplicável
aos demais componentes desse Sistema, que é a de
30 horas semanais.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2002. Ino
cêncio Oliveira, Líder do PFL - Odelmo Leão, Líder
do PPB - Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder do
PMDB - Professor Luizinho, Vice-Líder do PT.

EMENDA ADITIVA N° 24

Inclua-se, onde couber, o seguinte artigo:
Art.... Os ocupantes dos cargos de Analista do

Banco Central do Brasil, Procurador do Banco Central
do Brasil e Técnico do Banco Central do Brasil desen
volvem atividades exclusivas de Estado, em vista do
exercício das atribuições de natureza fiscalizatória
jurídica, técnica e administrativa a cargo do Ban~
Central do Brasil.

Justificação

A Constituição Federal, no seu artigo 247, asse
gura aos servidores que desenvolvem atividades ex
clusivas de Estado garantias especiais contra a perda
do cargo. Com base nesse conceito, o Supremo Tribu-

nal Federal adotou o entendimento de que os servido
res que exercem atividades exclusivas de Estado no
tadamente nas áreas de fiscalização e regulação.' não
podem ser submetidos a regime de emprego público,
conforme liminar deferida na ADIN n° 2.310.

Antes disso, ao julgar a ADIN n° 449-2-DF, o Su
premo Tribunal Federal já houvera reconhecido o sta
tus dos servidores do Banco Central como carreira tí
pica e exclusiva de Estado, e portanto indissoluvel
mente vinculada ao regime estatutário, dado o exercí
cio, pela entidade, de parcela do Poder de Polícia da
União, que é serviço público típico e exclusivo de
Estado.

A presente emenda visa, por meio de instru
mento próprio, e semelhantemente ao que consta da
Medida Provisória n° 2.175-29/2001, relativamente
aos Auditores Fiscais da Receita Federal, e do projeto
de lei que dispõe sobre o Plano de Carreira do Poder
Judiciário, em tramitação nesta Casa e já aprovado
pelas Comissões permanentes, reconhecer o status
da Carreira de Especialista do Banco Central e dos
cargos que a compõem, em virtude de suas atribui
ções, como carreira exclusiva de Estado, afastan
do-se quaisquer questionamentos ainda porventura
existentes.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2002. Ino
cêncio Oliveira, Líder do PFL - Odelmo Leão, Líder
do PPB - Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder do
PMDB - Professor Luizinho, Vice-Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE - (Wilson Santos) Há so
bre a ~esa e vã~ àfublicação as seguintes Emendas
ao Projeto de Lei n 6.037, de 2002, que "dá nova re
dação ao art. 21 da Lei n° 9.650, de 27 de maio de
1998, que dispõe sobre o Plano de Carreira dos Ser
vidores do Banco Central do Brasil".

(Ato da Mesa n° 177/89 e Art. 64, § 1° da Consti
tuição Federal)

PROJETO DE LEI N° 6.037, DE 2002

Dá nova redação ao art. 21 da Lei nO
9.650, de 27 de maio de 1998, que dispõe
sobre o Plano de Carreira dos servidores
do Banco Central do Brasil.

EMENDA MODIFICATIVA N° 01

Dê-se ao art. 1° do Projeto a seguinte redação:
Art. 1° O art. 21 da Lei n° 9.650, de 27 de maio

de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 21 .

§ 3° Os depósitos efetuados na conta
do FGTS dos servidores do Banco Central
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do Brasil, de competência após 31 de de
zembro de 1990, atualizados até a data do
saque, terão movimentação livre a partir de
1° de fevereiro de 2002, descontados os sa
ques efetuados após aquela data." (NR)

Justificação

A questão fundamental posta pelo Projeto de
Lei n° 6.037/2002 diz respeito ao reconhecimento,
pelo Poder Executivo, do direito dos servidores do
Banco Central ao saque dos depósitos efetuados em
contas vinculadas do FGTS entre a data da vigência
da Lei nO 8.112190 e a data da edição da Medida Pro
visória n° 1.535 - 18 de dezembro de 1996 - quando
deu-se cumprimento à decisão do STF na Adin n°
449-2/DF, a qual determinou a sujeição dos servido
res do Banco Central ao Regime Jurídico Único.

Durante esse período, como reconhece a
Exposição de Motivos que acompanha o projeto de
lei, foram efetuados depósitos em contas vincula
das cuja titularidade é única e exclusivamente dos
servidores, e cuja natureza, à luz da própria Lei n°
9.650/98, é de vantagem pro labore facto, nao ca
bendo, portanto, quanto a esses valores, qualquer
cerceamento à sua movimentação pelos titulares
das contas vinculadas.

Ademais, como reconhece a Exposição de Mo
tivos, 3.251 servidores sacaram legitimamente os
recursos relativos ao período 1991-1996, com base
nas hipóteses amparadas pela legislação em vigor,
importâncias que em muitos casos não podem ser
por qualquer meio ressarcidas.

Dessa forma, pretende a presente emenda
simplificar o conteúdo do projeto, afastando todo e
qualquer questionamento quanto ao direito pleno
dos servidores do Banco Central do Brasil ao resga
te dos valores depositados em suas contas vincula
das do FGTS, a partir de 1° de fevereiro de 2002.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2002. 
Fernando Coruja, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PDT/PPS, José Antonio Almeida, Vice-Líder do Blo
co Parlamentar PSB/PCdoB, Fernando Ferro,
Vice-Líder do PT.

EMENDA MODIFICATIVA N° 02

Dê-se ao art. 1° do Projeto a seguinte redação:

Art. 1° O art. 21 da Lei n° 9.650, de 27 de maio
de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 21 ..

§ 3° Os depósitos efetuados na conta
do FGTS dos servidores do Banco Central
do Brasil, de competência após 31 de de
zembro de 1990, ficarão indisponíveis até a
completa apuração de que trata o caput,
quando então serão transferidos pela Caixa
Econômica Federal para o Banco Central do
Brasil, observando-se o disposto nos pará
grafos seguintes.

§ 4° Para fins do acerto de contas de
que trata o caput, os valores recolhidos ao
INSS e os que deveriam ter sido recolhidos ao
Plano de Seguridade Social do Servidor serão
atualizados monetariamente em conformidade
com a legislação específica e, na ausência de
norma expressa, pela variação do índice de
Preços ao Consumidor Amplo - Série Especial
(IPCA-E), divulgado pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística.

§ 5° Efetuado o acerto de contas de
que trata o caput, o Banco Central do
Brasil liberará aos servidores e beneficiá
rios o saldo apurado, observado o que
dispõe § 6° A liberação de que trata o § 5°
fica condicionada a que cada beneficiário
firme, com o Banco Central do Brasil, até
31 de julho de 2002, termo de adesão, ir
revogável e irretratável, que conterá:

I - declaração, sob as penas da lei, de
que o beneficiário não está postulando em
juízo o levantamento dos depósitos a que
se refere o § 3° ou, alternativamente, com
provação de que desistiu formal e expres
samente de eventual ação em curso, ainda
que por representação ou substituição pro
cessual;

11 - a cessão ao Banco Central do
Brasil, a critério do servidor ou beneficiá
rio, dos créditos a que faz jus nos termos
da Lei Complementar n° 110, de 29 de ju
nho de 2001, em pagamento dos créditos
remanescentes relativos ao acerto de
contas de que trata o caput deste artigo;

§ 7° Decorrido o prazo a que se refe
re o § 6°, sem que o beneficiário tenha fir
mado o termo de adesão ali referido,
eventual saldo apurado, nos termos do §
5°, em favor de servidor ou beneficiário,
será apropriado pelo Banco Central do
Brasil em pagamento dos créditos a que
se refere a alínea a do inciso 1\ do § 6°."
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Justificação

A redação dada ao artigo 21 da Lei n° 9.650/98,
pelo projeto em tela confunde direitos que são abso
lutamente independentes quanto à sua natureza, as
sim como ofende princípios básicos do Estado de Di
reito.

Em primeiro lugar, se por um lado o Projeto de
Lei n° 6.037/2002 reconhece o direito dos servidores
do Banco Central ao saque dos depósitos efetuados
em contas vinculadas do FGTS entre a data da vigên
cia da Lei n° 8.112/90 e a data da edição da Medida
Provisória n° 1.535 - 18 de dezembro de 1996 
quando deu-se cumprimento à decisão do STF na
Adin n° 449-21DF, a qual determinou a sujeição dos
servidores do Banco Central ao regime jurídico único,
busca, por outro, permitir que esse direito seja condi
cionado à firmatura de autorização para que sejam
descontados dos servidores valores percebidos em
decorrência de decisão judicial transitada em julgado,
relativa ao Plano Bresser, de maneira abusiva e ilegí
tima.

Quanto ao FGTS, como reconhece a Exposição
de Motivos que acompanha o projeto de lei, foram efe
tuados depósitos em contas vinculadas cuja titulari
dade é única e exclusivamente dos servidores, e cuja
natureza, à luz da própria Lei n° 9.650/98, é de vanta
gem pro labore facto, nao cabendo, portanto, quanto
a esses valores, qualquer cerceamento à sua movi
mentação pelos titulares das contas vinculadas. Em
face desse reconhecimento, o projeto altera os pará
grafos 3° a 6° do art. 21 da referida Lei, para afastar as
restrições ao direito de saque.

No entanto, vai muito além do lícito e do razoá
vel, ao tentar condicionar o direito de saque à autori
zação para débito mensal das importâncias recebi
das pelo servidor em decorrência da decisão do Tri
bunal Regional do Trabalho no RO 773/91, que reco
nheceu o direito dos servidores ao reajuste dos Pia
nos Bresser e Verão. Como é sabido, essa decisão foi
reformada em sede de Ação Rescisória (AO 8194
TRT 1a Região), mas a sentença prolatada na referida
Ação Rescisória em nenhum momento autoriza o
desconto ou a devolução de vencimentos já pagos,
conforme reconheceu o Tribunal Superior do Trabalho
no Acórdão dos Embargos de Declaração no Recurso
Ordinário na Ação Rescisória nO 182.203/95.5. Não
cabe à lei estabelecer essa previsão, sob pena de in
vadir o direito individual e afrontar o Estado de Direito
mediante a desconstituição dos efeitos da coisa julga
da em termos que sequer a decisão na Ação Rescisó
ria autorizou.

Além disso, é exagerada e desnecessária qual
quer previsão autorizativa de desconto, a qualquer tí
tulo, na forma do art. 46 da Lei n° 8.112190, o qual
rege a reposição ao Erário das parcelas percebidas
indevidamente, o que não é o caso dos valores rece
bidos em decorrência de decisão judicial transitada
em julgado, que têm natureza alimentar e não podem
ser restituídos.

Nestes termos, é lícito apenas condicionar o di
reito ao saque do FGTS à firmatura de termo de de
sistência de ação judicial em curso com o mesmo pro
pósito, até mesmo para evitar prejuízos à União e ao
Banco Central, que reconhecem, por meio do projeto,
o direito dos servidores ao saque dos valores antes
indisponíveis.

Por isso, a presente emenda visa dar ao tema
tratamento correto e ajustado aos limites da coisa jul
gada e do teor da decisão na Ação Rescisória 8194,
sem qualquer confusão entre o direito ao saque do
FGTS, que é direito líquido e certo dos servidores, e a
reposição de valores recebidos em decorrência de
decisão judicial e que têm natureza salarial e alimen
tar.

Sala das Sessões - 26 de fevereiro de 2002. 
Fernando Coruja, Vice-Líder do Bloco Parlamentar
PDTIPPS - Fernando Ferro, Vice-Líder do PT 
José Antonio Almeida, Vice-Líder do Bloco Parla
mentar PSB/PCdoB.

EMENDA MODIFICATIVA N° 03

Dê-se ao art. 1° do Projeto a seguinte redação:
Art. 1°. O art. 21 da Lei nO 9.650, de 27 de maio

de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 21 .

§ 3° Os depósitos efetuados na conta
do FGTS dos servidores do Banco Central
do Brasil, de competência após 31 de de
zembro de 1990, atualizados até a data do
saque, terão movimentação livre a partir de
1° de fevereiro de 2002, descontados os sa
ques efetuados após aquela data." (NR)

Justificação

A questão fundamental posta pelo Projeto de
Lei n° 6.037/2002 diz respeito ao reconhecimento,
pelo Poder Executivo, do direito dos servidores do
Banco Central ao saque dos depósitos efetuados em
contas vinculadas do FGTS entre a data da vigência
da Lei n° 8.112190 e a data da edição da Medida Pro
visória n° 1.535 - 18 de dezembro de 1996 - quando
deu-se cumprimento à decisão do STF na Adin n°
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449-2/DF, a qual determinou a sujeição dos servido
res do Banco Central ao Regime Jurídico Único.

Durante esse período, como reconhece a Expo
sição de Motivos que acompanha o projeto de lei, fo
ram efetuados depósitos em contas vinculadas cuja
titularidade é única e exclusivamente dos servidores,
e cuja natureza, à luz da própria Lei n° 9.650/98, é de
vantagem pro labore facto, não cabendo, portanto,
quanto a esses valores, qualquer cerceamento à sua
movimentação pelos titulares das contas vinculadas.

Ademais, como reconhece a Exposição de Moti
vos, 3.251 servidores sacaram legitimamente os re
cursos relativos ao período 1991-1996, com base nas
hipóteses amparadas pela legislação em vigor, im
portâncias que em muitos casos não podem ser por
qualquer meio ressarcidas.

Dessa forma, pretende a presente emenda sim
plificar o conteúdo do projeto, afastando todo e qual
quer questionamento quanto ao direito pleno dos ser
vidores do Banco Central do Brasil ao resgate dos va
lores depositados em suas contas vinculadas do
FGTS, a partir de 1° de fevereiro de 2002.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2002. 
Mendes Ribeiro Filho, Vice-líder do PMDB - Ino
cêncio Oliveira, Líder do PFL - Odelmo Leão, Líder
do PPB - João Paulo, Líder do PT.

EMENDA MODIFICATIVA N° 04

Dê-se ao art. 1° do Projeto a seguinte redação:
Ad. 1°. O art. 21 da Lei n° 9.650, de 27 de maio

de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 21 .

§ 3° Os depósitos efetuados na conta
do FGTS dos servidores do Banco Central
do Brasil, de competência após 31 de de
zembro de 1990, ficarão indisponíveis até a
completa apuração de que trata o caput,
quando então serão transferidos pela Caixa
Econômica Federal para o Banco Central do
Brasil, observando-se o disposto nos pará
grafos seguintes.

§ 4° Para fins do acerto de contas de
que trata o caput, os valores recolhidos ao
INSS e os que deveriam ter sido recolhidos
ao Plano de Seguridade Social do Servidor
serão atualizados monetariamente em con
formidade com a legislação específica e, na
ausência de norma expressa, pela variação
do índice de Preços ao Consumidor Amplo

- Série Especial (IPCA-E), divulgado pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística.

§ 5° Efetuado o acerto de contas de
que trata o caput, o Banco Central do Brasil
liberará aos servidores e beneficiários o sal
do apurado, observado o que dispõe o § 6°.

§ 6° A liberação de que trata o § 5° fica
condicionada a que cada beneficiário firme,
com o Banco Central do Brasil, até 31 de ju
lho de 2002, termo de adesão, irrevogável e
irretratável, que conterá:

I - declaração, sob as penas da lei, de
que o beneficiário nao está postulando em
juízo o levantamento dos depósitos a que se
refere o § 3° ou, alternativamente, compro
vação de que desistiu formal e expressa
mente de eventual ação em curso, ainda
que por representação ou substituição pro
cessual;

11 - a cessão ao Banco Central do Bra
sil, a critério do servidor ou beneficiário, dos
créditos a que faz jus nos termos da Lei
Complementar n° 110, de 29 de junho de
2001, em pagamento dos créditos remanes
centes relativos ao acerto de contas de que
trata o caput deste artigo.

§ 7° Decorrido o prazo a que se refere
o § 6°, sem que o beneficiário tenha firmado
o termo de adesão ali referido, eventual sal
do apurado nos termos do § 5°, em favor de
servidor ou beneficiário, será apropriado
pelo Banco Central do Brasil em pagamento
dos créditos a que se refere a alínea a do
inciso 11 do § 6°."

Justificação

A redação dada ao artigo 21 da Lei n° 9.650/98,
pelo projeto em tela confunde direitos que são abso
lutamente independentes quanto à sua natureza, as
sim como ofende princípios básicos do Estado de Di
reito.

Em primeiro lugar, se por ~m .Iado o Proj~to de
Lei n° 6.037/2002 reconhece o direito dos servidores
do Banco Central ao saque dos depósitos efetuados
em contas vinculadas do FGTS entre a data da vigên
cia da Lei nO 8.112/90 e a data da edição da Medida
Provisória n° 1.535 - 18 de dezembro de 1996 
quando deu-se cumprimento à decisão do STF na
Adin nO 449-2/DF, a qual determinou a sujeição 90S

servidores do Banco Central ao Regime Jurídico Uni
co, busca, por outro, permitir que esse direito seja



EMENDA SUPRESSIVA N° 05

Justificação

Os §§ 6°, 7° e 8° do art. 21 da Lei nO 9.650/98,
constantes do art. 1° do Projeto, traduzem um grave
equívoco do Poder Executivo.

Em primeiro lugar, partem do pressuposto que
são passíveis de compensação direitos e obrigações
absolutamente distintos quanto à natureza. De um
lado, parcelas depositadas a título de FGTS, perten
centes aos servidores do Banco Central do Brasil,
cujo regime jurídico passou a ser o estatutário mais
de 6 anos após a vigência da Lei nO 8.112/90. De ou
tro, parcelas percebidas a título de reposição salarial,
em decorrência de decisão transitada em julgado, e
cujo mérito foi objeto de decisão judicial em Ação
Rescisória cujos efeitos não podem ser retroativos,
sob pena de invalidação do princípio da estabilidade
das relações jurídicas.

Os referidos parágrafos condicionam o saque
do FGTS pelos servidores do Banco Central, que
após quase 4 anos é reconhecido como de direito
pelo Executivo, à devolução de parcelas percebidas a
título de reposição salarial (Plano Bresser). Questões
distintas, inconciliáveis, e inconfundíveis, e que não
admitem compensação compulsória, como prevê o
projeto.

Além disso, desconhece-se o fato de que a deci
são em ação rescisória não tem efeitos retroativos.
Como ensinam CHIOVENDA e BUENO VIDIGAL,
entre outros, as sentenças constitutivas (de que é
exemplo a decisão de mérito e favorável em ação res
cisória) possuem eficácia ex nunc apenas, salvo
quando houver expressa disposição legal em contrá
rio (Instituições de Direito Processual Civil, vol. 1, São
Paulo, 1965, pág. 198, e Comentários ao Código de
Processo Civil, vol. VI, São Paulo, 1974, págs. 227 e
segs, respectivamente). Não podem, portanto, retroa
gir, especialmente quando se trata da incorporação
de parcela que tem natureza alimentar, decorrente de
reposição salarial cujo direito, posteriormente, vem a
ser negado.

Finalmente, invade a proposição matéria que
foge à alçada da Lei, tentando alterar os efeitos de ato
jurídico perfeito, qual seja o pagamento de honorários
advocatícios por parte dos servidores do Banco Cen-

Suprima-se os §§ 6°, 7° e 8° do art. 21 da Lei n°
9.650/98, constantes do artigo 1° do Projeto de Lei.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2002. 
Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder do PMDB - João
Paulo, Líder do PT - Inocêncio Oliveira, Líder do
PFL - Odelmo Leão, Líder do PPB.
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condicionado à firmatura de autorização para que se- decisão judicial e que têm natureza salarial e alimen-
jam descontados dos servidores valores percebidos tar.
em decorrência de decisão judicial transitada em jul
gado, relativa ao Plano Bresser, de maneira abusiva e
ilegítima.

Quanto ao FGTS, como reconhece a Exposição
de Motivos que acompanha o projeto de lei, foram efe
tuados depósitos em contas vinculadas cuja titulari-
dade é única e exclusivamente dos servidores, e cuja
natureza, à luz da própria Lei n° 9.650/98, é de vanta
gem pro labore facto, nao cabendo, portanto, quanto
a esses valores, qualquer cerceamento à sua movi
mentação pelos titulares das contas vinculadas. Em
face desse reconhecimento, o projeto altera os pará
grafos 3° a 6° do art. 21 da referida Lei, para afastar as
restrições ao direito de saque.

No entanto, vai muito além do lícito e do razoá
vel, ao tentar condicionar o direito de saque à autori
zação para débito mensal das importâncias recebi
das pelo servidor em decorrência da decisão do Tri
bunal Regional do Trabalho n° RO 773/91, que reco
nheceu o direito dos servidores ao reajuste dos PIa
nos Bresser e Verão. Como é sabido, essa decisão foi
reformada em sede de Ação Rescisória (AC 8/94 
TRT 10a Região), mas a sentença prolatada na referi
da Ação Rescisória em nenhum momento autoriza o
desconto ou a devolução de vencimentos já pagos,
conforme reconheceu o Tribunal Superior do Trabalho
no Acórdão dos Embargos de Declaração no Recurso
Ordinário na Ação Rescisória n° 182.203/95.5. Não
cabe à lei estabelecer essa previsão, sob pena de in
vadir o direito individual e afrontar o Estado de Direito
mediante a desconstituição dos efeitos da coisa julga
da em termos que sequer a decisão na Ação Rescisó
ria autorizou.

Além disso, é exagerada e desnecessária qual
quer previsão autorizativa de desconto, a qualquer tí
tulo, na forma do art. 46 da Lei n° 8.112/90, o qual
rege a reposição ao Erário das parcelas percebidas
indevidamente, o que não é o caso dos valores rece
bidos em decorrência de decisão judicial transitada
em julgado, que têm natureza alimentar e não podem
ser restituídos.

Nestes termos, é lícito apenas condicionar o di
reito ao saque do FGTS à firmatura de termo de de
sistência de ação judicial em curso com o mesmo pro
pósito, até mesmo para evitar prejuízos à União e ao
Banco Central, que reconhecem, por meio do projeto,
o direito dos servidores ao saque dos valores antes
indisponíveis.

Por isso, a presente emenda visa dar ao tema
tratamento correto e ajustado aos limites da coisa jul
gada e do teor da decisão na Ação Rescisória 8/94,
sem qualquer confusão entre o direito ao saque do
FGTS, que é direito líquido e certo dos servidores, e a
reposição de valores recebidos em decorrência de
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trai do Brasil, beneficiados pela reposição do Plano
Bresser, ao patrono da causa. Tais honorários, fruto de
relação contratual, somente poderiam ser discutidos
por cada um dos beneficiários, no exercício de direito
seu, e nunca por meio de um dispositivo legal que con
fere ao Banco Central, que não é parte nesse contrato,
o direito de cobrar a restituição dos honorários.

Assim, face à inconstitucionalidade, irrazoabili
dade e abusividade das disposições contidas nos re
feridos parágrafos, impõe-se a sua supressão.

Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2002. 
Deputado João Paulo, Líder do PT - Inácio Arruda,
Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB - Fernando
Coruja,

Vice-Líder do Bloco Parlamentar PDT/PPS.

EMENDA SUPRESSIVA N° 06

Suprima-se o inciso 111 do § 8° do art. 21 da Lei
n° 9.650/98, constantes do artigo 1° do Projeto de Lei.

Justificação

O inciso 111 do § 8° do art. 21 da Lei n° 9.650/98,
constantes do art. 1° do Projeto revela uma intenção
autoritária que é incompatível com o Estado de Direito.

Autoriza o dispositivo o Banco Central a cobrar
honorários advocatícios pagos pelos seus servidores

por efeito da sentença rescindida nos termos da Ação
Rescisória n° 8/94, quando a autarquia não é parte na
relação contratual entre seus servidores e o advoga
do que atuou no processo, nem tampouco tem inte
resse econômico nessa questão. Com isso, invade a
seara das relações entre particulares, tentando alte
rar os efeitos de ato jurídico perfeito, qual seja o paga
mento de honorários advocatícios por parte dos servi
dores do Banco Central do Brasil, beneficiados pela
reposição do Plano Bresser, ao patrono da causa.
Tais honorários, fruto de relação contratual, somente
poderiam ser discutidos por cada um dos beneficiári
os, no exercício de direito seu, e nunca por meio de
um dispositivo legal que confere ao Banco Central,
que não é parte nesse contrato, o direito de cobrar a
restituição dos honorários.

Por essa razão, deve ser suprimido o dispositivo.
Sala das Sessões, 26 de fevereiro de 2002. 

Mendes Ribeiro Filho, Vice-Líder do PMDB - Ino
cêncio Oliveira, Líder do PFL - João Paulo, Líder do
PT - Odelmo Leão, Líder do PPB.

V - ENCERRAMENTO

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

O SR. PRESIDENTE (Wilson Santos)
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Partido Bloco

PARAíBA

Efraim Morais PFL
Wilson Braga PFL

Presentes de Paralba : 2

PERNAMBUCO

Carlos Batata PSOB
DjalmaPaes PSB PSBJPCDOB
João Colaço PSOB
Joel De Hollanda PFL
Luiz Piauhylino PSDB
Marcos de Jesus PL PUPSL
Maurilio Ferreira Lima PMDB
Pedro Corrêa PPB
Pedro Eugênio PT
Salatiel Carvalho PMDB
Severino Cavalcanti PPB
Wolney Queiroz POT PDT/PPS

Presentes de Pernambuco: 12

ALAGOAS

Helenildo Ribeiro PSOB
João Caldas PL PUPSL

Presentes de Alagoas :2

BAHIA

Benito Gama PMDB
Félix Mendonça PTB
Geddel Vieira Lima PMOB
Jaques Wagner PT
Joi'io Almeida PSDB
Jorge Khoury PFL
José Lourenço PMOB
Luiz Alberto PT
Nelson PeHegrino PT
Waller Pinheiro PT

Presentes de Bahia: 10

MINAS GERAIS

Bonifácio de Andrada PSOB
Carlos Mosconi PSOB
Custódio Maltos PSDB
Oanilo de Castro PSOB
Fernando Oiniz PMDB
Gilmar Machado PT
Glycon Terra Pinto PMDB
Hélio Costa PMOB
Ibrahim Abi-Ackel PPB
Jaime Martins PFL
João Magno PT
Lincoln Portela PSL PUPSL
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Marcos Lima PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Romeu Queiroz PTB
Saraiva Felipe PMOB
Sérgio Miranda PCdoB
Silas Brasileiro PMDB
Walfrido Mares Guia PTS

Presentes de Minas Gerais : 20

EspíRITO SANTO

João Coser PT
José Carlos Fonseca Jr. PFL
Magno Malta PL PUPSL
Ricardo Ferraço PPS PDTJPPS

Presentes de Espirito Santo : 4
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Partido

Fevereiro de 2002

Bloco

Alexandre Santos
Arolde de Oliveira
Fernando Gonçalves
Jair Bolsonaro
João Mendes
João Sampaio
Márcio Fortes
Miro Teixeira
Paulo Feijó
Ronaldo Santos

Presentes de Rio de Janeiro : 10

SÃO PAULO

Antonio Carlos Pannunzio
Celso Russomanno
Chico Sardelli
Corauci Sobrinho
Cunha Bueno
De Velasco
Dr. Hélio
Duilio Pisaneschi
Gilberto Kassab
Jol:lo Eduardo Dado
João Herrmann Neto
Jorge Tadeu Mudalen
José Roberto Ba\ochio
Luciano lica
Marcelo Barbieri
Marcos Cintra
Medeiros
Mendes Thame
Neuton Lima
Ricardo Berzoini
Ricardo Izar
Salvador limbaldi
Silvio Torres
Wagner Rossi
lulaiê Cobra

Presentes de São Paulo : 25

MATO GROSSO

Murílo Domingos
Pedro Henry

Presentes de Mato Grosso : 2

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz

Presentes de Distrito Federal : 1

GOIÁS

Aldo Arantes
Lúcia Vânia
Nair Xavier Lobo
Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha

Presentes de Goiás : 5

PSDB
PFL
PTB
PPB
PFL
PDT
PSDB
PDT
PSDB
PSDB

PSDB
PPB
PFL
PFL
PPB
PSL
PDT
PTB
PFL
PDT
PPS
PMDB
PDT
PT
PMOB
PFL
PL
PSDB
PFL
PT
PTB
PSDB
PSDB
PMDB
PSDB

PTB
PPB

PCdoB

PCdoB
PSDB
PMDB
PFL
PFL

PDT/PPS

PUPSL
PDT/PPS

PDT/PPS
PDT/PPS

PDTIPPS

PLlPSL

PSB/PCDOB

PSB/PCDOB
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Partido Bloco

MATO GROSSO DO SUL

Marçal Filho PMOB

Presentes de Mato Grosso do Sul : 1

PARANÁ

Oilceu Sperafico PPB
Hermes Parcianello PMOB
Max Rosenmann PMDB
Nelson Meurer PPB
Odílio Balbinotti PSOB
Padre Roque PT

Presentes de Paraná: 6

SANTA CATARINA.
Edinho Bez PMOB
Edison Andrino PMOB
Eni Voltolini PPB
Fernando Coruja POT
João Matos PMOB
Luci Choinacki PT
Vicente Caropreso PSOB

Presentes de Santa Catarina :7

RIO GRANDE DO SUL

Ana Corso PT
Augusto Nardes PPB
Cezar Schirmer PMOB
Oarcísio Perondi PMOB
Enio Bacci PDT PDT/PPS
Esther Grossi PT
Fioravante PT
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Proença PPS PDT/PPS
Orlando Oesconsi PT
Osvaldo Biolchi PMOB
Pompeo de Mattos POT POT/PPS
Telmo Kirst PPB
Wilson Cignachi PMOB

Presentes de Rio Grande do Sul: 15
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RORAIMA

Francisco Rodrigues

Total de Ausentes: '1
AMAPÁ

Antonio Feijão

Badu Picanço

Fátima Pelaes

Total de Ausentes: 3
PARÁ

Haroldo Bezerra

Total de Ausentes: '1
RONDONIA

Nilton Capixaba

Oscar Andrade

Sérgio Carvalho

Total de Ausentes: 3
ACRE

José Aleksandro
Marcos Afonso

Sérgio Barros

Zila Bezerra

Total de Ausentes: 4
TOCANTINS

Osvaldo Reis

Paulo Mourão

Total de Ausentes: 2
PIAul

Marcelo Castro
Mussa Demes

Total de Ausentes: 2
RIO GRANDE 00 NORTE

Carlos Alberto Rosado

Múcio Sá
Total de Ausentes: 2
PARAIBA

Enivaldo Rib..iro
Marcondes Gadelha

Total de Ausentes: 2
PERNAMBUCO

Gonzaga Patriota

José Múcio Monteiro

Osvaldo Coelho

Ricardo Fiuza

Total de Ausentes: 4

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca

Total de Ausentes: '1

BAHIA

Claudio Cajado

Gerson Gabrielli

João Carlos Bacelar

José Carlos Aleluia

Yvonilton Gonçalves

Total de Ausentes: 5

DIAR(O IH ('AMARA DOS DEPU I ADOS

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS:

Partido

PFL

PSDB

PL

PSDB

PSDB

PTB

PL

PSDB

PSL
PT

PSDB

PTB

PMDB

PSDB

PMDB
PFL

PFL

PTB

PPB
PFL

PSB

PSDB

PFL

PPB

PPB

PFL

PFL

PFL

PFL

PFL

Fevereiro de 2()02

Bloco

PUPSL

PLlPSL

PUPSL

PSB/PCDOB
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Bloco
MINAS GERAIS

Aracely de Paula PFL

Herculano Anghinetli PPB

Maria Elvira PMDB

Marialúcia PMDB

Zezé Perrella PFL

Total de Ausentes: 5

EspíRITO SANTO

Feu Rosa PSDB

Total de Ausentes: 1

RIO DE JANEIRO

Alcione Athayde PSB

Comélio Ribeiro Pl
Jandira Feghali PCdoB

Roberto Jefferson PTa

Total de Ausentes: 4
SÃO PAULO

Aloizio Mercadanle PT

José de Abreu PTN,
Lamartine Posella PMDB

Michel Temer PMDB

Paulo Kobayashi PSDB

Paulo Lima PMDB

Valdemar Costa Neto PL

Wagner Salustiano PPB

Total de Ausentes: 8
MATO GROSSO

Uno Rossi PSDB

Total de Ausentes: 1

DISTRITO FEDERAL

Paulo Octávio PFL

Wigberto Tartuce PPB

Tatai de Ausentes: 2

GOlAS
Pedro Canedo PSDB

Pedro Chaves PMDB

Roberto Balestra PPB

Zé Gomes da Rocha PMDB

Total de Ausentes: 4

MATO GROSSO DO SUL

Pedro Pedrossian PPB

Total de Aus.nles: 1
PARANÁ

Oliveira Filho PL

Rafael Greca PFl

Total de Ausentes: 2

SANTA CATARINA

GeNásio Silva PFl
Total de Ausentes: 1
RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretlo PT
Clovis IIgenfritz PT

Total de Ausentes: 2

PSB/PCDOB

PUPSl
PSB/PCDOB

PLlPSL

PUPSL
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o SR. PRESIDENTE (Wilson Santos) - Está en
cerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 21 horas e 29
minutos.)

ATO DA PRESIDÊNCIA

Em aditamento ao Ato da Presidência, datado
de 7 de dezembro de 2001, esta Presidência decide
alterar para 33 (trinta e três), acrescido de mais um,
destinado ao rodízio entre os partidos não contempla-

dos, o número de membros da Comissão Especial
destinada "estudar as propostas existentes e apre
sentar projetos legislativos que amenizem os efeitos
da tributação cumulativa sobre a economia nacional,
usando como compensação a tributação de importa
ção".

Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2002.- Aé
cio Neves, Presidente.

ATOS DO PRESIDENTE

o PRESIDENTE DA DOS

DEPUT.ADOS, no uso das atribuições gue lhe confere O

arLigo la, ite= I, alinea "a", do ALo da Mesa na 205, de 28 de

junho de 1.990,

RESOLVE exone.rar, de acordo com o a rL 1.go

GUSTAVO ADOLF<>

35, i t.ern 1, T....~~i 11 0 8.112, de 11 de dezenlbro de 1.990,

ponto nó 1.1.3.353, do

cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunt..o D, CNt.;-1.5, do

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, qL16 exerce no

Gabinete do Líder do Partido Trabalhista Bra~lleiro.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, e= 26 de fevereiro de 2002.

O

~cro~~~~
presi~S ~

PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUT.ADOS, no uso das atribuições ;que lhe eon rere o

artigo 1. 0
, item I, alínea "a n

, do Ato da Mesa na 205, de 28 de

junho de 1.990,

RESOLVE exonerar, de acordo cortl o artigo

35, ítem I, da T.ei nO 8.112, de 11. de dezernb:co de 1.990, IVAN

BAR:lU!:TO RODRIGtJl!:S, ponto n° 1.1.3.909, do cargo de Assi.st.ent..e

Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-l~, do Quadro de Pessoal da

Cârnara dos Deputeados, que exercia no Gabinete do Lider do

Partido Trabalhista Brasileiro, a partir de 19 de fevereiro do

corrent.e ano ...

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de :feve:t:'eiro de 2002.

fi~é ~(~
CIO NlCVlCS

Pres.ic1ente
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

exonerar, de acordo com o artigo

artigo 1°, item r, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE
35, item I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, LUIS

D:RNJUmO LIMA COIMBRA UVARES, ponto nO 110.745, do cargo de

Assistente Técnico de Gabinete Adjunto B, CNE-11, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, que exercia no Gabinete do

Líder do Partido Progressista Brasileiro, a partir de 05 de

fevereiro do corrente ano.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de fevereiro

)<u..~'CIO ~

Preside e

de 2002.

o PRESIDENTE DA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa ~n° 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE exonerar, de acordo com o artigo

35, item I, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990,

MMUANA GALANTE DB CARVALHO, ponto n° 114.877, do cargo de

Assessor Técnico Adjunto B,· CNE-IO, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, que exercia no Gabinete do Lider do

Partido Popular Socialista, a partir de 18 de fevereiro do

corrente ano.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de fevereiro

.~10 NEVES
Presidente

de 2002 .
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o PRESIDENTE DA DOS
Fevereiro de 2002

DEPUTADOS, no uso das atribuiçoes que lhe confere o

exonerar, de acordo com o artigo

artigo la, item I, alínea na", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990,
l{J!;SOLVti

35, item I, da Lei na 8.112, de 11 de dezembro de 1990, SONILA

BORRELIO MELO E SILVA, ponto na 114.729, do cargo de Assessor

Técnico Adjunto C, CNE-12, do Quadro de Pessoal da Camara dos

Deputados, que exercia no Gabinete do Líder do Partido

Trabalhista Brasileiro, a partir de 19 de fevereiro do

corrente ano.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de fevereiro de 2002.

fi '?f~

CIO NEVES
Presidente

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuiç6es;4iue lhe confere o

artigo la, item I, alínea "a", do Ato da Mesa.n o 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE dispensar, de acordo com o artigo

35, item I, da Lei na 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ABNER

AlUU DE ABREU, ocupante de cargo da Cat~goria Funcional de

Analista Legislativo - atribuição Técnica Legislativa, Padrão

45, ponto na 2.555, da função comissionada de Assessor

Técnico, FC-07, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,

que exercia na Diretoria Administrativa, a partir de 10 de

março do corrente ano.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de~eve~e~xo de 2002.

)~
O '

era s
Preside te



Fevereiro de 2002 mARIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 27 03833

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPU'1'.ADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa n~o 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE tornar sem efeito o Ato de 11 de

janeiro de 2002,· publicado no Diário Oficial da UniAo.de 15 de

janeiro de 2002, que nomeou JORGE LUIZ SILVA RAPOZO para

exercer, no Gabinete do Líder do Partido Trabalhista

Brasileiro, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto

O, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de fevereiro de 2002.

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuiç<3es" que lhe confere o
.:.-.~

artigo l°, item r, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o ar~igo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de.

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°,

item 11, da Lei nO 8.112, citada, ALEXANDRE LOPES para

exercer, no Gabinete do Líder do Partido da .Social Democracia

Brasileira, o cargo de Assessor Técnico Adjunto D, CNE-14, do

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo

2° do Ato da Mesa nO 02, de 24 de fevereiro de 1999.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 ;'de fevereiro de 2002.

A \~CJ...s
CIO NEVES

Presidente
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DEPUTADOS,

DIARIO DA CAMAR:\ DOS DEPUTADOS

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

no uso das atribuições que lhe confere o

h:vereiro de 2002

artigo l°, item I, alinea na", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°,

item II, da Lei nO 8.112, citada, AN'rÔNIO lUCARDO DA lWCBA

MORAIS para exercer, no Gabinete do Lider do Partido

Trabalhista Brasileiro, o cargo de Assistente Técnico de

Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da C~ara dos

Deputados, criado pelo artigo 2° do Ato da Mesa nO 02, de 24

de fevereiro de 1999.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de ~eve~et~ode 2002.

)~cS.
CIO S

Presi ente

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de,

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 -de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9°,

item II, da Lei nO 8.112, citada, DENILSON JORGE BASíLIO DE

SOUZA para exercer, no Gabinete do Ltder do Partido

Trabaihista Brasileiro, o cargo de Assistente Técnico de

Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Càmara dos

Deputados, transformado pelo Ato da Mesa nO 74, de 29 de abril

de 1988, combinado com o parágrafo único do artigo 1 ° do Ato

da Mesa nO 01, de 24 de fevereiro de 1999.

CÂMARA. DOS DEPUTADOS, em 26 de fevereiro de 2002.

~.~~~§=s"-/
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DEPUTADOS,

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

no uso das atribuições que lhe confere c

do Ato da Mesa na 205, de 28 de

6 0 da Lei na 8.112, de 11 qe

artigo la, item I, alínea "a",

junho de 1990, e o artigo

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9° ,

item 11, da Lei na 8.112, citada, GEAN MElRE SOUSA para

exercer, no Gabinete do Líder do Partido da Social Democracia

Brasileira, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto

D, CNE-15, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,

criado pelo artigo 2 0 do Ato da Mesa na 02, de 24 de fevereiro

de 1999.
cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de fevereiràe 2002.

O PRESIDEN'rE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo la, item I; alínea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6 0 da Lei na 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE nomear, na forma do artigo 9 0 ,

item 11, da Lei na 8.112, citada, SEME TALEB EARES, ocupante

de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo 

atribuição Técnica' Legislativa, Padrão 36, ponto na 6.609,

para exercer, no Gabinete do Líder do Partido Popular

Socialista, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete Adjunto

S, CNE-l1, do Quadro de Pessoal da Camara dos Deputados, nos

termos da lotação fixada pelo artigo la do Ato da Mesa na 33,

de 24 de fevereiro de 2000.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de fevereiro de 2002.

AQJ.~CIO
President
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o PRESIDENTE DA DOS

Fevereiro de 2002

DEPUTADOS, no uso das atribuições. que lhe confere o

artigo 1°, item T, alínea "a", do Ato da Mesa.no 205, de 28 de

junho de 1990, observado o disposto no artigo 38 da Lei nO

8.112, de 11 de dezembro de 1990,

RESOLVE designar CLÁUDI:O RIBEIRO PAES, ponto nO

5.424, e NILZA MARIA FERREIRA ALVES, ponto n° 5.795, ocupantes

de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo

atribuição Técnica Legislativa, Padrào 36, para substituírem,

sucessivamente, na Comissão de Educação, Cultura e Desporto,

da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de

Comissões, o Secretário de Comissão, FC-07, do Quadro de

Pessoal da C~mara dos Deputados, em seus impedimentos

eventuais, a partir de 02 de janeiro do corrente ano.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de ;te:ve;re,l:.;l;'GI de 2002.

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item r, alínea "a", do At.o da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,
RESOLVE designar CLEMEN'rE DE SOUSA FORTES,

ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista

Legislativo - atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, ponto

nO 3.564, 2° substituto do Diretor, FC-07, da Coordenação de

Auditoria de Assuntos Parlamentares, da Secretaria de Controle

Interno, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus

impedimentos eventuais, a partir de 21 de fevereiro do

corrente ano.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 defeverej.ro

) -~(..N..

CIO NEVES

Presidente

de 2002.
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

designar ELXANA NAVARRO GARCXA,

artigo l°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de'

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 "de

dezembro de 1990,
RESOLVE

ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista

Legislativo - atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, ponto

n° 3.934, 2" substituta do Secretário de Comissão, E'C-O?, na

Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior, da Coordenação

de Comissões Permanentes, do Departamento de ComissOes, do

Quadro de Pessoal da Câmara dos, Deputados, em seus

impedimentos eventuais, a partir de 05 de fevereiro do

corrente ano.

cÂMARA. DOS DEPUTADOS, em 26 de fevereiro de 2002.

o

~;,,~o/J)1;~ide~~ "-'
PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item l, alinea "a", do Ato da Mesa n" 205, de 28 de

junho de 1990, observado o disposto no artigo 38 da Lei nO

8.112, de 11 de dezembro de 1990,
RESOLVE designar ELIZABETH CHRISTlNA DA COSTA

LOPES BARBOSA, ponto n° 4.382, e SUELY SANTOS E SILv.A MARTINS,

ponto n° 4.480, ocupantes de cargo da Categoria Funcional de

Técnico Legislativo - atribuição Assistente Administrativo,

Padrão 30, para substituirem, sucessivamente, na Comissão de

Constituiçao e Justiça e de Redação, da Coordenação de

Comissões Permanentes, do Departamento de Comissões, o

Secretário de Comi55ào, FC-07, do Quadro de Pessoal da Câmara

dos Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir de 31

de janeiro do corrente ano.

cAMAAA DOS DEPUTADOS, em 2Q de ,tE!'V~,..e";I:'lõl de 2002.

h6~CIO NE
Preside e
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS
Fevereiro de 2002

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item 1, alínea na", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 rlp

dezembro de 1990,

RESOLVE designar JOSÉ MARTINS FERREIRA,

ocupante de cargo da Categoria Funcional de Pillalista

Legislativo - atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, ponto

n° 2.590, 1° substituto do Secretário de Comissão, FC-07, do

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, do Quadro de Pessoal

da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos eventuais, a

partir de 20 de fevereiro do corrente ano.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de fevereiro

A~~cro
. Preside e

de 2002.

"'"O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de'

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE designar LÊDA MARIA LOUZADA MELGAÇO,

ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista

Legislativo - atribuição Técnico em Documentação e Informação

Legislativa, Padrão 38, ponto nO 6.343, 1~ substituta da

Diretora, FC-08, do Centro de Documentação e Informação, do

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus

impedimentos, no período de 07 a 27 de janeiro do corrente

ano.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de .teve::-e.ircPe 2002.
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O PRESIDENTE DA CÂMARA

Quarta-teira 27 03839

DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990, observado o disposto no artigo 38 da Lei nO

8.112, de 11 de dezembro de 1990,

RESOLVE designar MARIA AUXILIADORA BENEVIDES

HONTENEGRO, ocupante de cargo da Categoria Funcional de

Analista Legislativo - atribuição Técnico em Documentação e

Informação Legislativa, Padrão 4.5, ponto nO 1. 996,

substituta do Diretor, FC-Oe, do Departamento de Comissões, do

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus

impedimentos, no periodo de 02 a 21 de janeiro do corrente

ano.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de fevereiro 2002.

'0
CIO NEVESLA.-.j}

pre5idente' /

O PRESIDENTE ,DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, na uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item l, alinea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11· de

dezembro de 1990,

RESOLVE designar MARIA DE JESUS MATOS

MORENO, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista

Legislativo - atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, ponto

n° 4.114, 2 4 substituta do Chefe da Seção de Apoio Técnico,

FC-05, da Coordenação de Administração de Edificios, do

Departamento Técnico, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir de 07 de

fevereiro do corrente ano.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de ;tC!lV~et-(1'lQ de 2002.

A~:;rCIO

Preside te
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

Fevereiro de 2002

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item r, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de 11 Ode

dezembro de 1990,

RESOLVE designar MnUAM GONÇALVES TEIXEIRA

DE OLIVEIRA, ocupante de cargo da Categoria Funcional de

Técnico Legislativo atribuiç~o Assistente Administrativo,

Padr~o 26, ponto nO 5.794, la substituta do Secretário de

Comissào, FC-07, da Comisscio de Ciênc:'a e Tecnologia,

Comunicaça.o e Informática, da Coordenação de Comissões

designar NÀD~ LúcIA DAS NEVES

Permanentes, do Departamento de Comissões, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus impedimentos, no

periodo de 04 a la de fevereiro do corrente ano.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 àe fevereiro de 2002.

IO~~
president~1

O PRESIDENTE DA' CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item r, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 d@

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 "de

dezembro de 1990,
RESOLVE

RAPOSO, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico

Legislativo - atribuição Assistente Administrativo, Padrão 30,

ponto nO 5.393, 2& substituta do Secretário de Comissão,

FC-07, na Comissão da Amazônia e de Desenvolvimento Regional,

da Coordenação de Comissões Permanentes, do Departamento de

Comissões, do Quadro de Pessoal da CAffiara dos Deputados, em

seus impedimentos eventuais, a partir de 29 de janeiro do

corrente ano.

cAMABA DOS DEPUTADOS, em 26 de fevereiro de 2002.

c"~cro NEVES
Presidente
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.....
O PRESIDEN'rE DA CAMJ\RA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, allnea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 'de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE designar PEDRO FRANCISCO PINHEIRO,

ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico

Legislativo atribuição Agente de Serviços Legislativos,

Padrão 30, ponto nO 2.368, 1° substituto do Chefe da Seção de

Telefonia, FC-OS, na Coordenação de Equipamentos, do

Departamento Técnico, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, em seus impedimentos, nos periodos de 17 de

dezembro de 2001 a 01 de janeiro de 2002, de 07 e 15 de

janeiro do corrente ano.

cAMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de fevereiro

A<~eA
CIO NEVE

President

de 2002.

o PRESIDEN'rE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o'

artigo 1°, item I, a1inea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 -de

junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de 11' de

dezembro de 1990,

RESOLVE designar RICARDO LIMA DE AGUIAR,

ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico

Legislativo - atribuição Adjunto Parlamentar, Padrão 30, ponto

nO 4.755, 1° substituto do Chefe da Seção de Planejamento,

FC-05, na Coordenação de Recrutamento e Seleção, do Centro de

Documentação e Informação, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir de 08 de

janeiro do corrente ano.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de fevereirOde 2002.

)~9P'CIO S
Preside te
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o PRESIDENTE DA
....

CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo 1°, item I, alínea "a", do Ato da Mesa n Q 205, de 28 de

junho de 1990, observado o disposto no artigo 38 da Lei nO

8.112, de 11 de dezembro de 1990,

RESOLVE designar THAIS FRANÇA BUDÓ, ocupante de

cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo

atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, ponto nO 1.934, la

substituta do Diretor, FC-08, do Departamento de Comissões, do

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus

impedimentos, no período de 24 a 30 de dezembro de 2001.

cAMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de heye.;:i~~Q 2002.
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ERRATA

Seção de Publicação no Diário da Câmara dos
Deputados

No OCO N° 91 de 13.06.01, página 28343, colu
na 02.

Onde Se Lê:

e) Comissão Especial destinada a apreciar e
proferir parecer à PEC n° 277-A/00 (Combustíveis),
*5a Reunião, em 6-6-01

Leia-Se:
e) Comissão Especial destinada a proferir pare

cer à PEC n° 277-A/00 (Combustíveis), *5a Reunião,
em 12-6-01.

COMISSÕES

ATAS DAS COMISSÕES

51& Legislatura - 3& Sessão Legislativa

Ata da 37& Reunião Extraordinária,
realizada em 7 de novembro de 2001

Às dez horas e cinqüenta e quatro minutos do
dia sete de novembro do ano dois mil e um, no Plená
rio Professor Roberto Campos do Anexo 11 da Câmara
dos Deputados, reuniu-se a Comissão de Economia,
Indústria e Comércio, em audiência pública, para de
bater o tema "Formação de cartel e a manipulação de
preços por parte das grandes indústrias de suco de
laranja", tendo como convidados os Senhores Paulo
de Tarso Ramos Ribeiro, Secretário de Direito Econô
mico do Ministério da Justiça; Luiz Haffers, Presidente
da Sociedade Rural Brasileira; Ademerval Garcia,
Presidente da Abecitrus; Celso Russomano, Deputa
do Federal- PPB/SP; Antônio Egídio Crestana, Presi
dente do Sindicato Rural de Campinas/SP; e Nelson
Marquezelli, Deputado Federal - PTB/SP. Registra
ram presença os Deputados Marcos Cintra, Presiden
te; Gerson Gabrielli, Jaques Wagner e Sérgio Barros,
vice-Presidentes; AJex Canziani, Antônio do Valle,
Delfim Netto, Divaldo Suruagy, Edison Andrino, Emer
son Kapaz, Jairo Carneiro, João Pizzolatti, Jurandil
Juarez, Léo Alcântara, Osório Adriano, Rubem Medi
na, Virgílio Guimarães e Zila Bezerra, Titulares; Aloi
zio Mercadante, Augusto Nardes, Badu Picanço, Car
lito Merss, Chico Sardelli, Alcione Barbalho, Francisco
Garcia, João Sampaio, Lidia Quinan, Paulo Octávio e
Ricardo Ferraço, Suplentes. Registraram presença os
Deputados Nelson Marquezelli, Corauci Sobrinho,

José Carlos Martinez, Xico Graziano, Luiz Carlos Ha
uly, Celso Russomano e Robson TLma, não-mem
bros. Deixaram de comparecer os Deputados Almei
da de Jesus, Arthur Virgílio, Enio Bacci e Givaldo Ca
rimbão. O Presidente, Deputado Marcos Cintra, deu
por abertos os trabalhos, chamando para tomar as
sento à Mesa os convidados. Após cumprimentar a
todos, o Presidente concedeu a palavra a cada um
dos convidados para suas explanações. Dando pros
seguimento, iniciou a fase dos debates. Usaram da
palavra, para suas indagações, os Deputados Xico
Graziano, Chico Sardelll, Aloizio Mercadante e Ricar
do Ferraço. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a
tratar, às quatorze horas e cinqüenta e dois minutos, o
Presidente agradeceu a presença de todos, em espe
cial aos convidados, e encerrou os trabalhos. O inteiro
teor da reunião foi gravado, devendo ser transcrito e
publicado, passando a fazer parte integrante desta
ata. E, para constar, eu, Aparecida de Moura Andra
de, Secretária, lavrei a presente Ata que será assina
da pelo Presidente e encaminhada à publicação no
Diário da Câmara dos Deputados. Deputado Mar
cos Cintra, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Gabri
elli) - Declaro abertos os trabalhos da presente reu
nião de audiência pública da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio, destinada a debater o tema
"Formação de Cartel e a Manipulação de Preços por
parte das Grandes Indústrias de Suco de Laranja".

Convido para compor a Mesa o Dr. Paulo de Tar
so Ramos Ribeiro, Secretário de Direito Econômico
do Ministério da Justiça; o Dr. Luiz Haffers, Presidente
da Sociedade Rural Brasileira; o Dr. Ademerval Gar
cia, Presidente da ABECITRUS; o Deputado Federal
Celso Russomanno, do PPB de São Paulo; o Dr. Antô
nio Egídio Crestana, Presidente do Sindicato Rural de
Campinas, São Paulo; o Deputado Federal Nelson
Marquezelli, do PTB de São Paulo; o Dr. Afonso Ro
deguer, da ABRACITRUS; e o Dr. Santos Ferreira de
Melo, Vice-Presidente da ASSOCITRUS - Associa
ção Brasileira de Citricultura.

Convido o talentoso e competente Deputado
Marcos Cintra, Presidente desta Comissão, para dar
seqüência aos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)
- Agradeço ao Deputado Gerson Gabrielli a presença
e a participação.

Antes de dar início aos debates, quero esclare
cer a razão de estarmos aqui reunidos para discutir
tema relativo a esta importante indústria para o Brasil,
a citricultura.
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Temos entre nós !numeros Parlamentares. A
presença dos senhores é uma demonstração clara da
importância desse setor para o País. Por isso, é im
portante que fique claro que não estamos discutindo
aqui uma contingência de mercado. O que faz com
que essas discussões sejam importantes para o País
não são apenas as oscilações cíclicas de preços, de
conjuntura, coisa normal e absolutamente típica da
atividade à qual os senhores se dedicam, a agricultu
ra. Vamos discutir aqui a possibilidade de estar ha
vendo neste importante setor da economia brasileira
formação de cartel e manipulação de preços por par
te das grandes indústrias de suco de laranja.

Enfatizo a todos que o setor da citricultura no
Brasil representa, hoje, exportações que superam a
marca de 1 bilhão e 200 milhões de reais, emprega
aproximadamente meio milhão de pessoas, repre
senta setor no qual o Brasil vem avançando e ocupan
do espaço significativo em todo o mundo e, portanto,
merece todo o nosso respeito, toda a nossa admira
ção, todo o nosso apoio.

Exatamente por necessitar e por merecer todo o
nosso apoio, respeito e admiração, estamos aqui dis
cutindo a formação de um setor saudável para a eco
nomia brasileira, discutindo a continuidade de um se
tor que, se for administrado de maneira correta, legal,
legítima, continuará crescendo, como vem crescendo
ao longo dos últimos vinte anos.

Todos reconhecemos a importância e a contri
buição das indústrias, todas conhecidas e de grande
porte, para a agricultura brasileira e para o Brasil. Por
outro lado, precisamos zelar para que o comporta
mento de mercado seja correto, decente e atenda ao
interesse de todas as partes envolvidas.

Estamos aqui para discutir, para pedir esclareci
mentos e para ouvir. A presença de vários Parlamen
tares ligados diretamente ao setor é prova cabal, ine
quívoca, do papel e da importância que o Poder Le
gislativo brasileiro terá na condução desse tema nes
se importante setor da economia brasileira.

Portanto, agradeço a todos os senhores a pre
sença, ao Dr. Paulo de Tarso, Secretário de Direito
Econômico do Ministério da Justiça; nosso querido
amigo Dr. Luiz Haffers, Presidente da Sociedade Ru
ral Brasileira; Dr. Ademerval Garcia, Presidente da
ABECITRUS, a quem vejo pessoalmente hoje, pela
primeira vez, mas em quem reconheço eficiência e
notória competência profissional, por ser um dos exe
cutivos de maior sucesso nesse setor, quem sabe,
responsável até por boa parte do crescimento do se
tor no Brasil; nobre Deputado Celso Russomanno; Dr.
Egídio Crestana, Presidente do Sindicato Rural de

Campinas; querido Deputado Federal Nelson Mar
quezelli, que vem há bastante tempo se dedicando a
esta questão; Dr. Afonso Rodeguer, da
ABRACITRUS; Dr. Santos Ferreira de Melo, Vice-Pre
sidente da ASSOCITRUS; e, logicamente, nosso que
rido Vice-Presidente da Comissão, Deputado Gerson
Gabrielli.

Antes de passar a palavra ao Deputado Celso
Russomanno, farei um breve histórico do setor.

As primeiras denúncias de formação de cartel
na indústria da laranja surgiram há bastante tempo,
através do então Deputado Herbert Levi. O Deputado
Celso Russomanno foi autor de requerimento que se
encontra hoje na Secretaria de Direito Econômico,
apensado a requerimento de minha autoria que pas
sou por esta Comissão, no ano 2000, no qual se aven
tava a possibilidade de formação de cartel. Conse
qüentemente, a discussão do tema de hoje foi, inicial
mente, proposta pelo Deputado Celso Russomanno.

Seguindo as regras das Comissões para au
diências públicas, os expositores terão prazo de 15
minutos para as suas apresentações. Depois os Srs.
Parlamentares inscritos farão uso da palavra e, então,
abriremos a palavra ao público. Peço a todos que fa
lem ao microfone, pois a reunião está sendo gravada.

Passo a palavra ao Deputado Celso Russoman
no para suas considerações.

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO 
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. membros da Mesa,
Sras. e Srs. Deputados, senhoras e senhores, no dia
1° de setembro de 1999, encaminhei, por intermédio
da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambi
ente e Minorias, à Secretaria de Direto Econômico
questão que acontecia naquele ano e que me parecia
ser uma prática levada a efeito pelas empresas esma
gadoras de laranja a cada três anos. O problema pa
recia cíclico. A cada três ou quatro anos, essas em
presas buscam do produtor cada centavo que paga
ram durante os três anos que se passaram.

Naquele ano, as laranjas estavam apodrecendo
nos pomares, porque a indústria colocava o pé em
cima da caixa da laranjas e estipulava o preço de
R$ 1,70 por caixa ou R$ 1,90, às vezes até menos. Se
formos a alguma lanchonete, por incrível que possa
parecer, em qualquer lugardo Brasil, vamos pagar R$
1,00 por um copo de suco de laranja, e a indústria pa
gava R$1 ,50, R$1 ,70 ou R$1 ,90 pela caixa de laran
jas.

(Não identificado) - Posta na fábrica.
O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO 

Posta na fábrica. Bem lembrado.
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A laranja estava apodrecendo no pé. Eram tris
tes as fotografias e as filmagens do desespero dos
pequenos citricultores que vimos na Comissão de De
fesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias. Isso
tem que ficar muito claro aqui, porque os grandes ci
tricultores ou os pomares que pertenciam a essas
empresas que estão relatadas aqui - Sucocítrico Cul
trale Ltda., Citrosuco Paulista S.A, Coinbra-Frutesp,
Cargill Citrus Ltda. - tinham seus frutos colhidos, evi
dentemente. Os grandes proprietários, aqueles que ti
nham poder de barganha, sem dúvida alguma, ti
nham sua colheita realizada. Os pequenos citriculto
res, ao longo dos anos, desde o início da década de
90, ou tiveram suas propriedades compradas por es
ses grupos ou acabaram indo à falência, porque não
conseguiram suportar a situação imposta ao mercado
a cada três ou quatro anos.

Sr. Presidente, se V. Exa. me perguntasse agora
se estão pagando bem pela laranja, eu lhe diria que
estão. Elogio, inclusive, o trabalho de brasileiros que
hoje em dia estão mostrando a competência do Brasil
no mercado brasileiro e no exterior. Mas isso não sig
nifica que possamos aceitar que aquele que esmaga
a laranja seja proprietário de todos os pomares no
Estado de São Paulo ou no Brasil. Não podemos acei
tar que, pelo fato de esmagar a laranja, faça no setor o
seu cartel.

Que essas empresas sentam em uma mesa de
negociação todos sabem, até porque existe uma as
sociação, mas é inaceitável que elas obriguem o pe
queno citricultor a vender sua safra a uma empresa
específica. Se ele não aceitar o preço imposto por de
terminada empresa e procurar uma outra, a outra dirá:
"Não, eu não compro de você. Se você vende para o
outro, vá vender lá. Eu não compro". Se o pequeno ci
tricultor bater o pé e disser que não pode vender por
R$ 1,70 porque está levando prejuízo, a indústria dei
xa apodrecer a laranja no pé.

A gravidade da história, em 1999, era tão gran
de que, para que essas laranjas não estragassem no
pé, resolvemos, junto com os citricultores do Estado
de São Paulo, carregar quarenta caminhões, com
onze toneladas de laranja cada, e distribuí-Ias na Pra
ça de Sé, gratuitamente, para o povo de São Paulo, a
fim de que essa laranja não apodrecesse no pé.

Como disse, essa história é cíclica, acontece a
cada três ou quatro anos. Até questiono a lucrativida
de dessas empresas nesse período, porque, sem dú
vida alguma, com o poder aquisitivo alto de que des
frutam, compraram as indústrias esmagadoras de
suco de laranja nos Estados Unidos.

Ora, se existe dinheiro para tudo isso, é porque
a lucratividade é muito grande. Não podemos aceitar
que esse abuso seja praticado contra o pequeno citri
cultor, que está aqui representado. Hoje fizeram ques
tão de vir aqui, sabendo que poderão sofrer lá na fren
te uma perseguição, ser colocados à margem e não
ter sua produção comprada, porque estão aqui hoje.
É evidente que a laranja deste ano está comprada,
mas eles sabem que amanhã, em 2002 ou 2003, pro
vavelmente algo vai acontecer novamente.

Esse movimento, a cada três ou quatro anos,
parece até que é para descaracterizar o que podemos
chamar de cartel. A cada três ou quatro anos fazem
algo, depois tiram o pé do acelerador e voltam atrás.
Pagam um preço justo pela laranja e ninguém mais
reclama. Daqui a quatro anos, buscam cada centavo.
Parece ser isso. Não posso fazer uma afirmação des
sa, porque seria leviano, mas o quadro leva a crer que
seja isso o que aconteça, porque, infelizmente, a cada
quatro anos a coisa volta.

Por isso, Deputado Marcos Cintra, parabenizo-o
por essa audiência, pela sua iniciativa em relação à
CPI, de cujo projeto de resolução sou Relator, porque
temos que apurar essa questão agora, Or. Paulo de
Tarso, através da Secretaria de Direto Econômico e
do CADE, para que amanhã esses pequenos citricul
tores não sejam vítimas novamente do procedimento
com que eles vêm sofrendo.

Parece que a coisa é tão forte que recebi denún
cia aqui em Brasília contra o Banco do Brasil, dizendo
que o Banco estava expondo publicamente o nome
dos citricultores que tinham tomado dinheiro empres
tado, com vencimento em janeiro do ano que vem 
ainda nem venceram os títulos. A relação desses citri
cultores estava sendo exposta publicamente em to
dos os cantos das cidades onde eles se encontravam,
dizendo que as suas safras estavam comprometidas
para com o Banco do Brasil, ferindo o Código de Defe
sa do Consumidor, que proíbe a exposição do consu
midor inadimplente. Nesse caso, não existia sequer
inadimplência ainda. Eles estavam adimplentes por
que os títulos não haviam vencido.

O texto, por incrível que possa parecer, diz o se
guinte: "Relação dos financiados da safra 2000/2001.
Vimos através da presente encaminhar relação de fi
nanciados cuja produção encontra-se vinculada a
este Banco, consoante instrumentos firmados. Para
evitar qualquer contratempo e assim resguardar os
nossos recíprocos interesses, informamo-lhes que o
pagamento da aquisição dos produtos financiados
deverá ser feito através de cheque nominativo cruza
do em favor do Banco do Brasil, Agência 467, de Itá-
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polis, interior do Estado de São Paulo, ou, se o paga
mento for feito por meio de nota promissória rural, de
verá constar que o produto adquirido constitui garan
tia de financiamento por este Banco".

Parece que o poder é tão grande que o gerente
do Banco, Luiz Bertin Netto, e o Sr. Lázaro Petrochelli,
que já foram transferidos dessa agência, assinam um
documento desses. Pasmem os senhores, pois a rela
ção foi afixada em farmácias e estabelecimentos co
merciais, com o nome e o CPF das pessoas, impedin
do que esses citricultores vendam suas safras. Pare
ce que tudo é constituído de tal forma e com tal poder
que só resta um caminho: vender para as quatro em
presas que estão no mercado e que colocam o pé em
cima da caixa a cada três ou quatro anos e determi
nam quanto vão pagar. Se esse valor fosse proporcio
nai ao que o produtor gastou em utensílios para a la
voura, pagamento da colheita da safra, agrotóxicos,
enfim, se todos os custos fossem observados e até
que, como eles me diziam na época, não tivessem ne
nhum lucro, mas pelo menos não tivessem prejuízo,
ainda estaria bem. Mas não. A coisa vai muito além. A
indústria diz: "Temos uma supersafra, portanto não in
teressa".

Se temos uma supersafra, o Governo também é
responsável, como em outros países, por escoar a
safra ou pagar para que o produtor não plante, para
evitar que o pequeno produtor seja prejudicado, pois
os grandes sobrevivem, têm poder de negociação. É
preciso que os pequenos produtores continuem no
mercado, porque são os que geram a maioria dos em
pregos neste País.

E como ficou a situação daqueles que faziam a
colheita da laranja? Estão passando fome. Foi neces
sário que as Prefeituras - e há Prefeitos aqui presen
tes - conseguissem cestas-básicas para que essas
pessoas não passassem fome. Como não existia co
lheita, eles estavam passando fome.

Sr. Presidente, não vou estender-me muito, até
porque há muitos expositores presentes. Quero infor
mar que os citricultores têm um manifesto para entre
gar a esta Comissão e, depois, se V. Exa. permitir, eles
querem fazer a leitura. Que fique claro que não quere
mos impor nada. Queremos eqüidade nessa relação.
É isso o que queremos.

Está aqui o Deputado Xico Graziano, que foi Se
cretário de Agricultura de São Paulo e acompanhou
de perto a situação. Deputado, fico feliz em vê-lo aqui.
Na época, S.Exa. também tentou ajudar da melhor
forma possível. Acho que temos de nos juntar real
mente para fazer com que esse tipo de procedimento
não torne a acontecer. Apesar de a Secretaria de

Acompanhamento Econômico achar que não existe
formação específica de cartel, ainda assim, no seu
parecer diz que há toda a probabilidade para que
exista, devido à concentração.

É importante que esclareçamos quanto essas
indústrias plantam, quanto colhem, quantas proprie
dades de pequenos citricultores compraram, quantas
caixas de laranja produzem e quantas estão esma
gando, para que tenhamos consciência do que signifi
ca o oligopólio nesse setor.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)

- Agradeço ao Deputado Celso Russomanno a inter
venção.

Quero registrar que está entre nós o Deputado
Estadual José Zico Prado, da Assembléia Legislativa
do Estado de São Paulo, membro da Comissão de
Agricultura daquela Casa e que acompanha ativa
mente a citricultura paulista. A presença de V.Exa. a
esta audiência pública muito nos honra.

Antes de passar a palavra ao Dr. Ademerval
Garcia, por solicitação de um dos nossos expositores,
gostaria de exibir um vídeo que, de certa forma, re
presenta a angústia e a movimentação que geraram
os problemas da citricultura paulista. É um vídeo de
mais ou menos 3 minutos, de modo que peço que as
luzes sejam diminuídas para que possamos assistir a
ele.

(Exibição de vídeo.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra) 

Quero esclarecer que essa foi uma reunião realizada
em Bebedouro, em 25 de março de 2000, quando o pre
ço da laranja pago ao produtor situava-se ao redor de 1
dólar por caixa. Hoje, temos uma situação totalmente di
ferente do ponto de vista conjuntural. Era um dólar ao
câmbio da época, lembrou-me o Deputado Xico Grazia
no, que aliás nos dá a honra da sua presença nesta reu
nião. Hoje, estamos com o preço de mercado em torno
de 3 dólares ou 3,5 dólares ao câmbio de hoje, portanto,
uma situação conjunturalmente muito diferente.

Mas o que nos preocupa nesta Comissão, repi
to, não é a situação conjuntural do mercado, mas a si
tuação estrutural, ou seja, como se compõe, qual a
correlação de forças existentes nele. Isso é o que nos
preocupa. Os movimentos pendulares de mercado
não dizem respeito à nossa preocupação neste mo
mento, que é a formação de cartel.

E apenas para deixar isso muito claro para to
dos os senhores presentes, estamos discutindo, por
exemplo, o art. 20 da Lei de Defesa de Concorrência,
Lei n° 8.884, de 1994, que diz:
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Art. 20. Constituem infração da ordem
econômica, independentemente de culpa,
os atos sob qualquer forma manifestados,
que tenham por objeto ou possam produzir
os seguintes efeitos, ainda que não sejam

alcançados:

I - limitar, falsear ou de qualquer forma
prejudicar a livre concorrência ou a livre ini
ciativa;

/I - dominar mercado relevante de
bens e serviços;

111 - aumentar arbitrariamente os lu
cros;

IV - exercer de forma abusiva posição
dominante.

É isso que estamos discutindo. Ninguém está
discutindo se o preço está bom ou ruim, se as condi
ções de mercado são favoráveis ou não à indústria ou
ao produtor, mas os procedimentos de organização
de mercado que possam, eventualmente, levar a esse
tipo de comportamento descrito no art. 20 da Lei n°
8.884, de 1994, de defesa da concorrência.

É um esclarecimento pertinente, uma vez que
não estamos tratando de questão de curto prazo.

Concederei a palavra ao Dr. Ademerval Garcia,
Presidente da ABECITRUS, a quem peço faça sua
exposição no prazo de até quinze minutos. Como to
dos podem perceber, há vários expositores. Dessa
forma, solicito brevidade, sem prejuízo de a explana
ção ser a mais completa possível.

Antes, porém, a pedido do Deputado Nelson
Marquezelli, menciono a presença do Dr. Afonso Ro
deguer, da ABRACITRUS, e do Dr. Santos Ferreira de
Melo, VicePresidente da Associação Brasileira da Ci
tricultura - ASSOCITRUS, anteriormente menciona
do.

Concedo a palavra ao Dr. Ademerval Garcia.
O SR. ADEMERVAL GARCIA - Deputado Mar

cos Cintra, Presidente da Comissão de Economia
Sras. e Srs. Deputados, senhoras e senhores, agra~
deço profundamente a oportunidade que o Deputado
concede à indústria de citros de participar desta au
diência pública. É uma ocasião que temos para expor
algo relativo a expoente setor do agronegócio, em ter
mos de participação mundial, talvez maior do que
qualquer outra presença brasileira.

Preparei uma apresentação que talvez exceda
os quinze minutos mencionados pelo Deputado, mas
poderá ser cortada a qualquer momento. Sou muito
disciplinado, porque, no meio de tantos votos, não te-

nho voto nenhum e, dessa maneira, obedeço às or
dens de forma bem rápida. (Risos.)

O que é a laranja no mundo? Citarei dados da
FAO. Em toda a minha exposição, vou mencionar da
dos internacionais de uso público, de conhecimento
geral, de acesso coletivo, sem que tenham sido pro
duzidos pela ABECITRUS.

Em 1988 e 1989, este era o perfil: no mundo se
produziam 38 milhões de toneladas de laranja, dos
quais o Brasil era responsável por 27%. Dez anos de
pois, essa produção havia saltado para 53 milhões de
toneladas e o Brasil produzia 29,7% - o País cresceu
dentro de um bolo muito maior; os Estados Unidos
passaram de 17,4% para 15,6%, e a China, de 1,1%
para 4,5%. Esses dados são os mais recentes dispo
nibilizados pela FAO. Já mostramos que o Brasil pro
duz quase um terço da laranja do planeta. Não há ne
nhum outro produto pelo qual o Brasil se responsabili
ze por um terço da produção total do mundo.

Na produção mundial de sucos, em 1978 e
1979, eram destinados 11 milhões de toneladas de la
ranja, dos quais 65% eram produção norte-america
na. O Brasil tinha 25% desse total, outros tinham 5%,
e o Mediterrâneo, 10%, porque produz fruta de mesa
e muito pouco suco.

Dez anos depois, mais do dobro da produção de
fruta estava sendo destinado à produção de suco. O
mercado tinha-se expandido extraordinariamente. E o
responsável por essa expansão foi a indústria brasile
ira. Quando falo em indústria, estou falando do seg
menta citrícola, a cadeia produtiva, não se trata de
quem tem fábrica. O Brasil, de 25%, foi para 47% da
produção total, e os Estados Unidos ficaram com
40%.

Vejam bem, 90% do suco de laranja do mundo
são ~roduzidos por dois Estados - não são dois paí
ses. E o Estado de São Paulo e o Estado da Flórida. É
um produto que tem naturalmente um perfil de con
centração. Os outros países produziam 6%, e o Medi
terrâneo, 7% desse total, especialmente fruta de
mesa, no caso deste último.

Deixo bem claro que não estou falando de rela
ção entre produtor de laranja e fabricante de suco. A
cadeia produtiva de suco de laranja é bem mais ex
tensa e ocupa espaço na ordem de 5 bilhões de dóla
res por ano. Mencione-se a produção de mudas, a ori
entação científica do setor. Há enorme quantidade de
instituições envolvidas no ramo.

O Brasil é o único país do mundo que dispõe de
navios-tanque para transporte a granel. O País tem
dez desses navios. Para ter navio-tanque, não é preci-
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so ter dinheiro. Devido à nossa estrutura de colônia seu risco, com o seu cuidado, com o seu lucro, com a
portuguesa, tínhamos que comprar e pagar. Mas o sua vantagem. Mas a indústria do suco de laranja
mundo não funciona assim. Financia-se tudo. Esses consome 70% da laranja do Estado de São Paulo; os
navios não pertencem às indústrias brasileiras, são outros 30% são opções de mercado. Quer dizer, não
fretados, operando exclusivamente para a indústria existe uma condenação do citricultor para vender a la-
brasileira. Portanto, não é preciso ter dinheiro para ranja para a indústria. Isso é uma decisão dele, como
conseguir navio desse tipo, mas volume, e somente o agente econômico, segundo a sua conveniência.
Brasil tem volume. E é necessário tecnologia para se Quando se fala em citricultura, fala-se basica-
construir tal navio, o que não se encontra por aí.

mente de São Paulo, pois 98% do suco de laranja ex
Há fábricas grandes, são quinze, um enorme in-

portado é proveniente desse Estado; quanto ao res-
vestimento no interior de São Paulo. Atingem 333 Mu- tante, parte é de Sergipe, da Bahia, do Paraná e do
nicípios, dos quais onze no Estado de Minas Gerais e
o restante no Estado de São Paulo. Só de combustível Rio Grande do Sul. Portanto, é uma indústria eminen-
no transporte de laranja, dentro dessa cadeia produtí- temente paulista, que ocupa 700 mil hectares.
va, gastam-se 50 milhões de litros de óleo diesel, Esse é o perfil da ABECITRUS, mas gostaria de
comprados em 322 Municípios paulistas e em mais falar um pouco sobre as empresas que a compõem. A
onze mineiros. De pedágio se pagam 17 milhões de Bascitrus é uma empresa que pertence a duas famíli-
dólares nas rodovias paulistas com essa estrutura. as, uma com grande tradição no campo, a família
São 400 mil empregos e mais de 1 bilhão e 200 mi- Bassit, a outra com grande tradição no mercado, a fa-
Ihões de dólares decorrentes da exportação. Em cada mília Happel. A empresa tem sede em Mirassol, perto
dez copos de suco de laranja produzidos no mundo, de São José do Rio Preto.
excluindo-se os Estados Unidos, oito são do Estado A Cargill é a maior empresa mundial de com-
de São Paulo. modities agrícolas. Todo mundo a conhece. A Cargill

Portanto, é uma cadeia produtiva de que nos de- possui instalações no Brasil há muito tempo e duas
veríamos orgulhar profundamente. Ninguém no mun- fábricas, uma em Uchoa e outra em Bebedouro.
do tem algo com essa competência, construída no A terceira empresa associada à ABECITRUS é
Brasil em quarenta anos, com todas as dificuldades, a Citrosuco, a mais antiga exportadora de produtos
choques econômicos e tudo mais que aqui aconteceu cítricos do País, tendo começado a operar em 1961.
nesse período. Resultou de uma junção de três famílias, uma de ale-

Esse é um desenho ultra-resumido da cadeia mães que eram citricultores no Brasil e trabalhavam
produtiva feito pelo PENSA, da Universidade de São com marinha mercante, uma outra família alemã que
Paulo, por encomenda do FUNDECITRUS. São 180 até hoje é responsável pela maior distribuição de be-
milhões de dólares que esse setor consome por ano bidas na Alemanha, a família Hecks, e ainda outra de
em defensivos agrícolas, 70 milhões em fertilizantes, citricultores nos Estados Unidos. As duas famílias de
20 milhões em tratores, 100 milhões em implementos origem alemã compraram a participação americana;
agrícolas, 28 milhões em mudas, e por aí afora. posteriormente, a família Fischer, residente no Brasil,

A produção dentro da fazenda representa 900 comprou a participação da família Hecks e hoje o
milhões de dólares. Isso é mais ou menos o que resul- Grupo Fischer é o único detentor da Citrosuco.
ta da venda da produção do pé de laranja. Do lado de Isso mostra que a indústria brasileira nasceu
fora, há empresas de frutas frescas voltadas para o
mercado interno, que faturam 665 milhões de dólares; para exportar suco de laranja, e não para exportação

de excedentes. Essa indústria foi formada para abasempresas de frutas frescas voltadas para a exporta-
ção, que faturam 21 milhões de dólares; a indústria de tecer os Estados Unidos, particularmente o Estado da
suco de concentrado, que fatura 1,3 milhão de dóla- Flórída, por causa das constantes geadas que acon-
res; a indústria de suco pasteurizado, voltada para o teceram nas décadas de 60, 70 e 80.
mercado interno, que fatura 42 milhões de dólares; A Citrovita é uma empresa do Grupo Votoran-
empresas de suco pronto fresco, que faturam 84 mi- tim, o maior grupo empresarial brasileiro e um dos
Ihões de dólares. Isso quanto ao período em que esse maiores do mundo. Trata-se de um grupo extrema-
estudo foi feito. mente diversificado que tem um braço no agronegó-

Ressalte-se que a indústria do suco de laranja cio, a Citrovita.
não é o único destino possível para o citricultor. O ci- A Coinbra-Frutesp, pertencente ao Grupo Drey-
tricultor tem todas essas opções, cada uma com o fus, a segunda maior companhia de commodities
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agrícolas do mundo, tem no Brasil duas fábricas, uma
em Bebedouro, outra em Matão.

Depois temos a CTM Citrus, uma empresa pe
quena de Limeira que não processa mais a sua fruta
na fábrica, apenas aluga horas em outras fábricas.

Existe a Cutrale, companhia que tem 60 anos,
dos quais 35 na indústria e 25 na atividade rural. Ela
veio do campo para a cidade e tem quatro fábricas no
interior do Brasil.

Há ainda a Frutax, uma companhia pequena
que está se desligando da ABECITRUS porque não
está operando mais em sua fábrica, já que processa a
fruta dos seus associados em outros locais.

A Montecitrus é uma empresa formada por cer
ca de trezentos citricultores que se juntaram num
pool, o qual fornece tecnologia para os seus associa
dos, paga a laranja em função do preço internacional
do suco de laranja, colhe a laranja para os seus asso
ciados. É uma mistura de pool com cooperativa. Ela
não tem fábrica. Embora já tenha tido fábrica, partici
pação em fábrica, ela voltou à situação inicial. Isso
mostra que existe espaço para criatividade nesse
mercado e que não dependemos da indústria de suco
de laranja. Ela aluga horas ociosas de outras indústri
as.

Menciono ainda a Sucorrico, empresa sediada
em Araras, que tem uma fábrica e funciona também
com o mesmo critério. Conta com 150 associados,
que lhe fornecem a fruta e recebem em função do
preço do produto obtido pela empresa no mercado.

Isso mostra que temos composição extrema
mente variada em termos de controle acionário, inte
resse, tamanho e origem de companhia.

Com relação ao que foi comentado pelo Deputa
do Celso Russomanno, explicaria a quantidade de
fruta que a indústria tem. A Secretaria de Acompa
nhamento Econômico checou isso em parecer que le
vou mais de um ano para ser concluído. Ela diz que é
de 11 %. O meu número estava entre 9% e 10%. Outra
coisa, a indústria não faz uma verticalização da cida
de para o campo, mas sim do campo para a cidade.
Essas famílias operavam com laranja antes de opera
rem com suco. Portanto, a presença da indústria no
volume total de produção de matériaprima não é ex
tremamente significativa, como reconhece o próprio
Governo.

O Fundo de Defesa da Citricultura 
FUNDECITRUS é uma prova da capacidade de traba
lho coordenado entre a indústria de suco de laranja e
os citricultores. O FUNDECITRUS é a única institui
ção científica no mundo a se dedicar exclusivamente

a pragas e doenças de citros. Não há nenhuma outra
e nenhum outro setor no Brasil que possa ostentar
uma organização como a que a indústria de citros e
os citricultores têm. Trata-se do sistema mais sofisti
cado de proteção fitossanitária existente no mundo,
tanto que os citricultores da Flórida vêm aprender
esse assunto conosco. Fazemos inspeção de poma
res, especialmente à procura de cancro cítrico. Faze
mos pesquisas científicas nas áreas de defesa sanitá
ria e extensão. Isso significa que toda informação ge
rada pela ciência vira tecnologia e vai para o produtor
sem custo adicional.

Devo dizer-lhes o seguinte: toda a citricultura
brasileira está protegida pelo FUNDECITRUS, mas
apenas 50% dos citricultores contribuem para esse
fundo. Mesmo quem não contribuiu com o Fundo tem
os mesmos benefícios, porque uma planta doente
numa fazenda que não contribui para o
FUNDECITRUS contamina todas as demais.

Essa instituição tem este perfil internacional. Te
mos convênios operacionais com institutos na Espa
nha, na França, na Argentina, com o Ministério da
Agricultura dos Estados Unidos, com o sistema de
produção e exportação de citros na África do Sul, com
as Universidades da Flórida, da Califórnia, de Was
hington. Trabalhamos com as universidades do con
corrente e isso confirma a nossa competência científi
ca. Existem ainda instituições brasileiras do mais alto
prestígio e do mais alto respeito que participam das
pesquisas do FUNDECITRUS.

Isto aqui é apenas um produto lançado na se
mana passada, em Araraquara, para combater uma
grande praga, o bicho-furão, que mostra o tipo de coo
peração científica feito pelo FUNDECITRUS. Essa
instituição coordena projetos com a ESALO, uma ins
tituição de 100 anos, a Universidade Federal de Viço
sa, a Universidade da Califórnia, no campus de Davis,
a Fuji Flavor, do Japão, e a COOPERCITRUS, uma
cooperativa do interior do Brasil. É um sistema de co
operação. Esse projeto durou quatro anos e custou
para o FUNDECITRUS 357 mil reais. O
FUNDECITRUS gasta 4 milhões de dólares em pes
quisa e aloca 24 milhões de dólares de instituições
públicas e privadas em forma de trabalho.

Outra coisa importante é a cadeia produtiva de
citros. O que pensamos no FUNDECITRUS, que, por
faha de melhor nome, dirijo também? O problema da
renda do citricultor não ignoramos. Não adianta ter
mos tecnologia sem que os produtores tenham renda.
É preciso ter estabilidade na renda, e, se isso não
ocorre, alguém precisa gerar essa estabilidade. O
produtor é a parte mais importante da cadeia produti-
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va, a parte menos protegida, a parte pior representa
da, a parte com maior número de pessoas. Conheço
essa história, porque dirijo essa instituição, além da
ABECITRUS. Sabemos disso muito bem.

Na cadeia produtiva de citros, senta à mesa
todo mundo que tem a ganhar ou a perder com o ci
tros, ou seja, os das áreas de fertilizantes, transpor
tes, embalagens, defensivos agrícolas, tudo. Todos
que têm a ganhar ou a perder com isso fazem parte
desse grupo e pagam para entrar. A idéia é usar os re
cursos de todas as empresas que vendem qualquer
tipo de produto ou insumo para o citricultor ou que
usam os seus sistemas para transporte de sucos, por
exemplo, para a melhoria do mercado interno. Por
quê? Porque o mercado interno brasileiro é um mer
cado sobre o qual se pode ter controle; já o mercado
internacional, não. Então, um dos grandes problemas
que a nossa citricultura tem é ser excessivamente de
pendente de exportações e estar sujeita a decisões
na Bolsa de Valores de Nova Iorque. Portanto, preci
samos criar um mercado interno forte para suco, o
que até hoje não foi feito. Esse comitê da cadeia pro
dutiva tem um site que qualquer um pode acessar:
www.laranjabrasil.com.br. Trata-se de uma ONG que
se destina a aumentar o mercado interno para produ
tos cítricos.

Se aumentarmos isso, a demanda vai crescer, o
que acarretará aumento de preço. Se se controlar o
sistema, elimina-se grande parte dessa oscilação de
preço. Essa instituição foi criada dentro do
FUNDECITRUS, é independente, tem diretoria e ren
da próprias. Só não tem sede própria porque não pre
cisa.

Tratarei do perfil da produção citrícola de São
Paulo de 1993 a 2000, segundo números do Instituto
de Economia Agrícola e do CEPEA, da USP. Em
1993, havia 55 milhões de pés novos e, em 2000,
apenas 25 milhões. Isso significa desestímulo ao
plantio. Foi uma década difícil para todo mundo. O nú
mero de árvores em produção subiu de 150 para 201 ,
e depois caiu para 198. Começou um processo de
queda no número de árvores em produção, devido à
ausência de pés novos, para efeito de substituição. O
total de árvores passou de 207 para 223, um aumento
de 10%. A queda referente à área plantada de citros
foi de 12%, passou de aproximadamente 800 mil hec
tares para 700 mil hectares. A produção subiu 30%.
Isso significa tecnologia, aumento de competitivida
de. Não é um setor pobre nem burro. Esses números
são da Secretaria da Agricultura do Estado de São
Paulo, não são nossos. Há 30% a mais de produção
em 12% a menos de área. Isso significa que o setor

tem competência e recursos, apesar de todas as suas
crises.

A produção saltou de 268 milhões de caixas em
1990 para 400 milhões de caixas em 1999, ano da cri
se que todos sofremos, mencionada pelo Deputado
com muita propriedade. Houve perda de laranja, por
que as indústrias têm capacidade limitada de estoca
gemo Estamos falando de um produto que se estoca a
vinte graus abaixo de zero. Quando se esgota a capa
cidade de estocagem, não há como processar mais,
seja qual for o tamanho da safra. Não é uma questão
de vontade. A indústria, em 1998 e 1999, aumentou
em 150 mil toneladas a sua capacidade de estoca
gem, chegando a 400 mil toneladas, mais de um terço
do que pode produzir. No momento em que a produ
ção cai, o que pode fazer com essa capacidade de es
tocagem?

Quanto ao consumo interno, toda vez que há
queda na produção total, diminui-se o consumo no
mercado interno. O que existe de estável, mais ou
menos, é aquela parte que a indústria processa, por
que o produtor prefere vender para a indústria. Ele
sabe que vai receber, isso num país em que há murta
inadimplência. Faz-se uma venda, o caminhão vai
para Sergipe, e nunca mais se vê o comprador. Quem
trabalha com mercado interno sabe disso. Ele prefere
vender para a indústria porque dá mais garantia. Mas
o mercado interno tem sofrido oscilação que faz com
que não haja fidelidade nem mercado alternativo.
Num período de crise, há esse tipo de problema.

Houve grande explosão no mercado interno de
laranja em 1994, causada pelo Real. A mudança da
moeda aumentou o poder de compra, que resultou
em vários benefícios, inclusive quanto à laranja, pro
duto barato e conhecido de todos. Em 1998, houve
uma previsão de safra muito pessimista. Todo mundo
achava que a safra seria murto pequena. A indústria
saiu comprando laranja feito louca, porque queria pe
gar a market share. Tode mundo queria comprar
mais laranja, porque haveria pouca. As indústrias
descobriram muito tarde que o produtor prefere ven
der para a indústria a vender para o mercado interno,
que desabou de 110 para 50. O que a indústria com
prou de laranja não foi do concorrente dela, foi do
mercado interno. O mercado interno desabou, tendo
como resultado aqueles preços de 1998. Então, hou
ve desvalorização cambial em janeiro de 1999, quan
do todas as indústrias estavam com seus tanques
cheios, e os juros internacionais foram para 23%. O
País não tinha crédito para financiar suas exporta
ções no exterior. Todos sabem disso. Vivemos no
mesmo País.
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Quando se deu a desvalorização cambial de
1999, nos contratos em que se previam 3 dólares, por
exemplo, o valor correspondente não era mais de 3
reais, mas de 6 reais. Assim, muitos ganharam muito
e poucos ganharam muito pouco, porque a indústria
opera na média. Todo mundo opera na média. Ou
seja, a crise do preço não foi apenas por excesso de
produção, mas também por dificuldade de financia
mento, desvalorização cambial. Não se discute o mé
rito da desvalorização. Isso é assunto de macroeco
nomia do Governo. Mas o fato é que não se livra disso
somente porque há o desejo de se livrar disso.

Houve recuperação de mercado em 1999, em
2000. Em 2001, esse mercado cai novamente, porque
a safra é menor. A safra neste ano é menor do que a
outra. Temos um mercado interno caudatário do mer
cado externo, o que não oferece segurança para nin
guém, nem para o abacaxi da Tailândia, nem para ne
nhum produto agrícola. É preciso ter um mercado in
terno forte e exportar excedentes. Não se pode de
pender exclusivamente do mercado externo, porque
não se controlam esses fatores. Isso é o que a citricul
tura brasileira está fazendo. Ela abandona o mercado
interno quando a indústria vai ao campo para com
prar.

O mercado interno de suco de laranja - aquele
encontrado na prateleira -, em 1993, não existia.
Hoje, está acima de 1 litro per capita; quanto à fruta,
são 20 litros per capita, o que significa um pujante
mercado, que já representa, atualmente, o equivalen
te a 10 milhões de caixas, a 40 mil toneladas de suco
concentrado.

Portanto, como disse, existe alternativa para a
indústria exportadora de suco de laranja. O mercado
está aí. Há dezenas de pequenas indústrias proces
sando essa fruta. E não é fruta nossa. Por que nos in
teressa esse assunto? Porque a matéria-prima é nos
sa. Na medida em que há um mercado interno cres
cente, há concorrência quanto à matéria-prima, me
nos produto para fornecer ao mercado internacional e
menos pressão do preço para baixo. Isso é muito sau
dável. O mercado interno brasileiro pode responder
muito bem.

As exportações brasileiras de suco de laranja
estão mais ou menos estabilizadas desde o início da
década de 90, à volta de 1 milhão e 200 mil toneladas.
De vez em quando, há um soluço, mas está estabili
zada. O período de crescimento das exportações bra
sileiras está superado.

As exportações mundiais de suco de laranja en
volvem o mundo inteiro, menos os Estados Unidos,
que produzem, consomem e importam certa quanti-

dade. O mercado total de suco negociado no mundo
continua crescendo, só que a participação do Brasil
está diminuindo. Os outros estão crescendo. Por quê?
Porque estão alcançando mercados a que o Brasil
não tem acesso. O México fez um acordo para expor
tar 30 mil toneladas de suco para a União Européia a
tarifa zero; o Marrocos, para exportar 80 mil toneladas
a tarifa zero. Todos os países da bacia do Caribe ex
portam para os Estados Unidos a tarifa zero. O Méxi
co entrou no NAFTA. Toda a bacia do Mediterrâneo,
nas ex-colônias - como se o Brasil também não fosse
ex-colônia -, tem benefícios. O Brasil não consegue
negociar isso, não tem nenhum acordo bilateral em
andamento. Estamos perdendo mercado não por ra
zões internas, pela incompetência de quem trabalha
com o mercado de citros, mas porque o mercado está
sendo tomado por países que negociam melhor que o
Brasil.

O País parou de crescer, e o mundo não, conti
nua crescendo. O crescimento do mercado mundial,
entre 1995 e 2000, chegou a 7,4%; o estimado até
2003, 6,4%. Estamos falando de crescimento de 13%
no mercado internacional, ou 325 mil toneladas, fora
do alcance do Brasil. Trata-se de suco que o País po
deria estar vendendo. Poderia estar pagando melhor
a seu citricultor; poderia estar plantando mais; pode
ria estar empregando mais gente; poderia estar ge
rando mais divisas. São 325 mil toneladas, um dife
renciai que está indo para países que negociam me
lhor que o nosso.

Na Europa do norte, 24% das marcas encontra
das no supermercado são próprias. O conceito de
grandes marcas está ficando obsoleto. Na América do
Norte, 18%; nos países nórdicos, 14%; no Japão,
1,2%. Isso significa fantástica oportunidade para o
Brasil exportar suco embalado, com a marca do su
permercado, vendendo-o na Patagônia, no Alasca ou
em qualquer outro lugar. Por que não se faz isso? Por
que o Custo Brasil não permite, não podemos expor
tar água, não podemos exportar impostos, não pode
mos exportar ineficiência. Portanto, o crescimento da
indústria brasileira está paralisado não por culpa de
nós todos que vivemos disso, mas por culpa de con
tingência alheias ao nosso negócio.

Tarifas de que é alvo o produto brasileiro: 15,5%
na Europa; 23,8% no Japão; 58% na Coréia; 418 dóla
res por tonelada nos Estados Unidos. Estamos nego
ciando um acordo entre o MERCOSUL e a União Eu
ropéia para redução de tarifas e aumento de acesso a
mercado. Estamos negociando em relação à ALCA,
que dependerá muito da situação internacional, em
que agora a prioridade é segurança e não o aspecto



03852 Quarta-feira 27 DIARIO DA C:\MARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2002

comercial. Existe a possibilidade de junção do NAFTA
com o MERCOSUL. Nesta sexta-feira, nos Emirados
Árabes, será iniciada uma rodada na OMC. Isso leva
rá seis, sete anos. Agradeço o fato de estar aqui e não
lá.

Dessa forma, precisamos tomar muito cuidado
com o que fazemos no Brasil, especialmente na área
de direito econômico, com verificações e acusações
sobre o nosso setor, porque isso fornece arma para
essa gente. Não estou falando que não se deva fazer
isso, mas apenas que deve ser feito com responsabili
dade, porque cada notícia dessa cai como uma bom
ba lá fora, o que será usado contra todos nós. Se não
conseguirmos vender suco, não venderemos laranja
também. Através disso podemos, talvez, desencalhar
nosso volume de exportação.

Todos conhecem e todos temem o cancro cítri
co. Esta é uma imagem de propriedade afetada por
cancro cítrico. Imaginem se fosse dos senhores, ou
nossa. Toda a propriedade foi arrebentada por cancro
cítrico. Isso porque o Brasil não tem defesa sanitária
adequada. Nenhum de nós jamais foi parado em um
porto, aeroporto ou em uma fronteira para ser pergun
tado sobre o que se leva na bagagem. No mundo, a
nossa fronteira é a mais aberta para pragas e doen
ças. Não tenho nenhuma árvore, prefiro não ter, mas
imagino como se sente o dono quando vê devastada
sua propriedade, porque o vizinho, também citricultor,
não quis erradicar uma doença.

A campanha de erradicação do cancro cítrico foi
tocada pelo FUNDECITRUS, em parceria com a Se
cretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, com
eventual ajuda do Ministério da Agricultura, que auxili
ou muito na parte legal e de suporte, mas pouco na
parte de verba.

De 1997 a 2001 , promovemos neste País a mai
or campanha vista no mundo de defesa sanitária ve
getal. Pusemos 4 mil inspetores no campo, seiscen
tos veículos, foi instalada enorme quantidade de dele
gacias e postos regionais de apoio. Foram erradica
dos, somente em 1999, mais de 2 milhões de árvores,
sem contar aquelas que o produtor erradicou em si
lêncio, por acreditar que sua propriedade seria desva
lorizada.

A doença começou a avançar em 1995 porque
apareceu uma praga nova, a larva minadora de citros,
já que não há defesa sanitária preventiva. Essa larva
se espalhou e causou esse problema. Hoje, com o
nosso programa, deveremos chegar, em três ou qua
tro anos, aos níveis de 1992. Vamos varrer São Paulo
até a fronteira do Paraná, que convive com o cancro
cítrico. Teremos problemas nesse ponto, pois a legis-

lação paulista não permite mais a produção de mudas
em céu aberto e essa produção agora está sendo fei
ta no Estado de Minas Gerais. Quer dizer, o produtor
paulista atravessa, submete-se a uma legislação
mais fácil, cultiva a planta sem proteção e a traz de
volta para o centro da citricultura. O produtor faz isso,
não a indústria, não o curioso. Faha mentalidade sani
tária e fiscalizàção federal nas fronteiras dos Estados.
Está indo muda do Paraná para São Paulo, de Minas
Gerais para São Paulo. Estamos fazendo um convê
nio com as autoridades mineiras para tentar evitar
isso.

No que se refere a viveiros contaminados, o ní
vel desceu de 15 para 6 e depois para 1. O viveiro é
que espalha a doença. Fomos convidados a fazer
urna inspeção no Rio Grande do Sul, em virtude de
um congresso que houve lá. Os nossos inspetores
observaram vinte viveiros. Dezessete estavam conta
minados. Dezessete continuam contaminados, espa
lhando doenças no sul do País.

Diz-se que a indústria paulista é forte. Mas as
outras não conseguem desenvolverse, como a da
China também não, devido ao cancro cítrico.

Outro problema é o CVC, o amarelinho, que pro
piciou, por intermédio do FUNDECITRUS, a maior
projeção que o Brasil já teve no mundo nos tempos re
centes. Trata-se do genoma da Xy/ella fastidiosa.
Houve lobby do FUNDECITRUS quanto a isso. Hoje,
dois terços de nossos pomares estão sadios. Essa é
uma boa notícia, porque a doença não se está espa
lhando além disso. Mas temos 12% no nível 1, só fo
lhas; 14% já atingindo a fruta e 3% em estado termi
nal. Isso significa que, devido ao amarelinho, o Brasil
perderá entre 30 milhões e 40 milhões de árvores nos
próximos cinco ou seis anos. São árvores já condena
das, doentes. Com a remuneração melhor agora, dá
para conservar um pouco mais.

Outra coisa importante são os estoques de suco
nos tanques das empresas brasileiras. Nos últimos
dois anos, e neste ano também, exportamos mais do
que produzimos. O estoque de 129 mil toneladas é
puramente técnico. Qualquer estoque abaixo de 150
mil toneladas não é exportável, serve para abastecer
os navios, os terminais, o tanque de fábrica, é produto
que precisa ser "blendado". Isso significa que o Brasil,
daqui para a frente, só exporta aquilo que puder pro
duzir. Se a produção continuar caindo, as exporta
ções brasileiras começarão a declinar.

Os preços estão extremamente convenientes
neste momento, há retração de safra, de 15,8 milhões
para 14 milhões. Já temos uma boa visão de nossa in
dústria. A segunda parte do material que preparei vi-
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sava a contestar um pouco essa história de controle
de preços e cartel. Isso, de qualquer maneira, está
sub judice. Deixem que o Estado decida. No ano
passado, o produtor estava recebendo o dólar médio
de 1 real e 67 centavos. Este ano está recebendo o
dólar médio de 2 reais e 45 centavos. Isso significa um
diferencial em preço de 68%.

Quanto ao tema para o qual me convidaram
para falar, definitivamente não concordo com ele. Pre
feri falar, ainda que não concorde com ele, porque até
o próprio Governo acha que não está adequado ao
negócio.

Quanto aos indicadores de mercado, tenho a di
zer que nunca vi ninguém manipular preço para cima,
a não ser preço de produto final. Ninguém manipula
preço de matéria-prima, para cima ou para baixo.
Pode-se manipular preço de produto final. Isso aqui
significa total e livre concorrência de mercado, e as
autoridades já fizeram isso no passado e vão de
monstrar isso no futuro.

O primeiro processo no CADE e na SDE foi ins
taurado em 1992. Coincidentemente, o preço estava
a 34 centavos de dólar. O outro processo foi feito em
1994. O que o Deputado Celso Russomannofalou, de
três ou quatro anos, não existe. Este ano acontece
ram algumas coisas desse tipo, mas a natureza não
procede assim. Tratase de crescimento de produção
internacional. E o outro processo foi instaurado em
2000, quando tivemos grande disparidade de preço.

Então, toda vez que vemos um processo no
CADE, percebemos que existe uma crise de queda
de preço. Significa a volta ao velho esquema de que o
Governo deve intervir e fixar preço. Mas isso é assun
to do Governo.

Muito obrigado e perdão por ter estendido tanto
minha exposição.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Chico Sardelli)
- Agradecemos a colaboração ao Sr. Ademerval Gar
cia, Presidente da ABECITRUS.

Desejo saber se podemos ter acesso a esse
material que o senhor utilizou.

O SR. ADEMERVAL GARCIA - Está disponí
vel, já foi distribuído.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Chico Sardelli)
- A Comissão gostaria de ter esse material em vídeo,
se possível, ou para ser mostrado por meio do Datas
how.

O SR. ADEMERVAL GARCIA - Tudo isto está à
disposição para qualquer pessoa. E há material até
mais completo do que este que utilizei.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Chico Sardelli)
- Muito obrigado.

Concedo a palavra ao Presidente da Sociedade
Rural Brasileira, Sr. Luiz Haffers, que disporá de vinte
minutos, podendo estender-se um pouco mais, de
acordo com o acertado entre os companheiros.

O SR. LUIZ HAFFERS - Sr. Presidente, Srs. De
putados, sinto-me extremamente honrado com este
convite para falar da nossa agricultura. Parabenizo o
Sr. Ademerval Garcia pela comprida exposição, ele
que é um amigo competente e por quem tenho muito
respeito.

Entretanto, preciso dizer que o assunto não é
esse. Temos um enorme orgulho da cadeia produtiva
e da indústria da laranja, sabemos quão competente
ela é. Contudo, estamos aqui não para discutir o seu
brilho, a sua competência, o seu orgulho, com os qua
is concordamos plenamente, mas sim a assimetria de
poder entre comprador e vendedor. É essa a nossa
discussão e é sobre isso que quero falar.

Conforme disse o Deputado Marcos Cintra, não
estamos discutindo preço. Sempre digo: entre a con
veniência e a convicção, fiquemos com a convicção.
Os preços são da nossa conveniência, o sistema não.
A maneira como existem as relações entre a indústria
esmagadora e os produtores da laranja não é da nos
sa convicção. A indústria conseguiu um sucesso ex
traordinário, desbravou sertões, desbravou novas
áreas e territórios. Mas agora são novos tempos. Pre
cisamos imaginar que já existem xerife, juiz, prefeito e
padre.

Nós, lavradores, não somos contra a indústria.
Pelo contrário, somos muito a favor. Todavia, nós nos
queixamos desse relacionamento extremamente ar
rogante e assimétrico que existe nas duas parcelas.
Reconhecemos o poder maior - e até concordamos
com ele. Não queremos o Poder Público interferindo,
mas ele tem que ser o árbitro. Entretanto, não há árbi
tro, e sim arbitrariedade. O que queremos é simples e
fácil: respeito aos contratos, respeito à concorrência e
parceria, e não tutela, nem da indústria, nem do Go
verno.

A questão do cartel. Não sou jurista e não tenho
imunidade. Existe um animal que tem tromba de ele
fante, orelha de elefante, pata de elefante, tamanho
de elefante e não se chama elefante. Querem nos
convencer de que é a Branca de Neve. Não, é o cartel.
Arrisco dizer isso mesmo sabendo que talvez em juí
zo me seja difícil prová-lo, mas, como disse, não es
tou aqui como jurista, e sim como lavrador e líder da
lavoura.
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É difícil esquecer que, nas crises de preço, quem
fez menção de ir à Justiça foi ameaçado de ser coloca
do na lista negra. Existem provas? Sim. Existem grava
ções, papéis e testemunhas. É difícil esquecer a posi
ção de inferioridade com que vamos discutir contratos e
a posição de arrogância por parte de quem somos rece
bidos. Recentemente fui discutir numa indústria menor,
não pertencente ao elefante - tenho impressão de que
não posso ser condenado por chamá-lo de elefante -, e
lembrei-me das relações tão crrticadas do barracão,
onde os empregados eram sempre devedores e esta
vam sempre pendurados.

Srs. Deputados, companheiros, não queremos
ser contra, mas a favor da indústria. Tenho a convic
ção, de democrata e capitalista, de que o cartel é ruim
para a Nação, é ruim para o agricultor e é péssimo
para o cartelizado. Ele fica arrogante, distante, pre
tensioso e incompetente. As palavras são duras, mas
acho que são corretas.

A exposição do Sr. Ademerval Garcia sobre a
enorme competência da indústria foi brilhante. Não é
isso que está em discussão. O que se discute são as
nossas relações com essa indústria. Novos tempos,
novos modos, é isso que quero dizer.

Certamente estou emocionado. Dizem que,
quando perdemos a emoção, devemos deixar de fa
zer o que estamos fazendo. A emoção é grande. Acre
dito neste País, na democracia, na laranja, nos agri
cultores e também na indústria de suco, mas não vou
me submeter. Quero ser parceiro e não tutelado. Que
ro ganhar dinheiro junto e não que ganhem dinheiro
contra. Quero ser respeitado; temido, se necessário;
odiado, se indispensável e inevitável.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Chico Sardelli)

- Agradeço as palavras ao Sr. Luiz Haffers, Presiden
te da Sociedade Rural Brasileira.

Concedo a palavra ao Dr. Paulo de Tarso Ramos
Ribeiro, Secretário de Direito Econômico do Ministé
rio da Justiça.

O SR. PAULO DE TARSO RAMOS RIBEIRO
Bom dia, Sr. Presidente, integrantes da Mesa, Srs.
Parlamentares, convidados, minhas senhoras e meus
senhores.

Tenho muito pouco a dizer sobre este assunto,
por uma razão muito simples. Trata-se de um proces
so que está em investigação na Secretaria. Portanto,
toda e qualquer conclusão que eventualmente eu pu
desse adiantar seria precipitada, uma vez que as dili
gências ainda estão sendo empreendidas. Recebe
mos recentemente, no dia 31 de outubro - se eu não

estiver equivocado - parecer da SEAE em que, em
bora haja condições estruturais para o que no jargão
dos economistas chama-se oligopsônio, configura
ção do exercício do poder de compra de forma abusi
va no mercado, afirma o seguinte:

A análise desta Secretaria é de que
não foram encontradas evidências conclusi
vas que possam autorizar a constatação de
infração à ordem econômica, apesar da
constatação da presença de condições es
truturais apontadas na literatura econômica
para a existência de cartel e da verificação
de alguns pontos que suscitam preocupa
ção no que diz respeito à concorrência no
mercado analisado.

Parece-me importante mencionar esse aspecto.
Evidentemente, o parecer da Secretaria não se vincu
la à SDE. Muito ao contrário. Ele é uma análise da es
trutura do mercado e de caráter macroeconômico.
Mas é importante para o encaminhamento do proces
so. As denúncias de formação de cartel feitas para a
Secretaria podem, em síntese, ser apresentadas aos
senhores.

Alegou-se que há mais de dez anos existe um
cartel entre as representadas, as indústrias de suco
de laranja, que, além de impedirem a entrada de no
vas empresas no mercado, possuem um acordo por
meio do qual não deixam aos pequenos produtores
de laranja opções de venda.

As negociações para compra de laranja pelas em
presas iniciam-se normalmente nos meses de abril e
maio. Em 1999, as aquisições da fruta iniciaramse so
mente no mês de julho, tendo ocorrido perdas significati
vas na produção dos pomares. Os estoques de suco das
empresas, àquela altura, estariam 15% inferiores se
comparados aos estoques no mesmo período do ano
anterior, indicando especulação com o preço da fruta. O
custo de produção para a caixa de laranja, estimado em
1 dólar e 55 centavos, de acordo com o Instituto de Eco
nomia Agrícola da USp, acrescido ao custo de colherta e
de transporte, de 58 centavos de dólar, perfaz o total de 2
dólares e 13 centavos.

As empresas oferecem aos pequenos produto
res, em média, o preço de 1 dólar e 30 centavos, na
quela época, para a caixa de laranja, enquanto que
para os grandes produtores estariam a oferecer entre
2 dólares e 80 centavos a 4 dólares e 20 centavos a
caixa. Em agosto, o preço oferecido ao pequeno pro
dutor chegou a 2 dólares e 20 centavos. As empresas
também estariam negando-se a negociar preços com
os produtores, alegando que são impedidas de rea/i-
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zar tal negociação, devido a um compromisso de ces
sação firmado com o CADE num processo adminis
trativo, cujo número é declinado.

A tonelada de suco concentrado seria vendida a
um preço que varia entre 1.300 e 1.500 dólares, sen
do necessárias 250 caixas para a produção de uma
tonelada de suco concentrado. Segundo alguns de
nunciantes, a empresa obtém, com a venda do suco,
em torno de 6 dólares por caixa. As representadas ad
quirem 80% das laranjas que se destinam à indústria
de suco concentrado e, juntas, adquirem 250 milhões
de caixas por ano.

As empresas vêm apresentando suas defesas.
Existem diligências que estão sendo feitas pela Se
cretaria para apurar a possível formação de cartel. A
comprovação de cartel é uma das investigações mais
custosas e difíceis no mundo inteiro. Sempre apare
cerá um bom economista a indicar que o paralelismo
de preço ou o abuso do poder de compra, por razões
múltiplas, não configura a formação de cartel.

Como estamos num Estado de Direito, é eviden
te que, em primeiro lugar, não existe justiça em tempo
real, como eu digo. Não é possível, pura e simples
mente, a partir das alegações, chegarmos às conclu
sões definitivas do processo. Há necessidade de pro
vas. E essas provas estão sendo colhidas pela Secre
taria, em diligências.

Permito-me também fazer uma referência. Te
nho dados sobre a estrutura do mercado, a concen
tração do mercado brasileiro, mas penso que já foram
de alguma forma apresentados pelos expositores que
me antecederam. Gostaria tãosomente de falar das
investigações.

Existe hoje, a partir da Lei n° 10.149, o Progra
ma de Leniência, que prevê a possibilidade de a
União, por meio da Secretaria de Direito Econômico,
celebrar acordo de leniência com quem denunciar a
formação de cartel. Desde que traga provas e o
CADE reconheça o cumprimento desse acordo, o de
nunciante adquire imunidade, inclusive criminal. Esse
programa foi muito bem-sucedido nos Estados Uni
dos. Para que os senhores possam ter uma idéia, lá, a
detecção dos cartéis, que variava em torno de dois a
três por mês, pela Divisão Antitruste do Departamen
to de Justiça americano saltou para cerca de trinta. E
as multas, que se situavam ao redor de 35 milhões de
dólares, a partir da implementação desse programa
saltaram para 1 bilhão e 200 milhões de dólares.

Estamos fazendo um esforço de divulgação do
Programa de Leniência, porque é uma das formas
que nos parece mais fortes e úteis para as autorida
des detectarem a formação de cartel e para o denun-

ciante ter proteção e imunidade, ainda que tenha par
ticipado do cartel, desde que não tenha sido líder nem
coagido os demais, de alguma forma.

Outra referência que também nos parece impor
tante ser feita aos senhores é que existe um acordo
de troca de informações entre o Ministério da Justiça
e o Departamento de Justiça americano. Portanto, se
eventualmente estivermos diante da ação do cartel
no plano internacional, essas informações podem ser
requisitadas e obtidas. Isso nos tem ajudado em al
guns processos que vimos conduzindo na Secretaria.

Declaro que algumas das informações foram
oferecidas pelas representadas em apartado confi
denciaI. O processo continua sendo instruído. Já te
mos alguns contatos efetuados, inclusive com o Mi
nistério Público. Por enquanto, o que posso dizer aos
senhores é que a Secretaria cumprirá seu papel. Se
houver indícios de formação de cartel, não terá ne
nhum pejo, nenhum problema de indicar ao CADE a
condenação de quem quer que o esteja praticando.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)

- Agradeço ao Secretário Paulo de Tarso a explana
ção.

Registro a presença do Sr. Marco Antônio dos
Santos, Presidente da Associação dos Citricultores
do Estado de São Paulo, e do Sr. Nicolau de Souza
Freitas, Presidente do Sindicato Rural de Araraquara.

Solicito à Secretaria que disponibilize aos Srs.
Parlamentares a lista de inscrição, para que possa
mos, logo em seguida, passar à fase de debates.

Concedo a palavra o Dr. Antonio Egídio Cresta
na, Presidente do Sindicato Rural de Campinas.

O SR. ANTÔNIO EGíDIO CRESTANA -Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, autoridades presen
tes, senhoras e senhores, aqui estou representando o
Presidente da Federação da Agricultura do Estado de
São Paulo, Dr. Fábio de Salles Meirelles.

A cadeia produtiva da citricultura que deságua
no suco vai muito bem. Restrinjo-me a esses 70% da
produção que participam da cadeia do suco. Exporta
mos mais de 1 bilhão de dólares, geramos de 300 mil
a 400 mil empregos. Enfim, temos um negócio flores
cente e, numa visão macro, muito sadio. Se dissecar
mos a cadeia produtiva, vamos encontrar vários sub
setores.

Vou ler uma frase que, todos sabemos, foi dita
há uma semana pelo Presidente da República, na
Assembléia Nacional da França: "Lutemos por uma
ordem mundial que reflita um contrato entre nações
realmente livres e não apenas o predomínio de uns
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Estados sobre os outros, de uns mercados sobre os
outros".

Além de não haver o predomínio de Estados so
bre outros, de mercados sobre outros, também não
há o predomínio de empresas e setores sobre outros.

O mercado da laranja tenderia a ser um merca
do perfeito - ternos a commodity laranja -, mas o
mercado deveria portar-se como um mercado perfei
to. Alguns fatores podem desequilibrar esse mercado.
O primeiro, evidentemente, é o excesso de oferta ou
falta de mercado; excesso de oferta de laranja e falta
de mercado comprador.

Outro fator que poderia desequilibrar esse mer
cado é a concentração de poder na mão de um setor.
Como disse o Dr. Paulo de Tarso, não temos evidênci
as da formação de um cartel ou do exercício do domí
nio de um setor sobre outro, mas temos as condições:
são entre 25 mil e 27 mil produtores de laranja e dez
empresas compradoras. Essas empresas - estou fa
lando só do mercado de suco - podem ser resumidas
em cinco empresas, que dominam de 80% a 90% da
produção.

Há formação de cartel? Eu não sei. O que existe
é um grande poder nessas indústrias. Esse poder
pode acentuar-se na medida em que vemos que a in
dústria tem grande produção própria de suco. Tam
bém não sei quanto. Dizem ser de 10% a 20%. Vinte
por cento é um volume, no meu entendimento
não-técnico, suficiente para influenciar um mercado.
E pode influenciar. Se se jogar o preço do produto
para cima ou para baixo, a tendência é o mercado
acompanhar esses 20%.

Sempre estamos na suposição. Pode ser que
haja desequilíbrio de mercado e interferência no mer
cado puro da laranja; pode existir um poder das indús
trias que interfira no mercado da laranja. Qual a con
seqüência disso? Voltando àquele negócio maravi
lhoso que é o suco de laranja - o Brasil é um grande
exportador -, vamos entrar na parte social. Temos en
tre 25 mil e 27 mil produtores, como disse, dos quais
metade são pequenos produtores.

O pequeno produtor trabalha com a mulher, o fi
lho e dá emprego para uma ou duas pessoas. Esse
pequeno produtor anima os mercados das pequenas
cidades onde mora. Ele compra na venda, compra tra
tor na agência, gera novos empregos e novas rique
zas para o Município. Se essa pessoa sair do merca
do - isso vai de encontro à política agrária estabeleci
da pelo nosso Governo - será mais um na cidade e
não vai gerar emprego, não tenham dúvidas.

Concordo com o Dr. Ademerval quando diz es
tarmos melhorando muito nossa produtividade, mas
não podemos melhorar produtividade à custa de de
semprego tecnológico na agricultura. Não defendo a
falta de produtividade, mas o equilíbrio em que o pe
queno produtor, com sua pequena escala de produ
ção, também possa sobreviver e gerar riqueza no seu
Município. Essa é uma função social e fundamental
dentro da cadeia produtora de laranja.

As conclusões são as seguintes: primeiro, o pro
dutor pode ser, repito, vítima de um desequilíbrio de
mercado. Se tivermos excesso de produção, o preço
vai cair, queira ou não a indústria. Não é culpa da in
dústria se há aumento da produção de laranja. Como
vamos saber se existe aumento de produção de la
ranja? O produtor sozinho não tem como fazer esse
cálculo. Talvez com suas federações consiga esses
dados. Mas, mesmo com suas associações, precisa
ria de um poder moderador do Governo.

O Governo tem de ajudar o setor a ter previsão
de safra: quanto tem de laranja plantada, de laranja
nova, de laranja saindo do mercado, o que está sendo
produzido de suco, qual o estoque de suco. São da
dos públicos internacionais. Talvez haja um dado da
indústria que ela não queira participar, não sei até que
ponto pode ser publicado. Mas todos os dados macro
podem ser publicados. Com isso, o produtor teria uma
perspectiva do que poderia produzir, do que poderia
vender. Acima disso ele sabe que está entrando em
uma linha perigosa, não deve produzir.

Esses dados são fundamentais. A Secretaria de
Agricultura do Estado de São Paulo, o Ministério da
Agricultura e a Federação da Agricultura, junto com a
rede de sindicatos rurais, podem fazer esse levanta
mento.

Segundo, o Governo deve monitorar a evolução
do poder da indústria, que é realmente muito grande.
Se ela vai exercê-lo de maneira perniciosa é outra co
sia. Caberia ao Governo exercer um poder modera
dor.

Ficam estas duas sugestões: continuar esse
monitoramento sobre o exercício do poder por parte
da indústria e, indispensavelmente, fazer levantamen
to sobre o que temos de laranja e até que ponto deve
mos aumentar ou diminuir o plantio. A outra sugestão
é para que o Governo batalhe duro nessas negocia
ções mundiais, para não ficarmos atrás na venda do
nosso produto.

Muito obrigado.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)
- Agradeço ao Sr. Antônio Egídio Crestana, Presiden
te do Sindicato Rural de Campinas, a participação.

Vou dar a palavra ao último expositor e, em se
guida, iniciarei os debates.

Com a palavra o Deputado Nelson Marquezelli,
do PTB de São Paulo, um dos Deputados que mais in
tensamente tem-se dedicado à citricultura brasileira.

O SR. DEPUTADO NELSON MARQUEZELLI
Muito obrigado, Sr. Presidente Marcos Cintra, em
nome de quem parabenizo os membros da Mesa.

Já estamos vivendo esse problema da citricultura
nesta Casa há doze anos. Durante dez anos fui Presi
dente da ASSOCITRUS, e a história se repete da mes
ma forma. Nos dez anos como Presidente da
ASSOCITRUS, conseguimos os melhores preços da
história para a caixa de laranja. Uma produção quase
igual, um pouco menor, com preço de mercado exporta
dor menor do que o de hoje. Algumas vezes um preço
melhor, na geada, mas havia um fator preponderante
que não temos hoje: a ajuda do Govemo. Existia a
CACEX. Vamos lembrar do Sr. Benedito Moreira, que
atuava na área e tinha a caneta na mão. A Cutrale, a Ci
trosuco, a Cargill tinham condições de fazer negocia
ções. Então nasceu a ABRASUCO e agora a
ABECITRUS. Havia a FAESp, a ASSOCITRUS, depois
surgiram mais duas associações. Mas, à época, havia
Govemo. Por quê? Porque em todo o mundo, quando
há oligopsônio - que são poucos compradores para
muitos fornecedores -, o Governo atua. Mas, lamenta
velmente, com a ascensão do Governo Collor, seguido
do Governo Itamar Franco e hoje do Governo Femando
Henrique Cardoso, o Estado brasileiro foi progressiva
mente saindo das mesas de negociações.

As negociações eram feitas na CACEX, no Rio
de Janeiro, ou no Ministério da Fazenda e, com a aju
da do Governo, obtínhamos os preços bons da época:
4, 5 dólares, na árvore. Não se esqueçam disto: na ár
vore.

Quando houve a denúncia ao CADE, a indús
tria, espertamente, tirou a colheita e o transporte,
aproveitou o embalo e passou essa responsabilidade
para o citricultor. Técnica e economicamente foi o pior
que poderia ter acontecido. Tecnicamente porque,
corno era a indústria que colhia, tinha seus colhedo
res, seus caminhões, suas caixas, suas escadas,
suas sacolas, que eram desinfetadas, cuidadas direi
tinho e, por isso, havia controle do cancro. Quando se
transferiu a colheita para o produtor, a colheita come
çou a ser feita em caixa de sabão, com qualquer saco
la, qualquer escada, e o transporte dessa fruta era fei-

to em qualquer caminhão. Isso acarretou o que disse
o Sr. Ademerval Garcia: a total proliferação do cancro
cítrico e outras doenças que estão surgindo.

Então, a maior desgraça para a citricultura foi a
colheita e o transporte por conta do produtor. Aviltou o
mercado, apareceram os famosos gatos, que estão
por aí, e as cooperativas de trabalho. Houve total des
graça na citricultura, casada com a saída do Governo.

O Governo atuava na comercialização. Não era
o preço que a indústria queria pagar, mas chegava
bem próximo do preço que o produtor queria. Atuava
com financiamentos, estoque de mercado, financiava
para a indústria a estocagem do suco de laranja. Ti
nha condições econômicas de atuar no mercado para
fazer com que a indústria cumprisse aquele preço que
determinava como preço mínimo para o mercado.

O mercado interno não é bonzinho para o pro
dutor. O mercado interno compra pelo preço pago
pela indústria e da caixa faz três caixinhas, que vende
por um preço e meio, dois preços até, do valor que
paga pela caixa. Hoje, no mercado interno, o industri
al que quiser comprar paga nove, dez, catorze reais
numa caixa de laranjas no CEASA.

Mais uma vez, o produtor que vende para o mer
cado interno não tem os benefícios do preço do mer
cado interno. É bom fazer essa observação. O grande
prejuízo da citricultura foi a colheita e o transporte,
além de terminar um contrato de participação que ti
nha com a indústria.

Este é o grande desapontamento do citricultor:
ele teve a coragem de fazer uma denúncia ao CADE,
e o resultado do processo foi favorável à indústria,
não ao produtor. O CADE nada mais fez do que forta
lecer esse - entre aspas - "oligopsônio", o cartel. Pro
ibiram que eles comprassem de produtor em grupo,
que praticassem o mesmo preço. Tinham de praticar
preços diferentes. É lógico que se vou comprar laranja
vou praticar o preço menor e não maior que o do meu
concorrente. Não sou burro.

Então, observem que as decisões do CADE fo
ram totalmente contra o produtor. Talvez não houves
se esse interesse do CADE. Por isso, hoje, o produtor
tem medo do CADE. Ele não quer fazer denúncia ao
órgão, porque não pode haver mais decisão contrária,
agora que está saindo do mercado. Por quê? Porque,
desculpe-me, Deputado, o produtor vendeu no passa
do a caixa de laranja não por um dólar e meio, mas
por vinte centavos. Houve produtor que entregou de
graça sua safra para poder limpar seu pomar. Eviden
te que entregou para essas indústrias pequenas,
como a de Artur Nogueira, de Engenheiro Coelho,
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que hoje já está ficando forte, e a outras indústrias do
mercado que atuaram no interior de São Paulo.

E muito mercado interno de laranja sobreviveu e
se reergueu nas costas do produtor. Essa laranja que
não tinha mercado interno, na época, foi comprada do
produtor quase de graça e vendida nas esquinas de
São Paulo e de todo o Brasil a R$ 1,00 o saquinho e a
R$ 3,00 aquele saquinho de malha, vendido com 4 ou
5 dúzias de laranjas.

O produtor não chegou a atuar no mercado por
que não tinha know-how, porque sua história, sua
vida é em cima do trator, ao lado do pé de laranja. Qu
ando chega a casa, ele está cansado, não tem condi
ções de atuar no mercado. Então, 10%, 12%,5% dos
produtores rurais atuam no mercado.

Faltou atuação do Governo. Não é cartel. São
poucos compradores para muitos fornecedores. O
Governo tem meios. Se voltar a atuar, vai regularizar o
mercado. O Governo Covas tentou fazê-lo, em São
Paulo. Mas a caneta não estava lá, estava aqui. Aqui
estão a área federal, o mercado, a CACEX, o Banco
Central, o Ministério da Fazenda, o Banco do Brasil.

Outra bobagem foram as guias de exportação
em benefício da indústria. Foi a emissão, por compu
tador, das guias de exportações, que era a grande ca
neta que tinha a CACEX. Por quê? Na hora em que o
Governo determinava 4 dólares para sair uma guia de
exportação, o Ademerval era obrigado a levar os con
tratos assinados a 4 dólares para poder sair a guia de
exportação, do contrário não saía. E quem se esque
ce de que eles compraram a um dólar e meio, e con
seguimos, no mesmo ano, três dólares a caixa de la
ranja, paga, naquela época, com contrato já realizado
a um dólar e meio com todo mundo?

Mas isso é passado. Hoje, falta Governo, falta a
DECEX, falta coordenação governamental para po
der haver novamente negociação entre produção e
indústria. Mas veio o CADE e proibiu essa negocia
ção, tirou o Governo da jogada. Tirou a chance de o
produtor e o industrial se sentarem à mesa para nego
ciar o preço.

Temos um nó para desatar. Trata-se daquela de
cisão do CADE de aproximadamente quatro anos
atrás. Temos de ter outra decisão, contrária, tão espe
rada pelo produtor. Naquele tempo, a indústria não
queria nem conversar com o produtor. Os senhores
têm de sentar à mesa com o produtor, negociar um
preço-referência, fazer o controle de produção e moa
gem com o mercado interno. É essa decisão que te
mos de obter do Governo.

E o Governo tem de participar, sim. Por que
não? Essa onda de liberalismo que se implantou na
produção brasileira é prejudicial ao produtor de qual
quer produto, porque não temos condições de nos as
sociar, não temos poder de barganha. Nós não temos
condições de estabelecer preço para o nosso produ
to. E isso vale para todos os produtos, não só para a
laranja. Isso vale mais para a laranja, porque o produ
to é perecível, tem hora de colheita, hora de entrega.
Esse é o grande problema que nós temos.

A decisão, Dr. Paulo, está com o CADE. O enca
minhamento tem de ser para o CADE, que tem de re
gulamentar o setor. O mercado é adverso ao produtor
- pragas, chuvas, intempéries, colheita na hora certa
-, e o Ministério Público só enxerga o produtor como
responsável pela colheita, não ace~a cooperativas,
não ace~a terceirização, e só apenas o produtor.
Deve haver regulamentação em relação a isso, para
deixar ao produtor a parte principal, cuidar do pé de
laranja, produzir a laranja e, com isso, obter o seu ren
dimento. Colheita e transporte têm de ser responsabi
lidade da indústria; a regulamentação do preço deve
ser com a ajuda do Governo, para poder exportar.
Inclusive isso ajuda na sobrevivência da própria in
dústria, se houver preço mínimo de exportação. Con
tamos com 90% do mercado externo. Vai haver então
a manutenção do preço de exportação.

Quero, parabenizá-lo, Presidente Marcos Cin
tra, e também a Sociedade Rural Brasileira pela parti
cipação. Sou contra algumas idéias: "Agora que o pre
ço está bom, não devemos fazer nada". Pelo contrá
rio, agora é que temos de sentar, regulamentar o pre
ço, porque esse preço de três dólares a caixa, em mé
dia - há contratos de quatro dólares e vinte -, é o pre
ço ideal para a citricultura, em cima do qual temos de
fazer a regulamentação, para haver a manutenção do
preço. É agora que temos de trabalhar. É esse o traba
lho que temos de fazer.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)

- Agradeço ao Deputado Nelson Marquezelli a contri
buição.

Antes de passar a palavra aos Srs. Parlamenta
res inscritos, o Deputado Celso Russomanno solicita
a leitura de um manifesto dos citricultores.

Peço ao Sr. Afonso Neto que proceda à leitura
desse documento. Em seguida passaremos aos de
bates.

Solicito a maior brevidade possível. Isso será fe
ito em benefício das discussões.
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o SR. AFONSO RODEGUER NETO- Exrno. Sr.
Presidente, Deputado Marcos Cintra, Deputado Cel
so Russomanno, demais autoridades presentes,
Srs. Deputados, na verdade, vou procurar fazer uma
síntese, porque o manifesto trouxe bastante do que já
consta da denúncia, anexa aos documentos que fa
zem parte do rol de situações abordadas na nova de
núncia ao CADE.

De qualquer maneira, quero dizer que falo em
nome da ABRACITRUS - Associação Brasileira dos
Citricultores, criada depois que os produtores se sen
tiram abandonados. A ASSOCITRUS e a CIESp,
como o ilustre Deputado disse há pouco, fizeram um
trabalho maravilhoso, sim, mas depois não sei o que
aconteceu com a nossa citricultura, que se sentiu
completamente abandonada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)
- Sem querer interrompê-lo, o senhor tem algum do
cumento que gostaria de ler, um manifesto? Caso
contrário, poderemos seguir adiante. Como posterior
mente vamos abrir a palavra ao Plenário, o senhor po
derá fazer a sua manifestação. Pediria que se cingis
se à leitura do documento, se é que há um documen
to.

O SR. AFONSO RODEGUER NETO- Está aqui
o documento. Na verdade, estou resumindo o que
consta do documento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)
- Por favor, peço que o senhor seja o mais breve pos
sível, em benefício dos demais Parlamentares que
desejam fazer uso da palavra.

O SR. AFONSO RODEGUER NETO - Estou
sendo breve, Excelência, mas o manifesto tem onze
folhas. A leitura do mesmo vai demorar mais que o re
sumo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)
- Então, vou solicitar à Secretaria da Casa que provi
dencie cópias desse manifesto para entregar a todos
os senhores, enquanto os Srs. Parlamentares fazem
uso da palavra. E, na fase de debates, o senhor fará
os comentários sobre o documento. Seria a forma
mais correta e mais econômica de avançarmos.

Peço à Secretaria da Mesa que tire cópias do
manifesto, para que seja distribuído a todos os pre
sentes. O senhorfará, posteriormente, a sua manifes
tação.

O SR. AFONSO RODEGUER NETO - Obriga
do, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)
- Estão inscritos o Deputado Virgílio Guimarães, que
não está presente, depois, pela ordem, os Deputados

Xico Graziano, Chico Sardelli, Aloizio Mercadante e
Ricardo Ferraço.

Passo a palavra de imediato ao Deputado Xico
Graziano.

O SR. DEPUTADO XICO GRAZIANO - Sr. Pre
sidente, meus colegas Deputados, ilustres convida
dos, primeiro parabenizo o Deputado Celso Russo
manno, o próprio Presidente da Comissão e tantos
outros que se envolveram nessa matéria pela iniciati
va deste debate.

Reciclamos o nosso conhecimento sobre o se
tor, especialmente alguns de nós, mais relacionados
a ele. Somos tentados a falar sempre da questão con
juntural, embora, na verdade, o objetivo fundamental
seja discutir a estrutura de poder, de produção, nos
vários setores. Enfim, temos, no meu ponto de vista,
um debate muito positivo e interessante. Falta buscar
mos o resultado final.

De tudo o que foi dito - concordo com todos, e o
Deputado Nelson Marquezelli quase falou por todos
nós, pela experiência que tem -, eu diria que uma coi
sa gravíssima que sempre acontece no setor é a falta
de informação. O Dr. Crestana e outros falaram sobre
isso.

Quando conversamos com produtores de laran
ja, com citricultores, é difícil perceber que um setor
tão importante para São Paulo, para o Brasil, na gera
ção de empregos, na geração de divisas - não esta
mos falando de nada pequeno, pelo contrário -, de
penda sempre das informações de mercado dadas
por uma pessoa chamada Ademerval Garcia - talen
toso, competente, conhecido.

Precisamos encontrar uma forma de resolver
melhor esses canais de comunicação e essas defi
ciências de informação, para que possamos talvez
chegar a uma situação em que a cadeia produtiva se
entenda e planeje um pouco melhor sua atuação.

Meu amigo Deputado Nelson Marquezelli, não
estou muito satisfeito com o preço da laranja a dez re
ais a caixa. Percebo que se ficar mais um tempo as
sim, e pelos dados vai ficar assim, muita gente vai vol
tar a plantar laranja sem entender o que faz. E daqui a
algum tempo se repetirá o ciclo de superprodução.

Então, penso que nós deveríamos não ganhar
tanto, nem perder muito, como perdemos nos dois
anos passados. Os que estão mais perto de mim, que
me conhecem, sabem que sou um reles pequeno pro
dutor de laranja, com produção de 20 mil caixas. Perdi
no ano passado 8 mil caixas de laranja, porque a in
dústria com a qual eu tinha contrato não colheu a mi
nha laranja. Portanto, não tenho nenhuma vontade de
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defender indústrias de laranja que fazem com os agri
cultores o que fizeram comigo, na minha querida Ara
ras.

Agora, nós preferiríamos, eu diria, ter um plane
jamento melhor, saber qual o tamanho do mercado, o
quanto é possível plantar a ter um preço de um e cin
qüenta ou de um e vinte. Será que, em vez de a
ASSOCITRUS brigar com a CIESp, com a
ABRACITRUS e outras "citrus" e com a federação,
não seria possível os próprios produtores se entende
rem um pouco melhor?

Já propus a muitos - o Ademerval sabe - que
criássemos um órgão, composto necessariamente
por setores da indústria e da produção, em que essas
informações sobre a cadeia produtiva fossem analisa
das, decantadas e tivessem a participação de pesso
as do setor público, a fim de diligenciar e acompanhar
a situação.

Eu gostaria muito que aquilo que visualiza o De
putado Nelson Marquezelli acontecesse, mas eu não
acredito que nós vamos voltar à época do intervencio
nismo. Não deu certo esse sistema na economia em
geral. Tampouco compartilho das idéias liberais da
queles que muitas vezes dizem: "Deixa que o merca
do resolve tudo". Resolve uma oval

Quero trabalhar com a idéia que expus. E gosta
ria de ouvir o Dr. Paulo de Tarso sobre essa questão
específica. Se a investigação mostrar que não há car
tel, o que resta corno alternativa? Será difícil, todos
sabemos.

A alternativa será brigar com a indústria. Eu não
conheço um agricultor que queira brigar com a indús
tria. Sabemos que dependemos da indústria, além do
mercado interno. Queremos ganhar, juntos, o merca
do interno e os mercados externos. Todos ficam preo
cupados com o fato de que a indústria já foi para os
Estados Unidos e de repente comece a perder mais
mercado do que está perdendo. Penso que nós esta
mos em um jogo só. O que não pode é na época boa
ficar como está, e, na época ruim, só o produtor per
der, como alertou o Deputado Nelson Marquezelli.

Então, tudo bem, não há cartel. Vamos deixar
como está? Não. O que pode ser feito? Quer dizer, há
uma possibilidade intermediária? Suponho que, se
criássemos uma entidade, um órgão, uma ONG, ou
um instituto, se alguém cuidasse de verificar como es
tão as exportações a médio e longo prazo, de verificar
o que vai acontecer daqui a cinco anos, iríamos dizer
para os nossos produtores: "Olha, não vamos plantar
muito, pois lá na frente tem luz vermelha acessa". Ou
seja, que pudéssemos planejar o nosso setor. Certa
mente a indústria vai preferir isso, os agricultores tam-

bém vão preferir isso, ou seja, que nós nos planejás
semos um pouco melhor. Não podemos ficar sempre
assim. Os agricultores sentem que agora está tudo
bem, vamos passar alguns bons tempos, mas, quan
do voltar aquela dificuldade, vamos pagar novamente
um pato enorme, vamos perder laranja.

Será possível planejar? Como fazer isso? Essa
é a questão do ponto de vista de alguém que quer ver
o setor forte e realmente melhor entrosado. Ora,
quando for bom, que seja bom para todo mundo. E
quando for difícil, que saibamos também enfrentar es
sas dificuldades juntos - indústria, agricultores e con
sumidores.

Desculpe-me, Presidente Marcos Cintra, por ul
trapassar o tempo, mas vejo algo interessante nos
gráficos do Dr. Ademerval. Finalmente o mercado in
terno de laranja começa a crescer para valer. Portan
to, qualquer ação que venhamos a fazer no sentido de
aumentar o consumo interno de laranja e de suco de
laranja, principalmente, será muito satisfatória. Aliás,
eu ia iniciar reclamando que não havia sido servido
suco de laranja. Pena que só serviram para os partici
pantes da Mesa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)

- Mas isso será rapidamente suprido. Vou pedir que
lhe ofereçam um litro de suco de laranja. Então, o
V.Exa. poderá saciar a sua sede.

Eu queria também registrar a presença entre
nós do ex-Deputado Federal Dr. Marcos Vinícius de
Campos, que está aqui também acompanhando o se
minário. É uma pessoa que se vem interessando por
esse tema. Inclusive teve participação ativa junto ao
próprio Ministério da Justiça, na área de defesa da
concorrência.

Agora vamos fazer os questionamentos em blo
co de dois Parlamentares. Portanto, por sugestão do
Deputado, vamos passar a palavra aos Deputados
Chico Sardelli, Aloizio Mercadante e Ricardo Ferraço.
Em seguida, abriremos a palavra para a Mesa e pos
teriormente para o Plenário.

Com a palavra o Deputado Chico Sardelli.
O SR. DEPUTADO CHICO SARDELLI - Sr.

Presidente, agradeço a oportunidade. Parabéns pelo
debate produtivo e interessante. Temos representan
tes do nosso querido interior do Estado de São Paulo,
uma Vereadora da cidade de Borborema, Prefeitos e
produtores.

É muito importante que possamos estabelecer
um diálogo entre a indústria e os produtores. Eu gos
taria de ser bem sucinto, mas não vou deixar de fazer
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algumas considerações necessárias e também de fa
zer três ou quatro perguntas ao Sr. Ademerval.

Sr. Presidente, Americana também é uma cida
de produtora, eu dizia ontem. Ela tem lá os seus pés
de tecidos, de confecção. E nós vivemos algo muito
parecido com isso. Eu era e sou produtor. Era um mé
dio produtor, mas hoje virei pequeno, em função da
conjuntura.

Aconteceu um fato interessante, porque nós
não considerávamos como cartel, mas como a união
das grandes indústrias ou das grandes fiações, que
não tinham nos pequenos os seus parceiros, mas sim
cobaias. Nós tínhamos uma cota-limite de fio/mês. No
meu caso específico, eram 10 mil quilos de fio/mês.
Era obrigatório comprar essa cota. Quando o merca
do estava aquecido, a média que se fazia era a dos úl
timos 3 anos. Então, não se conseguia comprar um
quilo. Quando o mercado estava desaquecido, éra
mos obrigados a ficar com as 10 toneladas e não ha
via uma cota de meio. Enfim, muitas indústrias de
Americana acabaram em situação difícil, acabaram
quebrando, fechando. Hoje, Americana se levantou,
continua forte, pujante.

Eu estou falando sobre isso para dizer que é
sempre esse poder econômico, esse capitalismo sel
vagem que impera entre os grandes produtores. Não
quero aqui generalizar, porque a indústria é importan
te. Agora, nós precisamos entender que é preciso ha
ver parceria entre o grande produtor, a grande indús
tria, e o coitadinho do produtor rural, por exemplo, que
está lá fazendo a sua parte, às vezes até mais do que
pode, para contribuir com a Nação.

Ouvi com profundo pesar as observações do
Presidente da Sociedade Rural Brasileira, porque sin
to que foram do coração. Não foi algo preparado, pôs
até em risco algumas abordagens que fez, mas senti
que foi do coração. Efetivamente, por trás de toda
essa história muito bonita - que vi muito bem apre
sentada, a indústria do suco brasileiro está de para
béns por toda essa organização - deve haver alguma
outra história, com certeza. O objetivo não é colocar
na cruz o produtor, muito menos a indústria, mas en
contrar um caminho intermediário, onde todos pos
sam sobreviver.

É o que a maioria dos companheiros e eu esta
mos entendendo. Ontem e hoje fizemos um pequeno
estudo para entender efetivamente o que acontece.
Seremos grandes quando deixarmos que os peque
nos possam, pelo menos, sobreviver. Penso que o
campo poderia ser a saída brasileira, mas isso ainda
não está acontecendo.

De qualquer forma, Sr. Ademerval Garcia, se
V.Sa. me permite, gostaria de fazer três ou quatro per
guntas, em função de pesquisas que fizemos com al
guns produtores experientes no mercado, para que
pudéssemos apresentar algumas condições para
este debate.

Ouvi falar - e gostaria que V.Sa. comentasse a
respeito - que, em meados de 1993 ou 1994, houve
um acordo, denominado Acordo Jardins. V.Sa. tem
conhecimento disso? Como e onde foi? Como e por
que aconteceu?

Por que a parcela do ICMS recuperada no Go
verno Fleury não foi distribuída aos citricultores?
Quem reteve esses fundos?

Segundo informações, as indústrias teriam um
débito junto ao FUNDECITRUS da ordem de 200 mi
lhões de dólares. Gostaria de saber se isso é verdade
e qual é a situação atual.

Para finalizar, qual o faturamento e a lucrativida
de das indústrias brasileiras na Flórida e no Brasil?
Quem defenderá os interesses da citricultura brasilei
ra na ALCA? A ABECITRUS tem legitimidade para
isso? Não há, na opinião de V.Sa., um conflito de inte
resses?

Essas são minhas perguntas.
Agradeço, mais uma vez, a oportunidade de

aqui estarmos. Essa questão é importante. Vivemos
num regime capitalista que não pode ser selvagem,
do tipo em que poucos ganham muito e desfrutam de
tudo, e a maioria não ganha absolutamente nada e
luta para sobreviver.

Parabéns, Deputado, por convocar esse
bate-papo. Tenho certeza de que temos de avançar
bastante ainda. Considero essas reuniões produtivas
para encontrarmos um caminho intermediário no qual
possamos fazer com que a indústria brasileira progri
da, sem contudo nos esquecermos dos pequenos
produtores, dos pequenos citricultores, para que es
ses também possam sobreviver decentemente.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)

- Muito obrigado, Deputado Chico Sardelli.
Passo a palavra ao Deputado Aloizio Mercadan-

te.
O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE 

Considero muito importante que a Comissão se de
bruce em profundidade sobre esse tema.

A citricultura é um setor importante da agroin
dústria do País, relevante para as exportações do
Brasil e tem impacto social também importante, espe
cialmente no Estado de São Paulo, que vive há algum
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tempo processo de concentração de poder e degra
dação do padrão de negociação entre produtores e
indústria, o que não pode continuar.

Até meados dos anos 80, o contrato padrão per
mitia aos produtores de laranja negociar coletivamen
te seus interesses e estabelecer algumas regras de
proteção.

O que aconteceu em especial ao longo dos
anos 90? Primeiro, a indústria sofreu um processo
muito significativo de concentração. Muitas empresas
foram vendidas ou fechadas, e as empresas que fo
ram se consolidando, especialmente a Cutrale, a Ci
trosuco Paulista SA, a Coimbra, a Cargill Citrus Ltda.
e a Citrovita, passaram a ter poder imenso sobre o
mercado.

O oligopsônio é um oligopólio para trás, quer di
zer, é um grupo pequeno de empresas que têm o con
trole do mercado, porque têm poder de negociação
com os produtores, que são divididos, fragmentados,
politicamente fragilizados e com uma dificuldade mui
to grande de se organizar e de se representar, exata
mente porque o poder das empresas impede. Quan
do alguém levanta a cabeça, ou as empresas vão lá e
negociam, ou vão lá e esmagam.

Essa política de cooptação e isolamento vai fa
zendo com que os produtores passem a não conse
guir organizar a sua representação e, portanto, com
essa mudança do padrão de negociação, as empre
sas transferiram parte do custo do processo de pro
dução - colheita e transporte, significativos no custo
para os produtores.

As empresas passaram a constituir cooperati
vas para as suas colheitas, desobrigando-se, inclusi
ve, das relações trabalhistas. Quem está pagando o
preço mais caro por essa política, na ponta desse pro
cesso, não é nem o produtor rural, é o apanhador de
laranja, com a mão toda arrebentada, sem nenhum
tipo de proteção social. Esse processo o está fragili
zando cada vez mais. Quanto mais frágil estiver o pro
dutor de laranja, maiores serão as perdas dos assala
riados do setor.

As empresas têm certa divisão de mercado. É
evidente que não concorrem entre si, isso é uma
commodity. Com esse grau de capacidade de con
centração' têm divisão de mercado e capacidade de
administração dos conflitos.

Concordo e parece-me evidente que não pode
mos simplificar o problema. Existem fatores macroe
conômicos de mercado que interferem no preço de
qualquer produto agrícola, de qualquer setor da eco
nomia. Há uma relação entre oferta e demanda e isso

não pode ser desconsiderado. Mas nessa oscilação
de preços ela tem a capacidade, por esse poder do
oligopsônio, de impedir que o preço cresça demais e
imponha queda mais do que proporcional, e no tempo
vai administrando. Só que há uma parte dos produto
res que não conseguem sobreviver mais no mercado.
Têm de deixar a atividade, porque não conseguem
sobreviver no momento da crise, especialmente os
menores, que têm menos escala, menos eficiência,
menos competitividade e não têm folga para sobrevi
ver.

Isso significa que os interesses econômicos
dessas empresas estão fazendo com que elas se
transformem num cartel globalizado. É algo cada vez
mais complexo, o Estado tem de analisar isso com
muita profundidade.

Nesse processo, os interesses econômicos des
sas empresas estão se impondo aos interesses soci
ais e públicos da sociedade. Quando isso acontece,
começa a haver descapitalização do setor e a se im
plantar a injustiça social, então a presença do Estado
é fundamental.

Todos os Deputados que falaram antes de mim
são da base do Governo. Onde está o Governo nessa
história? Onde está o Ministério da Agricultura? É mu
ito fácil jogar a responsabilidade para o CADE - e sa
bemos onde vai dar o CADE. Os produtores já sabem
onde isso vai dar. Em 1994, já houve o processo, já
perderam uma vez. O CADE é composto de pessoas
nomeadas pelo Executivo, com mandato estabeleci
do, sem nenhum tipo de controle social, onde os lob
biese as assessorias jurídicas e técnicas da indústria
são muito mais eficientes do que os dos produtores
rurais, em termos de acesso às informações, capaci
dade, tempo, qualificação dos profissionais. É um
jogo perdido.

Eu me espanto quando, sete anos depois, o
Secretário de Direito Econômico do Ministério da
Justiça vem a esta Casa dizer que está fazendo dili
gências. Esse processo é de 1994. Já se tem uma
massa de informações fantástica para apurar, e o
processo judicial já tem dois anos. Há sete anos o
Governo está empurrando o problema e fingindo
que não vê o que está acontecendo.

Tem de haver uma política de regulação nesse
setor, tem de haver interlocução do pescoço com a
guilhotina, porque é disso que se trata, o produtor tem
de colher dentro de certo prazo.

O Deputado Luciano Zica, de São Paulo, acom
panha essa questão há muitos anos e me lembrava
que os produtores diziam o seguinte: "Leva a laranja,
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esmaga, depois discutimos o preço". Ou não aconte- os países ricos estão praticando esse tipo de ação. O
ceu isso no passado? que fazem é algo diferente: sabem quais os seus inte-

A discussão básica é a seguinte: primeiro, falar resses estratégicos e defendem-nos com muita com-
com o Governo, fazer outra audiência aqui com o Mi- petência. O Brasil precisa começar a fazer isso. Ess~
nistério da Agricultura, para saber qual a política do é um setor importante para a agricultura brasileira. E
Ministério e das Secretarias da Agricultura em rela- fundamental haver parceria entre a indústria e o setor.

. Não se trata de hostilizar quem quer que seja, mas de
ção ao setor, saber qual a proposta quanto à reconstl- não impedir o abuso do poder que está ocorrendo, de
tuição de um contrato que dê o mínimo de garantias estabelecer um padrão de concorrência que proteja o
ao produtor rural e que seja justo para a cadeia produ-

produtor, que dê segurança, que assegure renda mí-
tiva. nima num momento de crise, e uma margem de ren-

Concordo que o fundamental seja o contrato, a tabilidade com que ele possa preservar o pomar, mo-
concorrência, mas não vai haver concorrência nesse dernizar, aumentar a eficiência, a produtividade, por-
oligopsônio. O fundamental é que esse é um mercado que é isso que vai dar longo prazo para o setor.
altamente concentrado. Quando se está arrebentando o produtor, não

Portanto, quando se trata da relação entre fra- vem só o campo cítrico. O setor vai perdendo a efi-
cos e fortes, a liberdade escraviza e oprime, a lei é ciência, a produtividade, não usa os fertilizantes, não
que liberta. Se não houver regra, se não houver Poder trata com a qualidade adequada a produção. Nesse
Público, se não houver mediação nessa negociação, ponto, perde-se mercado internacional, porque lá na
se não houver arbitragem de um ente superior com a ponta não há preço nem eficiência. Essa política que
capacidade de intervir nesse setor, não haverá justi- está sendo estabelecida é predatória do produtor.

ça. Para concluir, quero dizer que esta audiência
Essa posição é muito cômoda, no sentido de se ajuda a pressionar o CADE, porque, às vezes, com

jogar para o CADE a responsabilidade. V.Sas. já fica- toda pressão sobre o órgão, as decisões são sempre
ram por sete anos esperando o CADE. Vão esperar a favor do poder econômico e raras vezes a favor da
mais quanto tempo por uma decisão absolutamente sociedade. Penso que tem sido absolutamente insufi-
incerta? É preciso chamar o Governo, para ele se po- ciente o processo de decisão, e o setor já viveu essa
sicionar, entrar nesse processo de negociação, esta- situação uma vez. Não basta ficar esperando o
belecer uma política de arbitragem. Há quem diga: CADE. Esse não é o papel da Câmara e espero que
"Não podemos ter uma intervenção do Estado". Mas o não seja a única atitude desta audiência.
Estado é o Poder Público, está aí para isso. A proposta de CPI, essa, sim, penso que deva

É incrível esse discurso, porque para na agricul- ser aceita. Participei de duas: a do Collor e a dos
tura americana, 66% da renda do produtor agrícola Anões do Orçamento. Uma deu em impeachment, e
americano é verba pública. Ele é um funcionário públi- a outra resultou na cassação das principais lideran-
co que trabalha no campo. Trinta e oito bilhões de dó- ças daquele escândalo. As últimas mostraram que
lares de subsídios foram aportados agora pelo Con - têm resultado.
gresso Americano no setor. A CPI, sim, é um instrumento pelo qual quebramos

Podemos dar exemplos de outros setores em di- sigilo bancário, fiscal, investigamos, analisamos docu-
ficuldade, como as empresas aéreas americanas. mentos, convidamos para depor, as situações aconte-
Não basta só o subsídio. Há também o protecionismo, cem, e, no final, tiramos uma série de resoluções.
como no caso do suco de laranja, que foi citado aqui - Espero que, antes ou paralelamente à própria
418 dólares por tonelada. Protegem o setor, criam existência de uma CPI - já está encaminhado o pedi-
barreiras não-tarifárias, além dessas que são fitossa- do -, haja mudança do padrão de negociação entre a
nitárias. Usam e abusam desse expediente, como na indústria e o setor, que se restabeleça relação de par-
Europa, onde os países ricos estão dando 1 bilhão de ceria com justiça. Só vejo caminho nessa direção se
dólares por dia de subsídios ao setor agrícola. Além esta Comissão realmente abraçar essa causa até o fi-
disso, temos a regra em outros setores, como no de nal, chamar o Governo para sentar à mesa, para ex-
empresas aéreas. Acabaram de dar 15 bilhões de dó- plicar sua política, parar deixar de enrolar e de empur-
lares para socorrer uma empresa em dificuldade. rar com a barriga o problema e de ficar fazendo dis-

Então, esse discurso neoliberal vale para ven- curso. Os produtores voltarão para o pé de laranja,
dermos o nosso patrimônio, desnacionalizar o País, este ano, com um preço melhor, mas ninguém sabe
desmontar a nossa estrutura produtiva. Mas veja se como será no ano que vem, ainda mais com essa re-
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cessão internacional, com a queda do preço das
commodities. Quem sabe, na próxima audiência,
muitos já não possam vir aqui.

Precisamos tomar atitudes. Precisamos exigir
do Governo sua presença como árb~ro, com uma po
lítica de regulação e defesa do setor. Deve subsidiar o
CADE - temos um convênio com o CADE -, dar argu
mentos e instrumentos ao órgão, para começar a en
tender que as situações não serão mais julgadas sem
transparência, sem pressão e sem acompanhamento
da vida pública. Aqui, diferentemente dos membros
do CADE, todos têm de explicar depois, nas suas ba
ses, para serem eleitos. Há um concurso público que
passa pelo povo. Lá, não. Toma-se a decisão, depois
sai-se de lá e não acontece absolutamente nada. São
instituições que não têm sido eficazes na regulação e
no controle, grande tema da Economia contemporâ
nea.

Parabenizo todos os responsáveis por esta au
diência. Espero que marquemos outra, convidando o
Governo. Vamos perguntar quais as decisões do Go
verno em relação a esse setor. E que a indústria ouça
bem o recado, porque sempre há pessoas que só fa
zem discurso, mas não tomam decisões. Há outras
que fazem discursos e tomam decisões.

O sentimento desta Comissão mostra suprapar
tidariamente que a situação não vai bem na relação
que se está estabelecendo, e precisamos mudar esse
quadro para recuperar um instrumento tipo contrato
padrão, que era de um tempo em que o produtor rural
tinha cidadania, tinha direitos, e foi a partir dali que
esse setor virou o que é hoje, essa grande potência.

Não é devastando, destruindo a relação entre o
produtor e a indústria que vamos construir competiti
vidade e eficiência no setor. Isso é conversa para boi
dormir e vai arrebentar a cadeia produtiva, porque o
produtor não está capitalizado, não tem matéria-pri
ma, e é da fruta que nasce todo processo de industri
alização, de comercialização e de exportação.

Sr. Presidente, sugiro que façamos uma nova
audiência com o Governo e chamemos as outras as
sociações de produtores, a sociedade rural, a federa
ção, que hoje falaram muito bem aqui, e a indústria.
Prefiro essa discussão transparente e pública, porque
considero que a única forma de evoluirmos é fazer
mos uma proposta que não seja apenas a apresenta
ção dos dados, embora tenham sido apresentados
com muita competência.

O que estão propondo para mudar o padrão de
negociação com os produtores? Ou pensam que vão
continuar empurrando com a barriga esse tipo de pa-

drão? Se esta Casa tomar uma posição, não vão.
Espero que o recado tenha sido dado hoje.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)

- Muito obrigado, Deputado Aloizio Mercadante.
Passo a palavra ao Deputado Ricardo Ferraço.
O SR. DEPUTADO RICARDO FERRAÇO - Sr.

Presidente, imagino que a esta altura da nossa au
diência pública o assunto foi demasiadamente abor
dado e é a oportunidade para a Mesa manifestar-se.
Mas temos na plenária desta Comissão produtores e
entidades que vieram de longe, e penso que seria
oportuno que pudéssemos acelerar nossa participa
ção, para que esses produtores e entidades pudes
sem manifestar-se acerca desse assunto conjuntural.
Imagino, também, que esta Comissão estará dando o
primeiro passo, para que possamos tratar do assunto
de maneira mais estrutural.

Dizia um general chinês: "Na paz, prepare-se
para a guerra; na guerra, prepare-se para a paz". Pen
so que o momento é extremamente favorável para
que a produção não fique adormecida, acomodada, e
possa haver uma discussão, porque os preços estão
muito razoáveis, muito remuneradores. Mas é muito
provável que estejamos vivendo aqueles ciclos de
pressivos que já vivemos em relação à possibilidade
de novo relacionamento institucional entre a cadeia,
que é um cluster da maior importância estratégica
para o País.

Vou ficar por aqui, porque entendo que estamos
assumindo o compromisso de uma outra audiência
pública, para discutir as questões desse ciclo e dessa
atividade econômica. Considero fundamental que
possamos ter aqui o Ministério da Agricultura e tam
bém o Governo do Estado de São Paulo, por intermé
dio de sua Secretaria de Estado da Agricultura, para
que possamos discutir com essas mediações uma
política mais estruturada de médio e longo prazos,
que possa proporcionar a esse setor melhor equilíbrio
e melhor condição de produção.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)

- Obrigado, Deputado Ricardo Ferraço.
Antes de passar a palavra aos nossos convida

dos, para que possam responder às indagações 
duas, especificamente -, uma dirigida ao Secretário
Paulo de Tarso, outra ao Sr. Ademerval Garcia, eu
gostaria também de fazer - e parece-me que o Depu
tado Celso Russomanno também pede a palavra - al
gumas observações, que, em seguida, poderão ser
abordadas também pelos nossos convidados.
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Chama-nos a atenção, Sr. Ademerval Garcia,
que, embora, sem dúvida alguma, a questão da carte
lização, da formação desses grandes conglomerados
envolva muitas vezes entendimentos considerados
criminosos pela nossa legislação de defesa da con
corrência - quero enfatizar que isso é crime -, não te
nhamos evidências concretas, fatos, provas materia
is, até porque são de difícil obtenção. Mas, a partir do
momento em que esta Comissão começou a fazer
pressão, realizar estudos, enfim, atuar, algumas evi
dências começaram a chegar às nossas mãos. Gos
taria de saber sua opinião a respeito, para que possa
mos entender melhor a questão.

Segundo informação que acabamos de receber,
existe efetivamente acordo entre as empresas. Dizem
ainda que as cinco maiores empresas reúnem-se pe
riodicamente e, através de ação considerada conluio
econômico, fixam preços, determinam quem são os
fornecedores e as áreas de atuação, fazem a divisão
de mercado, chegando inclusive a detalhes.

Por exemplo, os participantes deverão dar prefe
rência, na compra da matéria-prima, aos produtores
do seu próprio universo - termo utilizado nesses
acordos -, ou então deverão operar, rigorosamente,
dentro dos tetos de preços fixados, inclusive no que
diz respeito à compra de produtos fora do universo de
cada uma dessas indústrias.

Pergunto ao Dr. Ademerval se essas expres
sões e esse tipo de comportamento são do seu co
nhecimento' se em algum momento isso aconteceu
efetivamente ou não.

Conforme mencionei anteriormente, penso que
não devemos discutir se o preço está alto ou baixo, se
está bom ou não. Essa é uma questão de contingên
cia de mercado.

Os Deputados Xico Graziano e Nelson Marque
zelli trataram muito bem do assunto. Precisamos sa
ber se essas variações ou flutuações de preço, se
essa enorme concentração na indústria são resultado
ou não de um conluio entre as empresas formadoras
do cartel. Esta é a questão: existe ou não acordo, do
qual tenham resultado esses preços, essa concentra
ção, a destruição de pequenas indústrias periodica
mente montadas, que existem no mercado, mas que
são praticamente desmontadas, retaliadas em lei
lões, a partir de uma política que pode ser considera
da predatória por parte das grandes indústrias?

Como se explica, por exemplo, que no ano 2000,
enquanto o preço no Sul caía de 1.200 dólares para
cerca de 650 dólares, o preço da caixa ao produtor
subia de 1 dólar para 3 dólares? Parece-nos clara
mente manipulação de mercado. Não é da natureza

do mercado que o preço internacional caia, que haja
excesso de produção e, ao mesmo tempo, preço aho
no mercado interno, o que indica estar havendo acor
do, manipulação de mercado. Isso, repito, pode ser
considerado atitude criminosa pela nossa legislação.

Então, como o Dr. Ademerval, Presidente da
ABECITRUS, mencionado pelo próprio Secretário
Xico Graziano, é referência do mercado, do ponto de
vista de preço, de organização - inclusive é o nosso
negociador na ALCA, nos grandes entendimentos re
alizados em função desses acordos internacionais de
livre comércio -, pergunto-lhe como é essa dinâmica
de mercado que gera fatos como esse, que vêm des
truindo concorrentes?

Por exemplo, tenho em mão proposta de uma
das grandes empresas de compra de ações da em
presa Sucorrico. Qual o interesse de uma empresa
que detém 26% de mercado em comprar a participa
ção de um produtor que detém 5% da Sucorrico, pa
gando preço superior àquele que ele mesmo está re
cebendo da indústria para a qual vende seu produto?
Que tática é essa? Que lógica é essa, que faz com
que esse comportamento ocorra no mercado? A não
ser que haja - e esta é a minha indagação - alguma
tentativa de conluio para que a concentração de mer
cado continue existindo.

Dr. Ademerval, gostaria que houvesse manifes
tação mu~o clara acerca desse tema. Existem ou não
esses acordos? Eles são do seu conhecimento? Será
que os industriais se reúnem apenas para conversar
sobre amenidades, como consta do parecer da Se
cretaria de Acompanhamento Econômico? Está dito,
com todas as letras, que os empresários se reúnem,
trocam informações sobre produção e depois falam
sobre tempo, viagens, qualquer coisa, menos sobre a
organização do mercado.

Há ou não algo que indique a existência de acor
dos entre as grandes indústrias? Isso poderá, rep~o,

ser utilizado até na formação de uma CPI, que está
em andamento nesta Casa. Já há inclusive número
suficiente de assinaturas regimentais para o pedido
de urgência.

Eram essas as minhas indagações, como um
dos subscritores do pedido de criação da CPI.

Passo a palavra ao Deputado Celso Russoman
no, que também deseja fazer algumas indagações. A
partir de então, os convidados darão as suas respos
tas.

o SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO
O Dr. Ademerval vai ter muita pergunta para respon
der. (Risos.) Preocupo-me apenas com o fato de V.Sa.
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ser o único a falar sobre as indústrias. Se tivéssemos
mais gente para defendê-Ias, seria mais interessante.
Mas como tudo está concentrado em V.Sa., nós lhe
dirigimos as nossas perguntas.

Depois de 1994, concentrou-se mais ainda o po
der das empresas que estão no mercado. A Cutrale
comprou a Citrovale, em OIímpia, e simplesmente a
fechou. Com isso, a Frutax, em Bebedouro, São Pau
lo, não resistiu e fechou. Foram fechadas também as
portas da Central Citrus, em Matão, e da Royal Citrus,
em Tabatinga. Compraram a maior cooperativa de
processamento de suco dos produtores, a FRUTESP,
em Bebedouro. Tudo consta, de maneira explicada,
na denúncia que fiz.

Dr. Ademerval, se V.Sa. tem tanta preocupação
em relação a isso - V.Sa. fez uma explanação dizendo
que essas investigações da Secretaria de Direito
Econômico e do CADE e as denúncias são usadas lá
fora contra os próprios citricultores aqui presentes,
contra a indústria etc. -, por que a indústria deixou
chegar a esse ponto? Isso não podia acontecer, se
ela tem essa preocupação. Se o mercado estava es
tabilizado, em 1999, conforme foi mostrado por V.Sa.
em sua transparência, por que os estoques eram tão
grandes? Vemos uma estabilização mostrada pela
própria indústria. Se havia estoques tão grandes, por
que estava estabilizado? Então, não estava estabili
zado.

Quando da situação de 1999, o que o
FUNDECITRUS fez para escoar toda a produção que
estava nos pés de laranja e apodreceram? Nada! Os
produtores foram comigo a São Paulo dar laranja de
graça à população! O que vocês fizeram? Não com
praram a safra de vocês também? Aquela dos 11%,
que consta do levantamento, que não sei se é real, da
Secretaria de Acompanhamento? "Não, não compra
mos a nossa safra e a de ninguém. As nossas tam
bém apodreceram no pé". Eu não acredito nisso. Des
culpem-me. Vi muita laranja apodrecendo no pé. Não
tenho nenhum pé de laranja plantado, nenhum. Não
sei nem como se planta um pé de laranja, mas sei o
que eles estavam passando, porque fui lá pessoal
mente ver o que estava acontecendo. Então, o que foi
feito?

Tudo bem, o FUNDECITRUS foi criado para que
os produtores, junto com a indústria, se revezassem
inclusive na sua presidência. Pelo que me consta,
isso não acontece. Será que não há, entre os produto
res, ninguém capaz de dirigi-Ia? Só o senhor é ca
paz? Penso que muita gente aqui entende de laranja.
Até Deputados têm essa capacidade. (Palmas.)

Se havia tanta preocupação sobre o que acon
tece fora do Brasil com aqueles que compram o nosso
suco de laranja ou a fruta, por que a indústria deixa
chegar a esse ponto? Pequenos citricultores perde
ram suas produções no pé. Vejam o que está aconte
cendo agora; é pior, é triste. Existem contratos de três
anos. Só que as indústrias estão dizendo aos produ
tores: "Façam uma declaração de que vocês vão ven
der a laranja mais barato este ano". "Mas eu não que
ro isso. Quero que seja cumprido o contrato firmado
pela indústria, imposto por ela, de compra de três
anos de safra". Quem fez o contrato foi a indústria,
não foi o citricultor, e ele diz: "Agora não vou cumprir
mais o contrato".

Dr. Paulo de Tarso, a indústria vai ao citricultor e
diz: "Faça uma declaração agora de que você vai me
vender a laranja mais barata". "Ah, eu não aceito".
"Então, entre na Justiça. Mas há um detalhe: se você
entrar na Justiça contra a fábrica, contra a indústria,
nós vamos colocá-lo no caderninho negro. Não va
mos comprar mais a sua laranja". É essa a situação. E
depois dizem que não existe cartel! Pelo amor de
Deus, isso é brincadeira! Quero saber onde está o di
nheiro do FUNDECITRUS. Quero saber se a indústria
não está devendo para o FUNDECITRUS, ou se devia
e agora pagou a sua dívida.

Acho que temos bastante material para usar, se
a CPI for instalada, para apurar muita coisa que está
acontecendo por baixo dos panos. Desculpe-me, Dr.
Ademerval, V.Sa. é o único que está aqui para nos ou
vir. Gostaria que todos os donos das indústrias esti
vessem presentes também. Mas já que V.Sa. é o úni
co que está aqui, vai ter de nos ouvir.

Qual é a garantia de que os contratos serão
cumpridos? Gostaria que V.Sa. respondesse se es
ses contratos serão cumpridos pelas indústrias.

Como é feito o processo de escolha dos repre
sentantes de produtores junto ao FUNDECITRUS? E
esse processo de renovação? Quem são realmente
essas pessoas que estão lá? Tenho certeza de que
não são os pequenos, porque está todo mundo mor
rendo de medo do que vai acontecer no próximo ano.
Este ano está tudo bem. Quero saber o que vai acon
tecer no ano que vem. E até por causa disso é impor
tante. Foi por isso que eu disse, no início da minha ex
posição, que me parece que é de três em três anos,
ou de quatro em quatro anos. Se pretendiam fazer
isso publicamente, não vão fazer mais. Ninguém vai
fazer mais isso no próximo ano, porque senão vai ca
racterizar realmente que existe essa questão de três
ou quatro anos, de colocar o pé em cima da caixa da
laranja e fazer o preço.
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Segundo informações, as indústrias teriam um
débito junto ao FUNDECITRUS da ordem de 200 mi
lhões. É verdade? Qual é a situação atual? A CPI
pode apurar se foi pago na época etc.

Conforme já disse, no estatuto do
FUNDECITRUS, a presidência é alternada entre pro
dutores e indústria. Por que isso não vem ocorrendo?
Não vou me alongar mais. Tenho mais perguntas,
mas gostaria de ouvi-lo, assim como os demais pre
sentes.

Obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)

- Vamos passar a palavra aos componentes da Mesa.

Dr. Ademerval Garcia, fique à vontade, pelo
tempo que for necessário, para responder às indaga
ções. Posteriormente, teremos a manifestação do
Plenário.

O SR. ADEMERVAL GARCIA - Muito obrigado.
Talvez eu não consiga responder a todas as pergun
tas, porque a minha memória poderá falhar. Sou o
único representante aqui, porque estou simplesmen
te no exercício pleno e legal da função. Sou o presi
dente da associação de classe e, portanto, tenho de
estar sentado aqui, não a indústria. Mas ela poderia
ter enviado os seus representantes, pelo menos por
curiosidade. Não vejo nenhum deles aqui.

Vou começar respondendo ao Deputado Xico
Graziano, até pela proximidade de negócios. S.Exa.
abordou duas questões: primeiro, que o setor padece
de falta de informações, conforme foi mencionado
pelo Deputado Aloizio Mercadante e pelo Sr. Antônio
Egídio Crestana, da FAESP. Concordo absolutamente
com isso. A melhor fonte de informações sobre a citri
cultura brasileira são os relatórios do Departamento
de Agricultura dos Estados Unidos, feitos pelo adido
agrícola em Brasília e pelo adido agrícola no Consula
do americano em São Paulo. Esta é a grande fonte de
informação do setor.

Evidentemente, a ABECITRUS e o
FUNDECITRUS têm muitas informações. A citricultu
ra é uma árvore, não é um negócio em que possa ha
ver surpresas. Todos aqueles que mexem com árvore
- café, laranja, cacau etc. - têm uma capacidade mui
to grande de previsão. Podemos alternar as coisas
num ano ou no outro, mas no geral temos boa visão
do que vai acontecer com a citricultura nos próximos
dez anos. Nós sempre temos isso. Parte dessa infor
mação está disponível no FUNDECITRUS.

Com ações no CADE, com essas intervenções
da legislação econômica, efetivamente a

ABECITRUS foi encolhendo a divulgação das infor
mações. Por quê? Para não ser acusada de promover
a cartelização. O próprio documento elaborado pela
Secretaria de Acompanhamento Econômico mencio
na que existem condições de cartelização, porque é
uma associação de classe. Qualquer associação de
classe é absolutamente igual. Fazemos uma previsão
de safra, mas não a divulgamos mais. O mercado é
que perdeu, ele é que ficou sem ela. Mas, no proces
so do CADE, somos acusados de divulgar a safra
para manipular mercado. Por que preciso divulgar um
negócio em relação ao qual não tenho nenhum inte
resse? Para ser acusado? Fico com a informação
para mim.

Fazíamos um relatório semanal na Internet, que
comparava estoques, produção, exportação, merca
do interno, a cada semana, da semana anterior, do
ano passado, acumulado. O mercado se orientava por
isso. Nós tiramos isso do ar. Por quê? Porque recolhe
mos as informações das indústrias. Como as informa
ções vêm da indústria, nos documentos do Governo
está assim: "Olha, mas isso pode ser um sinal de que
vocês estejam começando". Nós não queremos forti
ficar essa idéia de cartelização. Estamos nos enco
lhendo de fato. Vou dizer uma coisa a V.Exas.: eu es
tou passando um terço do meu tempo fora do País.
Cheguei, na semana passada, dos Estados Unidos e
da Europa; amanhã, estarei indo para a Austrália; no
começo de novembro vou para a Europa. Tenho mais
coisas para fazer lá do que aqui. Quer dizer, estamos
encolhendo, e inclusive o staff da ABECITRUS, por
que estamos ficando meio manietados. Se damos in
formações, elas podem ser utilizadas contra nós. Para
quê? Nós não temos interesse nisso. Usamos a infor
mação para nós, para a indústria e pronto. Mas o
FUNDECITRUS tem uma quantidade de informa
ções, o Instituto de Economia tem uma quantidade de
informações, o FDA tem uma quantidade de informa
ções. O grande problema do nosso setor como um
todo, hoje, conforme foi mencionado aqui, diz respeito
à informação, ao diálogo. As pessoas não acreditam
umas nas outras. Se damos uma informação, ela não
serve; se for dada pelo Instituto de Economia Agríco
la, também não serve. A melhor fonte de informações
que existe hoje é o relatório dos Estados Unidos, que
saiu na semana passada - está fresquinho. Nele po
demos obter informações da área plantada, do desti
no da produção, do mercado interno, dos preços e de
coisas absurdamente corretas. Onde foram levanta
das? Aqui, conversando conosco, com o Instituto de
Economia Agrícola, com o Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.
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Portanto, é preciso estabelecer um sistema de
informação para o setor. Em 1994, quando havia o
contrato padrão e essas negociações, as associa
ções de produtores reclamavam que os produtores
não contribuíam para essas associações - e até hoje
não contribuem. Essas associações nem têm sede.
Eles não contribuíam para isso, porque não tinham o
retorno do trabalho da associação, que era especial
mente a informação. Pelo fato de não terem esse re
torno, não contribuíam. Já que não contribuíam, não
podiam construir essa base de informação. O que fi
zemos? Fizemos um acordo com eles. Está no papel,
nas atas, arrumadinho, bonitinho. Não há nada escon
dido. O Dr. Marco, presidente do Sindicato Rural de
Taquaritinga, e outros líderes estavam sentados à
mesa, e fizemos uma doação de 100 mil dólares para
as duas associações de classe - a CIESP e a
ASSOCITRUS -, a fim de que se organizassem, com
prassem computadores e montassem um sistema de
informação para o produtor. Eles contrataram o escri
tório do Miguel Reale e entraram com processo no
CADE. Foi o que fizeram com o dinheiro. Foi daí que
saiu o dinheiro para contratar o escritório. Quem co
nhece o escritório do Miguel Reale sabe que é um dos
mais qualificados que existem. Pegaram o dinheiro. O
Dr. Vinícius estava nessa época no CADE e se lembra
disso.

Não existe, repito, o antagonismo que se preten
de entre o setor industrial e o setor produtivo. A preo
cupação do setor industrial é com o seu mercado na
frente, não é com a sua matéria-prima para trás. Ago
ra, evidentemente, é o único setorque eu conheço em
que o produtor briga com o cliente. Quer dizer, temos
uma situação fermentada por vários objetivos. Lan
çam-se boatos, conversas, a começar por esse Acor
do Jardins, de 1994.

O que acontece com o nosso setor? Ele é fecha
do, porque é muito concentrado. Então, as informa
ções não fluem ali dentro. Há hoje, no Brasil, oito em
presas. Nesses quarenta anos, já passaram pelo se
tor de cítricos quarenta empresas. Mas será que foi só
nesse setor que alguém entrou, quebrou, fechou?
Será que só nesse setor alguém não foi para a frente?
Será que é o único setor em que as pessoas se aven
turam sem estrutura e quebram a cara? Isso acontece
em todos os setores e no nosso também. As duas
principais indústrias do setor existem há quarenta
anos; outras, há trinta anos; outras, há dois, três, qua
tro ou cinco anos. Há uma mistificação muito grande
dessa relação.

Eu concordo com o Deputado Chico Sardelli,
quando diz que precisamos estabelecer um sistema

de informações. E ele terá de ser oficial. Pode ser feito
pela Secretaria, pelo Ministério da Agricultura, Pecuá
ria e Abastecimento ou por alguém, mas não pelo se
tor privado. Pode ser feito ainda por uma cadeia pro
dutiva, que é o que nós estamos tentando organizar,
para desenvolver o mercado interno.

Estamos à disposição para ajudar na criação de
qualquer coisa que melhore a informação do setor,
mas não vamos assumir a liderança, porque podere
mos ser acusados de estar manipulando o mercado e
não queremos abrir espaço para esse tipo de acusa
ção. Então, participaremos de tudo, desde que al
guém lidere o processo.

Quando esse processo começar a andar, ficará
muito fácil, porque poderemos prever o que vai acon
tecer com a citricultura brasileira em dez anos. Isso é
árvore, que você pode contar por satélite. A idade das
árvores pode ser determinada pelo tamanho da copa.
A produção é calculada de acordo com a variedade
da árvore. Analisando esses aspectos, pode-se saber
o que se vai produzir daqui a dez anos. Os america
nos sabem. Por que nós não iremos saber? Nós so
mos maiores do que eles e temos muito mais compe
tência do que aparentamos ter.

O Deputado Chico Sardelli indaga ainda o que
virá depois do CADE. Eu também me preocupo com
isso. Depois do CADE virá a CPI? E depois da CPI? E
depois? E depois? Nós já fomos os reis do cacau e da
borracha. Colocamos barreiras de importação e esta
belecemos cotas para a importação de borracha da
Malásia. Ela é produto natural do Brasil, e nós temos
de fazer isso. Exportamos cacau e temos de impor co
tas da Costa do Marfim.

Nós já fomos reis de todos esses produtos. Que
remos ser ex-reis da laranja também? É uma decisão
de governo. Nós estamos cuidando da nossa vida. O
setor econômico está cuidando da própria vida. O
País quer ser ex-rei da laranja também? O que pode
mos fazer? Nós temos competência limitada para de
senvolver isso. Então, depois do CADE, o que virá?
Eu também não sei.

O Deputado perguntou sobre o Acordo Jardins,
de 1993, 1994. Confesso que ignoro qualquer refe
rência - até anterior - a alguma coisa com esse título.
Não sei nada a respeito. Muitas vezes falo aqui como
brasileiro, não como empresário. Eu estou nesse se
tor desde 1988 e nunca ouvi falar nesse Acordo Jar
dins.

VExa. perguntou-me ainda sobre o ICMS que
teria sido recuperado e não teria sido distribuído.
Essa história do ICMS é basicamente a seguinte: du
rante certo tempo, algumas indústrias entenderam
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que o recolhimento do ICMS não era devido; outras
entenderam que era devido e o recolheram. Aquelas
que entenderam que o recolhimento do imposto não
era devido fizeram depósito judicial. Entraram com
ação na Justiça, ela mandou que eles fizessem o de
pósito, e assim foi feito.

Ao fim do Governo Quércia, decidiu-se que o
Estado precisava de dinheiro. Como havia muito di
nheiro parado em muitos lugares, decidiu-se que po
deriam ser feitos acordos e liberado o dinheiro que
estava preso, porque as ações seriam perdidas. Elas
já estavam no STF e o setor industrial iria perdê-Ias,
quer dizer, teria de pagar de qualquer forma. Então, o
Governo disse: "Se você vai ter de pagar daqui a um
ano, pague agora". Nós já estávamos convencidos de
que a ação não iria além do Supremo.

a que aconteceu? Quando foi feita a conta, per
ceberam que existia uma diferença entre o que era,
vamos dizer, atuarialmente devido ao Estado e o que
havia sido depositado em juízo. a Estado entendia
que essa dívida corrigida era "x" e os depósitos judici
ais haviam rendido "y". Havia então um espaço, e nele
foi feito esse acordo. Foi preciso fazer um "desconto"
- entre aspas - disso, para que o número da Caixa
Econômica Federal coincidisse com o número que
constava do sistema atuário do Estado. Então, não
sobrou dinheiro para ninguém. Houve um acerto con
tábil.

"Débito junto ao FUNDECITRUS.
O SR. DEPUTADO CHICO SARDELLI - Des

culpe-me, Dr. Ademerval. Isso consta de documen
tos?

O SR. ADEMERVAL GARCIA - Consta. a acor
do foi com o Estado, é claro. A auditoria e os advoga
dos do Estado foram ouvidos. Nada foi feito no escuro.
a acordo foi feito no gabinete do Governador. Não há
nada obscuro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)
- Dr. Ademerval, para compor os nossos registros, o
senhor poderia disponibilizar à Comissão esses do
cumentos a que se referiu o Deputado Chico Sardelli,
que o senhor disse estarem disponíveis? É possível
fazer chegar à Comissão?

O SR. ADEMERVAL GARCIA - Eu vou ver se
consigo isso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)
- Se fosse possível, eu agradeceria.

O SR. ADEMERVAL GARCIA - Eu vou anotar e
ver se consigo.

V.Exa. e o Deputado Celso Russomanno se re
ferem ao débito junto ao FUNDECITRUS, de 200 mi-

Ihões de dólares. a orçamento do FUNDECITRUS é
de 15 milhões de dólares. Qualquer débito de 200 mi
lhões de dólares é irreal. a FUNDECITRUS não gas
tou isso nos seus 25 anos de existência.

Hoje, existe um processo de reestruturação do
FUNDECITRUS. Nós queremos adequá-lo à sua in
ternacionalização. Como não existe verba do Gover
no para o FUNDECITRUS, ele tem de se virar com
verbas do produtor e da indústria. a que nós quere
mos fazer é qualificá-lo para a obtenção de verba nos
foros internacionais, principalmente no Banco Mundi
al.

as estatutos do FUNDECITRUS são muito sim
ples, muito pobres, feitos em 1977, para um fundo que
ninguém pretendia que virasse urna instituição de
pesquisa. Ele foi criado para financiar campanha con
tra o cancro no período de um Governo, o que iria du
rar dois, três anos. a FUNDECITRUS tem 25 anos.
Então, nós estamos fazendo um rearranjo completo
dele.

A contribuição da indústria e do produtor para o
FUNDECITRUS é feita com base em caixas proces
sadas. Então, é preciso criar um sistema para esse
novo FUNDECITRUS.

Quando surgiu essa história de que havia uma
dívida, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste
cimento, através da Delegacia Federal da Agricultura,
em São Paulo - o delegado é o Dr. Francisco Sérgio
Ferreira Jardim, que também é membro do Conselho
do FUNDECITRUS -, dispôs-se a fazer um levanta
mento de toda a moagem da indústria nesse período,
de tudo o que ela havia recebido do produtor, de tudo
o que havia recolhido ao FUNDECITRUS e em seu
nome. Com base nisso, como gostam de dizer os ad
vogados, espancamos as dúvidas. Acontece que
esse documento ainda não está pronto. a levanta
mento que o Ministério está fazendo nas empresas
ainda não foi concluído.

Por que nós queremos que o Ministério faça
isso? Porque ele é autoridade. Ele faz esse levanta
mento e mostra os resultados: a indústria "a" deve tan
to, a indústria "b" tem de recolher tanto, a indústria "c"
tem de recolher tanto. Se tiver de fazer isso, a indús
tria vai lá e recolhe, a partir de um documento do Go
verno.

Não tenho conhecimento do faturamento e da
lucratividade das empresas na Flórida. Nós operamos
com as empresas no Brasil e não mexemos com isso.
São três companhias abertas, que publicam os seus
balanços; as outras, não.



03870 (luarla-lClra 27 mARIO DA ('AMAR..\ DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2002

Quanto aos resultados das empresas nos Esta
dos Unidos, eu definitivamente não sei. Não temos
nada a ver com as empresas brasileiras de capital
americano que operam nos Estados Unidos. Não te
mos nenhum registro, nenhum controle sobre isso. Lá
existe uma associação semelhante à nossa, que tem
essas informações.

A outra pergunta que me foi feita é se a
ABECITRUS tem legitimidade para negociações in
ternacionais. Ela tem legitimidade e sente uma enor
me solidão, que eu gostaria de quebrar. Eu gostaria
de ter mais gente conosco - Deputados e represen
tantes das entidades de classe, por exemplo. Gostaria
que atravessássemos a rua aqui e fôssemos pressio
nar o Itamaraty do outro lado.

Sentimos uma enorme solidão, e ela é muito do
lorida. Quando chegamos sozinhos ao Ministério, so
mos uma indústria a receber determinado tratamento.
Quando vamos junto com o produtor, o Ministro de
Estado nos atende direito. Os produtores consegui
ram levar vários Deputados Federais e três Senado
res para uma reunião em Bebedouro, São Paulo, para
a qual eu não fui convidado, o que não fez efetivamen
te muita falta. Mas jamais conseguiria convidar esse
mesmo grupo para visitar o parque citrícola paulista.

O produtor tem muito mais força, e é natural que
o tenha, porque representa não só um grande número
de eleitores, mas um enorme espectro social de clas
se média, extremamente importante. Nós sabemos
diSSO.

Então, nós cuidamos disso, sim, mas será
bem-vindo quem quiser participar. Estou indo para a
Austrália amanhã à noite. Quem quiser participar,
será bem-vindo, porque é absolutamente necessário
e indispensável que o produtor rural- não só do nos
so setor, mas de qualquer outro - se disponha a pres
sionar os foros internacionais, onde tem muito mais
presença do que nós.

O Deputado Aloizio Mercadante fez referência a
um contrato padrão de regras gerais, que visam a or
ganizar os produtores. V.Exa. está absolutamente
correto. Só que esse não é assunto da indústria. Ela
foi proibida de discutir o contrato padrão, de se reunir
com associações de classes para cuidar de assuntos
comerciais.

Não tenho opinião formada sobre esse contrato,
se ele é bom ou não, porque isso não cabe a mim. Eu
tenho é de cumprir a lei. Mas não somos nós que es
tamos impedindo a elaboração de qualquer contrato
padrão. Nós já recebemos solicitações - estava na
minha apresentação, que não foi possível terminar-

de associações de classe e de produtores sobre a
adoção de um contrato padrão.

O Deputado Xico Graziano, quando era Secre
tário da Agricultura, em São Paulo, tratou desse as
sunto comigo. Peço o testemunho de S.Exa. A minha
resposta foi a seguinte: "Vá ao CADE, peça a libera
ção e traga-a aqui. Aí eu sento com você. Sem isso,
eu não sento com você". E continuamos não tratando
do assunto.

O SR. DEPUTADO XICO GRAZIANO - V.Sa.
me permite fazer uma intervenção?

O SR. ADEMERVAL GARCIA - Por favor.
O SR. DEPUTADO XICO GRAZIANO - Desejo

não só referendar o que foi dito por VSa., mas tam
bém acrescentar uma informação. Na época, solicitei
formalmente ao CADE que autorizasse o Governo de
São Paulo, através da Secretaria da Agricultura, por
ser uma entidade interessada na matéria e suposta
mente isenta, por ser Poder Público, a coordenar o
trabalho de elaboração de um novo contrato padrão.
No entanto, o CADE não se manifestou a respeito. A
idéia era a de que, já que as empresas não podiam fa
zer isso, por serem parte envolvida, nós, Poder Públi
co, talvez pudéssemos fazer propostas e submetê-Ias
às empresas. Eu tenho de ser correto e dizer que ouvi
do Dr. Ademerval que, se pudessem fazer, as empre
sas aceitariam. Mas realmente o assunto não prospe
rou dentro do CADE.

O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE
Eu posso entender então que a ABECITRUS aceita a
tese de restituir o contrato padrão?

O SR. ADEMERVAL GARCIA - Não, a
ABECITRUS não aceita. O contrato padrão foi implo
dido por uma ação dos produtores junto ao CADE.
Não foi pela indústria.

O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE
Eu entendi.

O SR. ADEMERVAL GARCIA - Depois disso,
nunca mais tratamos do assunto. Se houver uma pro
posta de contrato padrão que atenda à legislação
econômica vigente e que não nos coloque no pelouri
nho, como ocorreu na outra vez, estamos dispostos a
discutir, sem dúvida. Não há problema. Por quê? Por
que é necessário.

O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE 
Sim, mas vamos tirar o CADE, que deveria estar esti
mulando a proteção dos desfavorecidos na negocia
ção, e caminhar adiante. Eu só queria saber exata
mente a posição da indústria. Os senhores estão
abertos para restituir o contrato padrão ao setor?
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o SR. ADEMERVAL GARCIA - Estamos aber
tos para discutir um contrato padrão. Na verdade,
aquele nem era um contrato padrão; eram condições
gerais de compra. Virou contrato padrão no meio da
conversa. Eram condições gerais de compra, em que
havia participações e uma porção de outras coisas.
Quer dizer, qualquer iniciativa de governo que vise...

(Não identificado) - Atrelado aos preços do
mercado internacional.

(Não identificado) -Isso.
(Não identificado) - O que é, hoje, um risco

para os próprios produtores, não é, Deputado Nelson
Marquezelli? Mas é por aí o caminho.

O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE 
O Ademerval é um grande negociador, muito bem
preparado. Ele tem uma habilidade fantástica e vai
apresentando vários argumentos, sobre os quais não
nos podemos aprofundar. Alguns deles mereceriam
inclusive uma nova audiência.

Eu gostaria de sair daqui pelo menos com esta
preliminar: a Comissão poderia se debruçar sobre
esse tema e oferecer ao setor uma proposta de con
trato padrão. Vamos negociar com outras partes, me
diar isso. A Comissão terá então um contrato especial
com o CADE e poderá representar junto a ele a auto
rização para ser reinstituído o contrato padrão. Depo
is discutiremos os termos e as condições, mas já es
tabelecemos o mecanismo.

Lembro ao Plenário - e o Presidente sabe disso
- que nós conseguimos aqui, em audiências reserva
das e públicas, mediar muitos conflitos existentes na
indústria, na cadeia produtiva etc., que ajudaram a re
solver problemas. Em vez de pendências judiciais
prolongadas, foram solucionados através de negocia
ção direta.

Hoje estamos dando um passo rumo à solução
do problema. Podemos repensar esse instrumento. É
evidente que estamos num novo cenário econômico,
mas a Comissão deve debruçar-se sobre a formata
ção de uma nova proposta de contrato padrão e tentar
remover os eventuais obstáculos jurídicos, políticos
ou de qualquer natureza. Se a indústria realmente es
tiver disposta a discutir o assunto, teremos dado um
passo importante.

O SR. NELSON MARQUEZELLI - Eu apóio a
sugestão de V.Exa., Deputado Aloizio Mercadante.

Estou vendo aqui o Santos e o Marcos. Nós tra
balhamos nesse contrato de participação uns cinco,
oito anos. O Ademerval nos ajudou, inclusive. Chega
mos a um contrato que, lamentavelmente, o CADE
soterrou.

O SR. ADEMERVAL GARCIA - A culpa não foi
do CADE. Eu vou defendê-lo. A denúncia apresenta
da tinha 85 páginas. Se procurarmos um dos signatá
rios dessa denúncia neste auditório, não vamos en
contrar, mas eu posso apontar alguns. Havia 85 pági
nas de denúncias contra a indústria. A culpa não foi
do CADE. Ele simplesmente julgou.

O SR. NELSON MARQUEZELLI - O julgamen
to foi errado.

O SR. ADEMERVAL GARCIA - Deixe-me só di
zer uma coisa. Por que, no passado, nós não subme
temos esse contrato ao CADE? Porque em 1992 já
havia tido um processo, que foi arquivado. Por que
não submetemos o contrato ao CADE? Poderíamos
ter tomado a iniciativa de fazer isso. Porque havia um
grande risco de que o CADE fosse implodir o contrato,
como de fato implodiu. E aí ficaríamos com o custo
político, com a culpa de ter levado ao CADE um con
trato para ser implodido, porque não queríamos com
prar. Não nascemos ontem. Esse contrato existia, e
sabíamos que se fosse analisado pelo CADE iria
acontecer o que aconteceu. Só que o produtor quis fa
zer isso.

(Não identificado) - As más línguas dizem que
vocês é que forçaram levar o contrato ao CADE.

O SR. ADEMERVAL GARCIA - Não, nós não fi
zemos isso.

O SR. LUIZ HAFFERS - Ademerval, V.Sa. me
permite um aparte?

O SR. ADEMERVAL GARCIA - Luiz, deixe-me
só terminar, por favor. Senão eu fico falando demais,
acabo tomando conta da audiência e essa não é a mi
nha intenção.

Eu queira pedir mais duas coisas ao Deputado
Aloizio Mercadante, ou pelo menos mais uma. Para
terminar, quero dizer que pode contar conosco em
qualquer solução para a organização do setor, como
uma cadeia produtiva eficiente e competitiva. Mas
não vamos nos expor.

A questão da produtividade é muito séria. O se
tor está empobrecendo, sim, e isso não é culpa da in
dústria. Todos os setores estão empobrecendo. Esta
mos fazendo exportações predatórias no País.

O produtor, em 1990, era competitivo com duas
caixas por pé. Hoje, ele precisa de três caixas por pé,
para ser competitivo. Só que a árvore dura vinte anos.
É a mesma árvore. Por quê? Porque aumentaram o
preço dos insumos, os impostos, houve reformas eco
nômicas. Todos esses custos estão alijando produto
res das áreas. Tínhamos mais de 17 mil produtores.
Hoje há provavelmente 13 mil. Onde está esse povo?
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Inchando as cidades, transformando-se em bóia-fria.
Não ignoramos nada disso. Somos brasileiros e esta
mos aqui. Só que não é a indústria que vai resolver
esse problema. A indústria está na ponta, tentando
manter o mercado, tentando quebrar barreiras comer
ciais' tarifárias e não-tarifárias, fazendo protecionis
mos de toda ordem. Quer dizer, estamos na outra
ponta. Essa é uma ponta social de governo, e não me
cabe outra coisa senão registrá-Ia. Isso é corn
V.Exas., que são Governo, e não comigo. Mas é ine
gável o empobrecimento no carnpo. Só não debitem
isso para a indústria, porque a culpa não é nossa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)
- O Dr. Luiz Haffers tem a palavra.

O SR. LUIZ HAFFERS- Houve urn avanço mui
to grande, com a intervenção do Deputado Aloizio
Mercadante, no sentido de que os senhores estão
dispostos a discutir um novo contrato. Vamos esque
cer o CAD E e olhar para a frente. Querernos que os
contratos sejam respeitados e aceitáveis. Se os se
nhores estiverem dispostos a discutir a questão, já
considero um avanço muito grande, porque isso vai
dar segurança aos lavradores, com o patrocínio de
uma entidade importante como a Câmara dos Depu
tados. O contrato será uma opção dos dois lados, de
comum acordo, e será respeitado.

Conforme já disse, adoramos a indústria, quere
mos ser respeitados e que respeitem os contratos.
Queremos também a concorrência e a parceria. A
proposta do Deputado Aloizio Mercadante foi um pas
so importante nesse sentido.

O SR. ADEMERVAL GARCIA - Gostaria de di
zer ao Deputado Aloizio Mercadante que o empobre
cimento da classe produtiva se resolve com subsídio.
Não tem jeito, o mundo inteiro subsidia. Então, não é a
indústria que vai subsidiar o produtor.

O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE 
Temos defendido essa tese.

O SR. ADEMERVAL GARCIA - Não é verda
de? Eu concordo com VExa. Não sou daqueles que
saem por aí dizendo que é preciso acabar com o sub
sídio na Europa e nos Estados Unidos. Sou contra o
subsídio para exportação, mas o subsídio interno... O
agricultor não é o produtor urbano de indústria ou de
serviços. Ele está sujeito a variações climáticas, a
pragas e a doenças. Tem de conservar a água e o
meio ambiente. É um enorme problema, que se resol
ve via subsídio, mas nenhuma indústria tem condição
de conceder subsídio.

O SR. DEPUTADO ALOIZIO MERCADANTE 
Sr. Presidente, urn último comentário.

Considero esse tema muito importante. Temos
dois caminhos para a agricultura brasileira: um, o da
agricultura americana, extrernamente eficiente e pro
dutiva, conta com uma presença muito forte do Esta
do, em termos de subsídios e incentivos, tem 2,5% da
população no campo. Na experiência européia, eles
reivindicam a visão de multifuncionalidade da agricul
tura, que são a imprevisibilidade da safra, a intempé
rie, o papel de ocupação territorial, o impedimento do
inchaço nas grandes cidades. Tudo isso significa que
o Estado precisa ter uma presença regulatória, no
sentido de supsidiar, apoiar e incentivar esse setor,
porque ele tem uma especificidade fundamental para
o equilíbrio social. Os subsídios são inaceitáveis, no
que se refere às exportações, porque os países ricos
subsidiam as exportações. E com isso estão reduzin
do os preços das commodities e nos derrubando no
que somos mais eficientes e competitivos. Mas não
podemos defender a idéia de que o Estado tem de se
retirar da agricultura. Isso é uma visão aistórica, abso
lutamente irresponsável e inviável. E não há negocia
ção possível nesse caminho.

Fico satisfeito de ouvir essa reflexão. Por isso
mesmo reforço a idéia de que, para ter esse padrão
na agricultura, que não seja o de esmagar os produto
res, é preciso tomar uma outra atitude. Se os senho
res querem essa parceria para defender essa visão
dentro da sociedade, ou mesmo no âmbito internacio
nal, têm de repensar a relação dos produtores, ouvir
os argumentos apresentados. É preciso que haja uma
discussão mais aprofundada, no sentido de se criar
um instrumento que resgate essa parceria reivindica
da entre o setor e a indústria. Seria um passo muito
importante para, juntos, pressionarmos o Governo a
adotar novas atitudes que fortaleçam o setor.

O SR. ADEMERVAL GARCIA - Bem-vindo a
bordo, Deputado. Essa é uma pregação importante.

Respondendo às indagações do Deputado Mar
cos Cintra - S.Exa. fala do conluio, da concentração
-, evidentemente não existe conluio, por uma razão
muito simples: não é preciso. Conluio para quê? Cada
empresa tem um perfil, um objetivo, um custo. O que
acontece nas histórias de conluio, Deputado, é o se
guinte: o CADE reconheceu que existe um negócio
chamado homogeneidade - é a história que o Dr. Haf
fers insiste em chamar de elefante.

Homogeneidade significa o seguinte: nós so
mos uma indústria de desmontagem. Não somos fá
bricas de sapatos ou de automóveis, que mudam de
modelo. Trabalhamos com coisas que a natureza pro
duz, do jeito que ela decidiu produzir. Isso vale para
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as indústrias do petróleo, da carne, do frango. Somos
uma indústria de desmontagem.

A laranja, por exemplo, é um produto disponível
para todo mundo e da mesma forma. Não existe uma
laranja redonda para um e uma quadrada para outro.
Ela é igual para todo mundo. A região onde essa la
ranja é produzida está nos eixos das Vias Anhangue
ra e Washington Luís. Todas as fábricas estão na
mesma região. A distância para o porto é igual, o mer
cado é igual, a tecnologia aplicada é igual, os preços
são cotados em Bolsa. Sendo assim, como vamos ser
muito diferentes? O próprio CADE determina isso no
compromisso de cessação, dizendo que, antes de
qualquer acusação de cartelização ou de prática eco
nômica desleal, deve-se verificar a questão da homo
geneidade. Estamos falando de coisas homogêneas.
Não precisamos de conluio para isso. O conluio quem
fez foi a natureza, que criou uma coisa só.

Outra questão abordada pelo Deputado, muito
curiosa e lembrada por muitas pessoas, é: como se
paga caro pela laranja, quando o suco está barato, e
se paga barato pela laranja, quando o suco está
caro? Como funciona a laranja, na realidade? Ela
está lá no pé, não importa se em muita ou em pouca
quantidade. O preço de mercado é o daquele momen
to. O suco funciona de acordo com a expectativa. Ele
aumenta 400 mil toneladas no estoque. Nós trabalha
mos, como disse o Deputado Xico Graziano, com falta
de informação. Falta informação, sim, porque, se todo
mundo soubesse o que iria acontecer com as produ
ções na Flórida... Não se esqueçam de que 90% do
negócio estão em São Paulo e na Flórida. E não há
nada mais fácil de se prever. Quer dizer, temos idéia
do que vai acontecer com o mercado lá na frente. Se
eu tenho idéia disso, todos os meus concorrentes
têm. Se todos saírem comprando fruta, o que vai
acontecer com o preço? Sobe. O que acontece com o
preço do suco? Nada, porque o suco que está no tan
que hoje é o suco que eu comprei ontem. Então, vai
haver sempre esse desequilíbrio. Só que, se pegar
mos isso num espaço de dez anos, teremos dois to
bogãs. Se pegarmos ano a ano, vamos ter o que o se
nhor menciona. Se pegarmos num espaço de dez
anos, vamos ver duas curvas distintas e muito homo
gêneas. Ninguém faz milagre. Ninguém vai dizer: va
mos pagar caro, ou vamos pagar barato. É uma indús
tria séria. É um grupo grande. Há muito dinheiro en
volvido. Não é assim que a coisa funciona. Ela funcio
na direito, assim como com outras indústrias.

O Deputado mencionou a hipótese de uma em
presa estar tentando comprar ações de um associado
da Sucorrico, que é uma espécie de cooperativa. De-

putado, eu não tenho conhecimento disso. Se existe
esse negócio, é entre uma empresa e outra. A
ABECITRUS não mexe com negócios.

Finalmente, gostaria de responder ao Deputado
Celso Russomanno. Temos oito ou nove empresas no
Brasil, mais algumas no Sul e no Norte. A Flórida ti
nha 29, agora tem vinte. Dessas vinte, sete têm algum
envolvimento com o setor brasileiro. Quer dizer, é um
setor extremamente concentrado. Então, o número de
companhias terá de ser necessariamente concentra
do. Alguém pode comprar um navio, mas, para encher
esse navio, vai precisar de volume. E aí começa: as
socia com um, associa com outro, faz-se acordo.

O Deputado disse que o mercado está estabili
zado e pergunta por que o estoque está desse jeito. O
mercado não está estabilizado, o que estão estabili
zados são...

(Intervenção inaudível.)
O SR. ADEMERVAL GARCIA - Não, não foi o

que eu disse, V.Exa. entendeu errado. O que eu disse
foi que as exportações estão estabilizadas. E disse
em seguida: o mercado está crescendo e nós esta
mos perdendo 325 mil toneladas por ano. Isso é o que
está escrito.

O mercado não está estabilizado. Acontece o
seguinte: se temos uma produção crescente e uma
exportação estabilizada, isso gera o quê? Gera esto
que. É por isso que há estoque. Só que, agora, esta
mos exportando mais do que produzimos. Por isso o
estoque está desaparecendo.

Então o que vai acontecer? A partir do ano que
vem, se a safra for grande, exportaremos muito; se a
safra for pequena, exportaremos pouco. Não há mais
estoque. As exportações estão estabilizadas, mas o
mercado é crescente. Isso é triste, porque estamos
perdendo participação no mercado internacional
como país.

O Deputado faz menção ao FUNDECITRUS. Eu
tenho muito orgulho do FUNDECITRUS. Ajudei a
construí-lo nos últimos cinco, seis anos. O
FUNDECITRUS não tem nada a ver com o mercado.

Quanto ao fato de terem jogado laranja na rua,
confesso que aplaudi o pessoal de Itápolis que fez
isso. O francês, quando apertam o cinto do frango,
solta frango na Champs Elysee. O agricultor brasileiro
tem de aprender a soltarfrango, laranja, feijão, abaca
xi na rua. Tem de parar com essa passividade de
achar que a indústria, o Governo, alguém vai resolver
o problema dele. Não vai. Quando você tiver proble
ma, ponha o bloco na rua, porque isso provoca rea
ções dois anos depois. O Deputado está levantando o
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assunto aqui. Até brinquei com o pessoal de Itápolis:
se precisarem de alguém para fazer comício, estou
junto, não sou contra isso. Acho que a situação é gra
ve para todo mundo, somos um setor só. Mas isso não
tem nada a ver com o FUNDECITRUS.

O pessoal está de alguma forma incomodado
com o fato de a indústria ter tomado conta do
FUNDECITRUS, mas a indústria não tomou conta
dele. O FUNDECITRUS não tem, estatutariamente,
essa rotação de presidentes. Existe a prática, que
vem sendo observada através dos anos.

No começo dos anos 80, a indústria não tinha
quem colocar na próxima vez, porque o produtor era o
presidente. Pediu então ao representante da produ
ção, que era o Sr. Osvaldo, que continuasse. Ele conti
nuou. Quando chegou a vez de a indústria apresentar
outro candidato, eles disseram: "Não, espere aí, essa
é a nossa vez de novo. Vocês cederam a sua vez por
que quiseram". Então, o Sr. Osvaldo foi eleito nova
mente, por seis anos. E aí eu entrei como vice. Por
quê? Porque a indústria não tem executivos para to
car o FUNDECITRUS. O executivo bom trabalha para
ela. Ela não vai colocá-lo para trabalhar no
FUNDECITRUS.

Por que eu fui trabalhar para o FUNDECITRUS?
Eu trabalho para a ABECITRUS, não trabalho para in
dústria nenhuma. Não sou um bom executivo da in
dústria. Posso ser um razoável executivo de uma as
sociação de classe. Foi por isso que fui parar lá, como
vice-presidente.

Devo dizer o seguinte: toda a transformação do
FUNDECITRUS foi feita nesse período de seis anos.
O FUNDECITRUS não era uma instituição de pesqui
sa. Transformou-se no que é, inclusive no Projeto Ge
noma, nessa administração. Portanto, é um grande
exemplo de como a indústria pode trabalhar junto
com o produtor.

Para sossego de algumas pessoas, o meu man
dato vence em 31 de março. E se V.Exa. quiser a mi
nha opinião, eu quero velejar. Posso ser o grande
marco, a grande referência, mas o que eu quero mes
mo é pegar o meu barco em IIhabela, porque faz me
ses que não...

Quer dizer, não tenho nenhuma intenção de
continuar no ano seguinte no FUNDECITRUS. Já falei
com o conselho do FUNDECITRUS e com o presi
dente da ASSOCITRUS. Está aqui o Dr. Antônio Egí
dio Crestana, membro do conselho do
FUNDECITRUS. Já falei com o Deputado Xico Grazi
ano. Eu não quero mais continuar no FUNDECITRUS,
porque é hora de trocar a presidência da Casa. Quer
dizer, não existe uma intervenção da indústria naque-

la instituição. Só que o ideal, na nossa opinião, é que
se deve profissionalizar o FUNDECITRUS, colocar ali
um diretor-executivo, pagar a conta dele. A indústria
tem de ter uma participação, o produtor e o Estado
também. É isso.

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO
Só quero fazer um aparte, por gentileza.

A questão é a seguinte: na época em que a la
ranja estava apodrecendo nos pés, eu consegui nas
emissoras de televisão espaço publicitário para divul
gar que, além dos quarenta caminhôes distribuídos
gratuitamente na Capital de São Paulo, para evitar o
apodrecimento da laranja, os citricultores se propuse
ram a escoar essa laranja em pontos... Conseguimos
com a Secretaria de Abastecimento da Capital de
São Paulo não sei quantos pontos. Não sei se alguém
se lembra disso. Parece que eram duzentos pontos
para escoar essa laranja, vender diretamente ao con
sumidor. Precisávamos fazer publicidade disso e de
apoio em todos os sentidos, até para levar essa laran
ja para a Capital de São Paulo, para evitar que o pre
juízo fosse total. Só que os citricultores ficaram aban
donados.

Inclusive, na época, não só a indústria, mas
também a associação que V.Sa. representa e a
FUNDECITRUS foram consultadas no sentido de aju
dar a escoar a laranja, para resolver o problema deles.
Ninguém fez nada. Ninguém quis fazer nada.
Dane-se! Se a FUNDECITRUS é para o produtor e
para a indústria, então, neste momento, dane-se o
produtor. Nada foi feito! O que foi feito ocorreu pela
vontade dos citricultores, que estavam desesperados,
porque não tinham onde descarregar sua laranja. Se
dependesse de alguém para ajudar a escoar essa la
ranja, já que é tão grande a preocupação com a reper
cussão do que estamos fazendo hoje aqui e lá fora ...
Dr. Ademerval Garcia, o que foi feito? Nada.

O SR. ADEMERVAL GARCIA - Digo já para o
senhor o que foi feito. Em primeiro lugar, o
FUNDECITRUS é uma instituição científica, não tem
nada a ver com produção, nem com excesso, nem
com escoamento, nem com nada. O FUNDECITRUS
é uma instituição técnico-científica sem finalidades lu
crativas, dedicada exclusivamente a pragas e doen
ças de citrus. O FUNDECITRUS não tem nada a ver
com produção, produtividade e lucro do produtor, es
coamento de produção. Então, ele não fez nada, por
que não tem o que fazer. Quer dizer, estaria gastando
o dinheiro do produtor para fazer o que não é finalida
de dele, e amanhã seria acusado por isso.
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A ABECITRUS fez o quê? Sabem o que aconte
ceu? Quem encampou essa história foi a Secretaria
de Agricultura do Estado de São Paulo, que criou uma
Câmara Setorial para resolver o assunto. A Secretaria
fez isso. Estão aqui o Dr. Santos, de Mogi-Mirim, o Sr.
Marcos e vários outros produtores que sabem disso.
Quer dizer, a Secretaria assumiu a responsabilidade
de resolver o problema. Então, se o Governo está
querendo resolver o problema, estamos juntos. Parti
cipamos de todas as reuniões. Só que não adiantou,
porque não se resolve o problema de 40,50 milhões
de caixas de laranjas com reuniões. Em relação a es
ses pontos que o Deputado, com razão, menciona, foi
preciso que houvesse o "parto da montanha" para se
conseguir abrir espaço nas praças para vender. Por
que estou dizendo isso? Porque eu estava junto, par
ticipei dessa história. Eu me preocupo muito com o
empobrecimento do produtor, porque acaba a nossa
matéria-prima, piora a sua qualidade. Não é função
social.

Então, realmente foi um momento muito ruim,
mas a ABECITRUS não tinha nada a ver com isso,
porque o negócio dela é a exportação de citrus. Ela é
uma entidade política apenas. O FUNDECITRUS não
tinha nada a ver com isso. A Secretaria encampou o
problema e não o resolveu. O que vamos fazer?

O SR. DEPUTADO CELSO RUSSOMANNO 
Tudo bem. Acontece que, se a ABECITRUS está pre
ocupada com o que vai acontecer lá fora e com a re
percussão das coisas, deveria estar preocupada tam
bém em ajudar esses pequenos produtores a resolver
o problema deles, e isso não acontece.

Agora, no ano seguinte, quando o estoque esta
rá baixo, como V.Sa. mesmo considerou, aí, tudo
bem, esses pequenos produtores se interessam, por
que têm laranja para vender, e a ABECITRUS quer
comprar.

(Não identificado) - Permita-me uma interven
ção rápida. Talvez ninguém melhor que eu poderia di
zer que, realmente, o Governo deveria ter feito mais
para ajudar. Ajudar pequeno agricultor é tarefa do Go
verno. É bom dar uma espezinhada no Sr. Ademerval
Garcia, é bom ele levar "algumas duras", mas faltou
presença do Governo Federal. Isso é incontestável.

O SR. ADEMERVAL GARCIA - Acho que res
pondi tudo. Desculpem se me estendi.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)
- Muito bom. Foram esclarecimentos importantes.
Agora, eu não posso deixar de responder a uma inda
gação - quem sabe uma informação até um tanto
quanto impertinente, feita por V.Sa., Dr. Ademerval

Garcia, quando nos pergunta se queremos transfor
mar o Brasil no ex-rei da laranja. É evidente que não é
essa a nossa intenção. O seu comentário foi feito em
tom jocoso, e há muita seriedade no que esta Comis
são pretende fazer. Quero inclusive mencionar que
não podemos admitir que os nossos produtores se
transformem em servos da gleba; mas que sejam ser
vos do rei. É o que estamos efetivamente verificando
e é o que motiva o trabalho desta Comissão.

Aliás, essa preocupação não é só nossa. A Ga
zeta Mercantil, no dia 3 de setembro de 2001, mos
trou a preocupação dos produtores norte-americanos
com relação ao que eles chamam de avanço brasilei
ro na Flórida. Essa matéria, cujo título é "Avanço Bra
sileiro na Flórida Preocupa", noticia que os citriculto
res da Flórida estão preocupados com os avanços na
última década das empresas processadoras de suco
de laranja do Brasil, que já seriam responsáveis por
45% do total do suco de laranja produzido na Flórida.

Essa é a preocupação que necessariamente de
vem ter todos aqueles que desejam ver uma indústria
saudável, sadia e cooperativa. Nós, nesta Comissão
e na Câmara dos Deputados, temos essa preocupa
ção.

Portanto, deixo aqui uma resposta que, apesar
de ser absolutamente desnecessária, faço questão
de registrar: não queremos transformar o Brasil no
ex-rei da laranja. Pelo contrário. Queremos transfor
má-lo numa indústria ainda maior, ainda mais sólida,
mas de maneira cooperativa e solidária, não da forma
como a indústria vem hoje tratando os seus produto
res, principalmente o pequeno produtor, que está no
toriamente desorganizado e sem condições de se
manter no mercado de forma adequada. Faço, por
tanto, este registro.

O comentário de V.Sa., Dr. Ademerval, foi feito
em tom jocoso, mas a resposta é absolutamente séria
e delimita claramente a preocupação desta Comissão
ao fazer esta audiência pública, levantar esse assunto
e pedir a instalação de uma CPI, para que os fatos se
jam devidamente apurados, até para que lhes seja
dado um atestado de competência e de bom compor
tamento, do ponto de vista econômico.

Passo a palavra ao Deputado Nelson Marque
zelli para as suas considerações finais.

O SR. NELSON MARQUEZELLI - Devido ao
adiantado da hora, Sr. Presidente, cedo a minha vez,
e entendo que as associações devem manifestar-se.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)
- Com a palavra, então, o Sr. Secretário Paulo de Tar
so Ramos Ribeiro.
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o SR. PAULO DE TARSO RAMOS RIBEIRO 
Mu~o obrigado, Sr. Presidente. Quero esclarecer o papel
do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência nessa
questão. Tanto a SOE quanto o CADE não fazem fomen
to à indústria, nem política industrial, nem política econô
mica. Quero deixar isso claro. A função do Sistema Brasi
leiro de Defesa da Concorrência é jurisdicional, isto é, de
aplicação da lei, de aplicação do Dire~o.

Quando ouço, por exemplo, o Deputado Aloizio
Mercadante referir que há necessidade de um trabalho
com o Ministério da Agricultura, de uma imunidade anti
truste para o setor, considero que esse é um trabalho que
extrapola a função tanto da SOE quanto do CADE. Ao
CADE cabe pura e simplesmente aplicar a Lei n° 8.884,
bem assim à SOE instaurar os processos administrati
vos, colher as provas e aplicar a lei. Não fazemos - nem é
tarefa inst~ucional do sistema - política econômica ou fo
mento industrial de qualquer natureza.

Também não deve causar surpresa o fato de
que, ao contrário do que referiu o Deputado Aloizio
Mercadante, o processo não está encerrado há sete
anos. Houve um primeiro processo, encerrado com
um termo de compromisso de cessação, e há um se
gundo processo, instaurado em setembro de 1999.
Recebemos, em outubro passado, o parecer da
SEAE. Referi-me a esse processo quando disse que
a Secretaria está providenciando diligências no senti
do de provar as alegações.

A tradição brasileira, muitas vezes, oral, suprime
da discussão do problema as provas, ou seja, nin
guém pode ser condenado sem provas. Há necessi
dade da prova, que é fundamental. Logo, se os produ
tores tiverem a prova cabal do que estão alegando,
não tenho dúvida de que a SOE e o CADE condena
rão tranqüilamente quem estiver abusando do poder
econômico, formando cartel e efetivando práticas res
tritivas da concorrência. Não cabe também ao siste
ma a defesa de produtor, de industrial ou de empresa;
cabe a defesa do mercado.

Quero ainda fazer uma referência ao contrato de
cessação. Se for adotado um contrato padrão entre a
indústria e os produtores, esse contrato não pode ser
estabelecido de modo a suprimir a concorrência do
mercado, a não ser que ele seja autorizado por lei.
Atualmente, a Lei n° 8.884 disciplina a concorrência
no País. Certamente os advogados dos senhores vão
orientar nesse sentido, e essa é uma cautela que re
comendo, até porque reconheço - e quero dizer isto
como cidadão - a validade dos argumentos que de
monstram a necessidade de subsidiar a agricultura
brasileira, a necessidade de maior agressividade do

mercado internacional e a necessidade do fortaleci
mento do nosso setor.

Quero também dizer que nesse processo, até
onde avançamos, está inequivocamente demonstra
do o poder de compra da indústria. Eles têm poder de
mercado, sim. O que precisa ficar demonstrado é se
há abuso desse poder de mercado. O Sistema Brasi
leiro de Defesa da Concorrência disciplina juridica
mente o poder de mercado.

Era o que gostaria de dizer aos senhores, para não
parecer que houve uma inação, o que, de fato, não é o
caso.

Há um segundo aspecto, respondendo à pergunta
do Deputado Xico Graziano: "O que pode ser fe~o?"

Acredito que isso está no contexto da resposta que dei
aos senhores. Ou deve ser procurada uma imunidade
antitruste para o setor, não submetendo-o às regras da
Lei n° 8.884, mas com tratamento diferenciado; ou se ob
tém no prooesso ou a prova do cartel, ou a prova do abu
so da posição dominante, ou qualquer outra conduta que
eventualmente esteja caracterizada no processo. Contu
do, ela precisa estar caracterizada. Isso, para nós, é fun
damentai, sem o que, evidentemente, qualquer advoga
do tranca o processo no Judiciário.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)

- Muito obrigado, Sr. Secretário.
Algum dos integrantes da Mesa gostaria de rea

gir à indagação dos Parlamentares, antes de passar
mos a palavra ao Plenário?

O SR. ANTÔNIO EGíDIO CRESTANA - Rapi
damente, quero dizer da minha satisfação. Enquanto
estivermos conversando, não brigamos. É muito im
portante que tenha ficado claro o enorme respeito e a
admiração que temos pela indústria como um todo e o
grande respeito que temos pelos mercados externos,
mas que isso não seja usado nas nossas discussões.

Acredito também que o acordo patrocinado pela
Secretaria e pela Câmara é possível e principalmente
desejável. Novos tempos, novas modas! Temos ra
zões, competência e legitimidade para fazer isso.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)

- Vamos passar a palavra aos nossos convidados,
não sem antes manifestar o nosso agradecimento a
todos pela presença.

A Câmara dos Deputados se sente muito honra
da pela presença dos senhores nesta audiência públi
ca, que, para nós, é extremamente importante.

Peço aos que desejam manifestar-se que, em
função do adiantado da hora, limitem a participação
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ao máximo de três minutos, para que possamos ouvir caso estão presentes o Sr. Walter Romanini, o Sr. Ju-
o maior número possível de pessoas. Precisamos en- venal Onésio da Silva e outros, cujos contratos não fo-
cerrar e entregar esse auditório às 14h30 para a pró- ram cumpridos.
xima Comissão que aqui se deverá instalar. Quero deixar claro que, no início, a indústria re-

O SR. AFONSO RODRIGUER NETO - Sr. Pre- cebeu subsídios de toda ordem, linhas de crédito para
sidente, gostaria de fazer uso da palavra. exportação, isenção de impostos, subsídios de imple-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra) mentos agrícolas, taxas inferiores à inflação e tantos
_ V.Sa. vai fazer uso da palavra. Peço-lhe apenas que outros incentivos fiscais. Isso consta da denúncia de
se restrinja ao tempo de três minutos, por favor. 1994, anexada ao processo. A denúncia foi extrema-

o SR. AFONSO RODRIGUER NETO _ Vou res- mente bem-feita, competente e muito bem abordada,
de tal ordem, que resultou no acordo de cessação, ja-

tringir-me. mais cumprido. Disseram que foi cumprido, mas não é
O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra) verdade, como disse o representante da Sociedade

- Antes, porém, peço a V.Sa. que se identifique, pois Rural Brasileira, Luiz Haffers.
toda a sessão está sendo gravada. Como disseram o Deputado Nelson Marquezelli e

O SR. AFONSO RODRIGUER NETO - Repre- outros, o problema surgiu com a colheita e o transporte.
sento aqui a ABRACITRUS, a Associação Brasileira Foi uma tragédia, mais que um tiro no pé, o que aconte-
dos Citricultores, na condição de advogado, produtor ceu com os produtores depois daquele acordo mal inter-
e parte da Diretoria da ABRACITRUS. pretado, levando-se em conta a força do poder. Não é

Quero dizer às Sras. Deputadas e aos Srs. Deputa-isso o que está escrito nas cláusulas do acordo do
dos presentes que estivemos participando de muitas re- CADE, não é isso o que foi proibido, não é essa a respos-
uniões com o Governo do Estado e estivemos na ta que a ABRACITRUS recebeu quando esteve lá.
Assembléia Legislativa de São Paulo. Muito se discutiu A nossa atividade, muitas vezes, tem sido objeto de
sobre tudo isso. Com todo respeito à pessoa do Dr. Ade- ironia. Mas acredito que os filhos daqueles que estão do
merval- e não se trata de nada pessoal-, digo que aqui- outro lado um dia nos agradecerão pela nossa atitude.
lo que S.Sa. fala não representa a realidade dos produto- Gostaria de frisar que a indústria fechou contra-
res em relação à indústria. Isso, com todo respeito, é en- tos com muitos produtores neste ano a 3,50 dólares a
ganoso. Não podemos ser, digamos, enganados com caixa, pouco menos em determinados casos, pouco
essa situação. Não é isso o que acontece. mais em outros. Todavia, devemos tomar cuidado.

Quanto a essa questão do CADE, estivemos lá Como disseram o Deputado Celso Russomanno e o
várias vezes. Essa interpretação do CADE foi forçada. Sr. Ademerval Garcia, não foi só em 1998 que isso
Tenho resposta escrita do CADE, no sentido de que o aconteceu. Foi cíclico, cada centavo que os produto-
órgão considerou errônea a interpretação. O termo de res ganharam teve de ser devolvido anos depois.
compromisso de cessação de prática proíbe, em suas Muito bem. Vencido o contrato - quando cumpri-
subcláusula 3

a
e cláusula 4

a
, a participação das com- do, porque em alguns casos não o foi -, foram fecha-

promissárias, no caso as indústrias, em reuniões com das algumas empresas de processamento, que fica-
entes públicos ou privados. Mas não foi essa a inter- ram sem laranja para comprar, uma vez que os gran-
pretação. des compradores compraram tudo, primeiro a 3 dóla-

Na verdade, como disse o ilustre Deputado, no res a caixa no ano passado e, depois a 3,50 dólares.
que diz respeito ao acordo do CADE quanto à obriga- Assim, as indústrias pequenas não têm condições de
ção de cessação, no qual a indústria se comprometeu sobreviver. No ano seguinte, a indústria disse: "Paga-
a parar de gerar um sem-número de situações, tudo mos de 1 a 2 reais pela sua caixa de laranja de 40,8
foi feito de forma contrária, obviamente, porque a in- quilos posta na fábrica". Ou seja, colhida e transporta-
dústria tem enorme poder. Não queremos subsídio da da pelo produtor, sendo que cada caixa produz 19 li-
indústria. Nunca quisemos subsídio da indústria, até tros de suco de laranja. Isso é inaceitável! É crime
porque a indústria não tem de dar subsídio a nin- lesa-humanidade!
guém. Queremos subsídio do Governo, como há na Pergunta-se: como sobreviver a isso? Como ad-
Europa, nos Estados Unidos, e negociação justa com mitir essa situação? Como poderá o agricultor alimen-
o produtor. Isso não tem acontecido. Há casos de pro- tar-se? Como vai trabalhar durante todo o ano? E a
dutores aqui presentes que venderam sua safra, mas manutenção e gastos com adubos, defensivos agrí-
sua laranja não foi colhida, porque não respeitaram o colas, químicos e naturais, e tantos outros preventi-
contrato. Dos produtores que se enquadram nesse vos do seu pomar? E a economia do Município, do
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Estado, do País? E a tão propalada distribuição de
renda? Aí vem a criminalidade, porque na ocasião em
que foram jogadas no lixo mais de 50 milhões de cai
xas de laranja muitos produtores faliram, venderam
tudo o que tinham e foram passar fome na cidade.
Não podemos aceitar a volta à escravidão.

Ao encerrar, deixo uma frase de estudo do Dr.
João G. da Silva, do Instituto de Economia da
UNICAMP, que diz: "As indústrias, na sua verticaliza
ção, chegam a 40% de área plantada"

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)

- Muito obrigado. Esse manifesto será transcrito e en
tregue a todos. Inclusive, constará dos Anais da Casa
e das atas desta reunião.

Vamos passar a palavra aos demais palestran
teso Antes, porém, peço encarecidamente aos orado
res que se restrinjam ao tempo de três minutos.

Com a palavra o Sr. Marco Antonio dos Santos.
O SR. MARCO ANTONIO DOS SANTOS - Sou

Presidente da Associação dos Citricultores do Estado
de São Paulo e Presidente do Sindicato Rural de Ta
quaritinga.

O nome da associação foi citado várias vezes
desde que entrou com a denúncia no CADE, em
1992. O Sr. Ademerval Garcia tocou na questão de
que a indústria repassou o dinheiro. A título de infor
mação, na época foi formada a CIESP Na ocasião só
existia a ASSOCITRUS que fazia negociação coletiva
com a indústria. As associações reuniam-se com a in
dústria e negociavam o preço da safra para todos os
produtores.

No período em que foi negociada a safra, houve
acordo, em assembléia realizada num grande ginásio
de esportes de Araraquara, no sentido de repassar às
entidades 100 mil dólares, que seriam descontados
do produtor. Conseqüentemente, o recebimento des
se dinheiro foi feito pelas associações. Foram realiza
das reuniões para informações e palestras em todo o
Estado de Paulo, em todas as áreas ligadas à citricul
tura isso ocorreu. No período mostrado pelo Sr. Ade
merval Garcia, em decorrência dos baixos preços,
entramos com ação no CADE, sim. Falou-se que foi
com o dinheiro da indústria. Sim, foi com o dinheiro da
indústria repassado do produtor. É preciso ficar bem
claro: o dinheiro que foi repassado às entidades era
descontado do produtor.

Quando as cotações chegaram a 34 centavos
de dólar em determinada safra no contrato padrão, re
solvemos fazer assembléias em Araraquara e Itápolis.
Explicamos toda a situação do setor e decidimos que

precisávamos contratar um bom advogado para fazer
a denúncia no CADE. Contratamos o Dr. Miguel Rea
le, renomado jurista, e usamos todo o dinheiro da as
sociação para dar andamento ao processo, porque
acreditávamos que essa era a solução. Não pensáva
mos que a ação fosse ter interpretação contrária,
como aconteceu. Por isso, quando foi assinado o con
trato de cessação, não nos chamaram. As indústrias
assinaram o contrato, mas nem tomamos conheci
mento na época.

Então, o CADE que deveria resolver esse pro
blema do setor, não só não resolveu, como inverteu a
ação e posicionou-se contra nós, determinando,
como disse muito bem o Sr. Afonso, que não existe a
questão de as indústrias não poderem fazer esse tipo
de negócio. O CADE nunca fez constar isso nos con
tratos de cessação, o que significa regulamentação
do setor. Como muito bem disse o Sr. Antônio Cresta
na, tem de haver regulamentação para esse setor,
que corre muito solto. É o que sempre pregamos, Sr.
Presidente: a regulamentação do setor.

Quanto aos 11 % de produção por parte da indús
tria, acredito mais nos dados que o Sr. Afonso coletou.
Por isso, deve haver regulamentação e leis voltadas para
o plantio por parte da indústria. Se forem estabelecidos
10%, tudo bem, mas nunca pode chegar aos 40%.

O mercado de frutas frescas é um filão. Esse
mercado está em crescimento, mas a indústria parti
cipa intensamente. Se visitarem as redes do Pão de
Açúcar e do Carrefour, por exemplo, os senhores ha
verão de ver produtos da Fischer e de apenas mais
uma ou duas outras grandes empresas. Isso aconte
ce porque apenas elas têm preço e condições que
não conseguimos acompanhar. Quando nós, produ
tores, conseguimos chegar ao mercado de frutas
frescas é por intermédio do atravessador, que ven
dem as frutas ao consumidor a 5 e 6 reais a dúzia,
quando recebemos 2 reais por caixa. Como não con
seguimos esse atalho, abusam dos citricultores.

Deputado Celso Russomanno, esse setor deve
ser regulamentado com o envolvimento também da
indústria de defensivos, que faz parte dessa cadeia
produtiva.

Quanto ao que disse o Sr. Ademerval Garcia so
bre o ICMS para o Governo do Estado, foi feito o acor
do entre Governo do Estado e indústria. Mas não nos
repassaram o dinheiro. O dinheiro foi repassado do
nosso contrato padrão, descontado o valor do ICMS.
Depois do acordo, esse dinheiro não chegou aos pro
dutores. Não houve o repasse.

Era o que tinha a dizer.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)
- Exatamente, lembra-me aqui o Deputado Celso
Russomanno. Isso, com a instalação da CPI que pre
tendemos criar, será devidamente apurado.

Passo a palavra agora por três minutos ao Sr.
Santos Ferreira de Melo.

O SR. SANTOS FERREIRA DE MELO - Sou
Vice-Presidente da ASSOCITRUS. Caro Presidente
Marcos Cintra, quero parabenizá-lo pela iniciativa de
realização desta audiência pública. Parabenizo tam
bém os Deputados Celso Russomanno e Nelson Mar
quezelli, assim como a Mesa e demais Deputados
presentes.

Cheguei à conclusão de que temos de fazer
algo de concreto. O nosso grande problema é que o
pequeno produtor ficou abandonado e complicado.
Nós empobrecemos. O pequeno produtor, entre os
quais me incluo, não está tendo mais condições de
produzir. O Sr. Ademerval tem consciência de que so
mos a galinha dos ovos de ouro. E o Governo tem de
entrar nessa questão. Essa história de que o Governo
saiu do mercado e que a economia é aberta não faz
parte da nossa linha de pensamento. O Governo tem
de entrar, tem de regulamentar, porque são 400 mil os
empregos que geramos só no Estado de São Paulo. O
pequeno produtor é responsável pelo volume de ex
portação' pelos dólares que entram no País. O peque
no fez a grande indústria, o pequeno realiza o grande
volume de exportação. Não são meia dúzia de gran
des os responsáveis; são os pequenos, que são qua
se 20 ou 30 mil, os responsáveis pela enormidade da
nossa citricultura.

Repito: temos de fazer algo de concreto. O Go
verno tem, sim, de intermediar. Deve-se criar uma câ
mara setorial. Temos de fazer - como antigamente
associação de produtores. Infelizmente, tivemos pro
blemas. Temos três hoje. Vamos nos unir.

O Deputado Aloizio Mercadante foi muito feliz
quando disse que nos desunimos devido à complica
da situação econômica. Quando começa a faltar di
nheiro' quando começam as quebras, quando se co
meça a não ter como tocar seu setor, surgem novas li
deranças ou a um jogar a culpa sobre o outro. Isso
está errado.

O Governador Covas disse-nos isso quando
tentávamos resolver o problema da entrada da laranja
no mercado interno. Quando se começa a complicar a
situação, surgem problemas de todos os lados, e de
sunem-se os produtores. Precisamos da união dos
produtores e do compromisso da indústria de manter
esses contratos. Estamos brigando. Temos um preço
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razoável, mas ele não nos salva da situação por que
estamos passando, porque temos dívidas anteriores.
Passamos por um período - há dois, três anos - em
que precisamos vender carro, caminhão, trator, imó
veis para saldar dívidas.

Falo sempre em nome do pequeno produtor. O
Governo tem de ver o lado social dessa questão.
Fala-se tanto em reforma agrária, e o inverso está
ocorrendo. Os pequenos produtores são os respon
sáveis pela maior parte da safra - 5, 10, 20 mil caixas
de laranja. Repito: estamos fazendo uma reforma
agrária ao inverso. Os pequenos produtores estão
vendendo suas propriedades e engrossando as filei
ras nas periferias das grandes cidades, criando um
problema social.

Presidente, não sei se o caminho é a instalação
da CPI, o CADE ou criarmos um dispositivo para que
o setor produtivo possa, sim, negociar com a indús
tria, e esta ter consciência de que somos os respon
sáveis, a galinha dos ovos de ouro. Se não houver
matéria-prima, não há indústria. Se não houver indús
tria, não há produto de exportação. Se não houver
produto de exportação, não há dólares, algo de que o
nosso Brasil tanto necessita para fazer face a seus
compromissos.

Concluindo, quero reafirmar nossa disponibili
dade. Volto a afirmar que precisamos criar um meca
nismo - não sei se é CPI ou CADE. Mas é necessário
um mecanismo para que não ocorra mais o que tem
acontecido, principalmente com os pequenos produ
tores.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)

- Passo a palavra ao ex-Deputado Marcos de Cam
pos.

O SR. MARCOS DE CAMPOS - Sr. Presidente,
gostaria de fazer apenas algumas observações a par
tir de um comentário feito pelo Sr. Ademerval no início
da exposição e de posição assumida pelo Dr. Hafters.

O Sr. Ademerval realçou o cuidado que se deve
ter com o que se faz no Brasil, porque a ação dos agri
cultores, usando como remédio a lei de concorrência,
pode ensejar o uso de práticas por parte de outros pa
íses contrariamente aos interesses do Brasil, ou seja,
a existência de processos para verificação do abuso
de poder econômico e de formação de cartel no Brasil
pode ser argumento para a imposição de tarifas ou
medidas por outros países em relação ao Brasil.

De um lado, o Sr. Ademerval está certo. Real
mente, o jogo internacional é pesado. Existe todo um
processo de negociação. A imposição de uma condu-
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ta no Brasil é alcançada pelas autoridades america
nas, é bom que isso fique claro para todos os produto
res aqui. Se for comprovada a existência de um cartel
no Brasil, uma vez que as empresas que aqui atuam
também atuam e influenciam o mercado americano,
essas empresas estão ao alcance da legislação ame
ricana e ao alcance do Departamento de Justiça ame
ricano, portanto sujeitas a punições, não somente
com base na lei brasileira, como também na america
na. Essa consideração é correta.

O Dr. Luiz Hafters, que infelizmente já saiu, dis
se que gostaria que houvesse respeito aos contratos
e à concorrência. Parece-me que há grande equívoco
por parte de todos, porque os agricultores bateram na
porta errada. Não era na porta do CADE que tinham
de ter batido há algum tempo. O que se pretendia era
buscar uma regulação do setor através da autoridade
governamental.

Segundo a cláusula 4a do acordo, a posição do
CADE é a seguinte: nem que uma autoridade pública
recomende, pode-se fazer qualquer tipo de negocia
ção, de acordo ou de contrato entre as partes. Vejam
como a visão obtusa de certas pessoas que estão jul
gando problemas relativos à concorrência impede a
organização de determinado setor econômico.

Estamos, portanto, usando o remédio errado
para a doença. A lei da concorrência, da forma como
está sendo usada, é um remédio errado. Precisamos
da presença do Estado. Temos de afastar a concor
rência por meio da regulação estatal. Quando temos a
presença do Estado, afastamos as regras concorren
ciais. Esta é a posição de que o setor precisa, em fun
ção de suas características.

Negar que há abuso do poder econômico, não
defender a concorrência nas práticas comerciais,
como o Dr. Luiz Hafters afirmou, seria ir longe demais.
Esse abuso pode existir, mesmo havendo regulação
estatal. A Comissão pode contribuir muito ao rever as
práticas abusivas que eventualmente possam existir,
mas sem perder de foco que o setor reclama maior
presença do Estado e não a lei do mercado concor
rencial.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)

- Concedo a palavra ao Deputado José Zico Prado.
O SR. JOSÉ ZICO PRADO - Parabenizo o De

putado Marcos Cintra pela realização desta audiência
pública. Em nome da Comissão de Agricultura da
Assembléia Legislativa de São Paulo, acompanhei
toda a discussão de 1998.

Or. Ademerval Garcia, naquela época, quando o
senhor nos indicava o caminho, nós não o ouvíamos.
Onde está o caminho? A única resposta foi a seguin
te: vá vender laranja na feira livre ou no meio da rua.
Mas o produtor não é educado para isso. O produtor
tem de vender diretamente para a indústria. Esse é o
caminho.

Faltou decisão principalmente do Governo do
Estado de São Paulo, fa~ou maior peso na negocia
ção que estava acontecendo na Secretaria de Agri
cultura e no Palácio dos Bandeirantes. Faltou empe
nho maior. A decisão estava para ser tomada. Os agri
cultores não tinham mais a quem recorrer. O CADE foi
o único galho que encontraram para segurar. O pe
queno e o médio agricultor não tinham mais a quem
recorrer. Estavam afundando. O caminho escolhido foi
errado, mas que outro tinham, Deputado? A única op
ção dos agricultores era recorrer ao CADE. Não ti
nham uma proposta pronta e acabada.

Pode ser que hoje surja o caminho, pode ser
que o Sr. Ademerval Garcia faça a proposta que não
havia naquela época. Naquele momento, apenas gri
távamos e pedíamos socorro. Os agricultores não po
dem passar mais por esse vexame. Se hoje o Brasil é
ex-produtor de borracha e de cacau, isso aconteceu
porque muitos queriam ganhar tudo naquela época e
não pensaram no pequeno e no médio produtor.

Os agricultores não querem mais passar por
isso. Querem continuar sendo produtores de laranja.
Para isso, estamos aqui, trazendo a colaboração da
Assembléia Legislativa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)

- Agradeço ao Deputado José Zico Prado a participa
ção.

Concedo a palavra ao Sr. Davi Perez Aguiar,
Prefeito de Bebedouro.

O SR. DAVI PEREZ AGUIAR - Sr. Presidente,
gostaria de registrar a presença de delegação de pro
dutores da nossa região e da imprensa escrita e fala
da de minha cidade. Cumprimento os colegas Prefei
tos e Vereadores presentes.

Foi muito importante e educativa esta audiência.
Em termos de mercado internacional, porém, houve
algumas lacunas neste debate, principalmente, em
referência à agricultura natural e orgânica e aos trans
gênicos, que serão referenciais para o mercado inter
nacional.

Concordo com a presença do Estado como ór
gão regulamentador ou bom juiz nessa questão. Gos
taria de destacar o papel das Prefeituras neste deba-
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te. Não entendo por que num País como o nosso, com
crianças subnutridas, que passam fome, que ficam
doentes, não se introduz o suco de laranja na meren
da escolar. Isso é um absurdo! Até hoje não consegui
parceiros para colocar o verdadeiro suco na merenda
escolar para as crianças da minha cidade. Quiçá mor
rerei com o sonho de fazê-lo em São Paulo e neste
País.

Destaco a importância das Prefeituras como
agentes para que, regionalmente, independente dos
partidos - e esse, acredito, é um compromisso das li
deranças aqui presentes -, possamos incluir o suco
de laranja na merenda escolar.

Deixo mais uma vez esta lembrança aos senho
res produtores: enxerguem as Prefeituras como alia
das. Vemos nas crianças os grandes consumidores
do futuro.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)

- Agradeço ao Prefeito de Bebedouro a presença e
dos demais senhores que nos prestigiaram até este
horário. Estamos discutindo este tema há mais de
quatro horas.

Agradeço ao Dr. Ademerval Garcia a presença,
ao Deputado Celso Russomanno e ao Dr. Antônio
Egídio Crestana, do Sindicato Rural de Campinas.
Registro a presença do Deputado Robson Tuma, que
trouxe mensagem do Senador Romeu Tuma, que par
ticipou de várias reuniões para discutirmos sobre citri
cultura.

Esta audiência pública, creio eu, atingiu plena
mente seus objetivos. Esclarecimentos importantes
foram feitos; evidências foram apresentadas, e fatos
significativos foram discutidos.

Daremos continuidade a este trabalho e espera
mos contar com a participação de todos os senhores
nos eventos que ocorrerão na Câmara dos Deputa
dos daqui para frente.

Mais uma vez, deixamos registrada a nossa in
tenção de ajudar na formação de setor sólido, sadio,
competitivo e que seja capaz de atender ao interesse
de todas as partes envolvidas.

Esperamos encontrá-los novamente em nossas
próximas reuniões.

Está encerrada a sessão.

Ata da Trigésima Oitava Reunião Ordinária,
realizada em 20 de novembro de 2001

Às quinze horas e vinte e três minutos do dia vin
te de novembro de dois mil e um, reuniu-se a Comis
são de Economia, Indústria e Comércio, no Plenário

Professor Roberto Campos (n° 5) do Anexo 11 da Câ
mara dos Deputados, em audiência pública, para dis
cussão do Projeto de Lei 4.295/01 , que "Dispõe sobre
a oferta e as formas de afixação de preços de produ
tos e serviços para o consumidor", tendo como convi
dados os Senhores JOSÉ HUMBERTO PIRES DE
ARAÚJO - Presidente da Associação Brasileira De
Supermercados - ABRAS; ROBERTO FREITAS
FILHO - Diretor do Departamento de Proteção e De
fesa do Consumidor - DPDC/MJ; MARIA DAGMAR
BEZERRA DE MOURA FREITAS - Presidente do
PROCON/DF. Registraram presença os Deputados
Marcos Cintra, Presidente; Jairo Carneiro, Osório
Adriano, Almeida de Jesus, Alex Canziani, Zila Bezer
ra, Antônio do Valle, Jurandil Juarez e João Pizzolatti,
Titulares; Chico Sardelli, Francisco Garcia, Paulo
Octávio, Lidia Quinan, Ricardo Ferraço, Waldemir
Moka, Augusto Nardes, Aloizio Mercadante e Carlito
Merss, Suplentes. Compareceram também os Depu
tados Fernando Zuppo, João Paulo e Salatiel Carva
lho, como não-membros. Deixaram de comparecer os
Deputados Arthur Virgílio, Delfim Netto, Divaldo Suru
agy, Edison Andrino, Emerson Kapaz, Enio Bacci,
Gerson Gabrielli, Givaldo Carimbão, Jaques Wagner,
Léo Alcântara (ausência justificada - missão oficial),
Márcio Fortes, Rubem Medina (ausência justificada
L1S), Sérgio Barros e Virgílio Guimarães.
ABERTURA: Havendo número regimental, o Senhor
Presidente declarou abertos os trabalhos, chamando
para tomar assento à Mesa os convidados. Após
cumprimentar a todos, o Presidente concedeu a pala
vra a cada um para suas explanações. Dando prosse
guimento, iniciou a fase dos debates. Usaram da pala
vra, para suas indagações, os Deputados Jairo Car
neiro, Salatiel Carvalho, Almeida de Jesus, Augusto
Nardes, Osório Adriano, Jurandil Juarez e Paulo
Octávio. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a
tratar, às dezessete horas e trinta e quatro minutos, o
Presidente agradeceu a presença de todos, em espe
cial aos convidados, e encerrou os trabalhos. O inteiro
teor da reunião foi gravado, devendo ser transcrito e
publicado, passando a fazer parte integrante desta
Ata. E, para constar, eu Aparecida de Moura Andrade,
lavrei a presente Ata que por ter sido lida, discutida e
aprovada, será assinada pelo Presidente, Deputado
Marcos Cintra e publicada no Diário da Câmara dos
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)
- Declaro aberta a presente reunião da Comissão de
Economia, Indústria e Comércio.

Convido para fazer parte da Mesa, com muita
honra, o Dr. José Humberto Pires de Araújo, Presi-
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dente da Associação Brasileira de Supermercados 
ABRAS; o Dr. Roberto Freitas Filho, Diretor do Depar
tamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Mi
nistério da Justiça; a Dra. Maria Dagmar Bezerra de
Moura Freitas, Presidente do PROCON do Distrito
Federal.

Agradeço a presença a todos.
Esclareço que a presente audiência pública tem

por objetivo discutir o Projeto de Lei n° 4.295, que dis
põe sobre a oferta e as formas de fixação de preços
de produtos e serviços ao consumidor. A proposta é
de iniciativa do nobre Deputado Salatiel Carvalho,
cuja visita nesta data, a pedido do Relator, Deputado
Almeida de Jesus, muito nos honra. Trata-se de um
Parlamentar muito atuante.

Esta reunião está sendo gravada para posterior
transcrição. Por isso, solicito a convidados e Parla
mentares que falem ao microfone para melhor condu
ção dos trabalhos.

Os convidados disporão de vinte minutos para
as suas exposições, não podendo ser aparteados.
Após as exposições passaremos aos debates. Os De
putados inscritos poderão fazer suas indagações aos
expositores, estritamente sobre o tema da exposição,
pelo tempo de três minutos, com igual tempo para a
resposta, facultadas a réplica e a tréplica pelo mesmo
prazo.

Registro a presença dos Deputados Jairo Car
neiro e Osório Adriano, membros atuantes desta Co
missão, do Deputado Fernando Zuppo e do Presiden
te da Associação Paulista de Supermercados, nosso
querido amigo Dr. Omar Ahmed Assaf .

É um prazer tê-los aqui, bem como os demais
presentes, demais convidados.

Sem maiores delongas, vamos passar a palavra
aos expositores, que se manifestarão sobre o Projeto
de Lei n° 4.295, de 2001. A proposta, que envolve me
canismos de defesa do consumidor, vem suscitando
polêmica em razão das implicações ao comércio, par
ticularmente à rede de supermercados.

Concedo a palavra ao Dr. José Humberto Pires
de Araújo, pedindo que faça a sua exposição no prazo
de vinte minutos.

O SR. JOSÉ HUMBERTO PIRES DE ARAÚJO
- Exmo. Sr. Deputado Marcos Cintra, Presidente des
ta Comissão; caríssimo Deputado Salatiel Carvalho,
caríssimo Deputado Almeida de Jesus, Deputado
Osório Adriano, demais Deputados, Dr. Roberto Frei
tas, Dra. Maria Dagmar, é com muita satisfação que
mais uma vez compareço a esta Comissão para tra
tarmos de mais um assunto de interesse do setor.

Gostaria de utilizar recursos visuais para fazer uma
rápida exposição sobre a evolução do setor super
mercadista e sua ótica em relação a esse importante
projeto de lei.

(Apresentação de transparências.)
As primeiras transparências mostram a evolu

ção do setor supermercadista. Começaram no Brasil
na década de 50 as primeiras experiências de moder
nização do comércio varejista com o setor supermer
cadista. As iniciativas pioneiras são de empresas
como Frigorífico Wilson, Sirva-se e Peg-Pag. Num
contraponto da evolução do setor e na mesma dire
ção está o ambiente econômico que vivíamos naque
le momento: a implantação de modernas indústrias e
também o Estado brasileiro como o promotor do de
senvolvimento nacional.

Já na década de 60 nós temos o setor saindo da
condição de armazém, empório, secos e molhados
para a criação da sua própria indústria, a indústria de
distribuição e de prestação de serviço. Também a
economia entrando num processo de relação muito
mais competitiva do que antes, e o aparecimento das
novas relações de mercados e relações de consumo.

Ainda na década de 60 e passando para a déca
da de 70 temos uma projeção do crescimento do se
tor, se compararmos o ano de 1966 com 1976, de 997
lojas, no País, para 7.832 lojas, um crescimento de 7,
8 (sete vírgula oito) vezes em uma década. O grande
avanço do setor foi a reforma tributária da época - tão
necessária como hoje -, a mudança do sistema tribu
tário nacional, no nosso caso, com a eliminação do
IVA e a criação do ICM, que possibilitou um grande
avanço da economia.

Na década de 70 iniciou-se o processo de con
solidação do setor. Chegaram os hipermercados e
houve a entrada do capital estrangeiro. Vivíamos o
"milagre brasileiro", os centros urbanos brasileiros
cresciam e tinha início o processo inflacionário.

Na década de 80 começamos a viver uma expe
riência nova no setor com as lojas de sortimento limi
tado, de pouco sucesso. Começou a informatização
do setor, as novas ferramentas de vendas entraram
como novidades, o marketing e o merchandising, e
a economia brasileira vivendo momentos difíceis com
hiperinflação, intervenção do Estado na economia 
temos de lembrar do Plano Cruzado, entre outros. No
início dessa década, por volta dos anos 80,81, está
vamos com 13 mil lojas no País e já respondíamos por
68% do abastecimento, finalizando a década com
132.108 lojas.
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Na seqüência, na década de 90, houve a ampli
ação do investimento estrangeiro no Brasil, com a
chegada de empresas como Carrefour, Sonae, Jerô
nimo Martins, Walmart e outras, a implantação da au
tomação do setor, no início da década, segmentação
das lojas com produtos, novas ferramentas de gestão,
tudo isso na direção da modernização do setor. Estou
fazendo esse histórico para entendermos por que
chegamos à defesa desse projeto. Nós o estamos de
fendendo e pedindo que se aprimore o nosso sistema
de precificação.

Na década de 90 houve a abertura do mercado
brasileiro, um processo inicial de concentração, o Có
digo de Defesa do Consumidor, a implantação do Có
digo, o Plano Real e a incorporação de milhões de
brasileiros à faixa de consumo. Já no final dos anos 90
respondíamos por 85% da distribuição.

Na próxima transparência temos o ambiente an
terior e o ambiente atual.

O ambiente anterior, do mercado fechado, com
o atual, do mercado competitivo; inflação alta com in
flação controlada; ganhos financeiros baseados na
inflação com ganhos baseados no controle de custos
operacionais; controle de preço com livre mercado de
preços. Esse é o novo ambiente. Transferência dos
custos aos preços automaticamente. Hoje é o contrá
rio, há uma forte negociação de custos entre clientes
e fornecedores. Temos aqui companheiros fornece
dores que estão prestigiando esta audiência. Naquele
ambiente havia facilitação de créd~o. Hoje o crédito é
restrito e seletivo. A margem de lucro operacional era
pequena, trabalhávamos com margem financeira.
Hoje, ao contrário, as margens de lucro operacional
são declinantes e só elas seguram o nosso negócio. A
permanência de empresas familiares descapitalizada
era o cenário anterior. Hoje temos a entrada de em
presas internacionais e capitalizadas. E o modelo de
gestão e as estruturas eram baseados em socieda
des familiares. Hoje temos um modelo de gestão pro
fissional, estruturas societárias baseadas no aumen
to do valor agregado das empresas e no retorno dos
acionistas.

O que aconteceu na década de 70 com esse
novo cenário? Temos uma evolução do número de lo
jas. Passamos de 32 mil lojas para 61 mil em uma dé
cada. Sessenta e três por cento de crescimento no
Plano Real, dez milhões de consumidores novos. Na
época da implantação do Código de Defesa do Con
sumidor o setor era a metade do que é hoje. A evolu
ção no Brasil foi muito rápida, sobretudo depois de se
transformar em um País de opções.

Ainda na década de 90, o faturamento do setor
saltou de 28 bilhões de reais para 67 bilhões de reais.
O que aconteceu com o nosso mercado mais recente
mente? Havia apenas supermercados e lojas de sor
timento limitado e alguma experiência em hipermer
cado. Hoje nosso setor tem sete diferentes categorias
de lojas. Temos o supercenter, que não existia nos
anos 80 e 90, mas agora já está no Brasil. Temos os
hipermercados. Naquela época um mercado fechado
restringia-se a 30 mil ~ens. Hoje já operamos com 70
mil itens. Os supermercados, que anteriormente pre
dominavam com cinco mil itens, hoje são modernos e
contam com 15 mil itens. Lojas de vizinhança, que
atendiam ao público do bairro com mil itens, hoje con
tam com três mil itens; lojas de desconto, com 700
itens. Hoje, por conta da estabilidade econômica, as
lojas de desconto voltaram com sucesso, operando
com 1.500 itens. Tudo isso para atender à necessida
de do consumidor. Conveniência e clube de compras
não existiam. Este é o novo retrato do setor supermer
cadista brasileiro.

Essa evolução só foi possível devido às modifi
cações no cenário econômico nacional e, sobretudo,
por conta do investimento feito em tecnologia e mo
dernização do nosso setor. Todos sabemos que hoje
nosso setor é de ponta e é um dos mais modernos da
economia brasileira.

O quadro seguinte mostrará exatamente a evo
lução da parte tecnológica. Em 1991 tínhamos 15 su
permercados automatizados e em 2000, 3.140. Se
formos analisar os informatizados, aqueles com leitu
ra óptica, veremos que hoje temos 9.232 lojas entre
as 22.279 localizadas pelo nosso censo. Ou seja,
41,4% já estão informatizados, mas não automatiza
dos. O processo de transformação de loja informatiza
da para automatizada depende exclusivamente da
capacidade de investimento e incentivo no processo
de informatização. Loja automatizada é aquela cuja
gestão está ancorada no sistema de informação. E a
informatizada é a que usa apenas a frente de caixa, o
leitor óptico como diferencial, o que não serve para
setor, temos de caminhar para o processo de automa
ção e não só de informatização.

Todos sabem que as lojas automatizadas traba
lham com o sistema de código de barras, leitura ópti
ca no caixa, cupom fiscal detalhado, emitido pelos ca
ixas, caixas utilizados como tira-teima, tira-teima em
operação na área de vendas, coletores de preços, eti
queta de preços discriminando detalhadamente os
produtos colocados nas prateleiras.

A política nacional de relações de consumo - o
Código de Defesa do Consumidor, no seu art. 170,
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garante isso - tem como um dos seus princípios fun
damentais a harmonização dos interesses de seus
participantes e a compatibilização da proteção do
consumidor com a necessidade do desenvolvimento
econômico e tecnológico. É apenas nesse campo que
queremos focar nossa discussão hoje. Estamos em
busca da proteção do consumidor com a compatibili
zação do nosso desenvolvimento econômico e tecno
lógico.

Um setor que experimentou, na última década,
essa evolução e que tem dado grande contribuição
em relação à melhora do quadro social do País preci
sa continuar tendo a oportunidade de evoluir econô
mica e tecnologicamente, respeitando, evidentemen
te, o nosso consumidor.

Os Estados brasileiros já estão trabalhando
nessa direção. Temos, no projeto de lei que está sen
do apresentado, doze Estados brasileiros com leis es
taduais aprovadas: São Paulo, Pará, Espírito Santo,
Minas Gerais, Pernambuco, Rondônia, Alagoas, Rio
de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Distri
to Federal, Acre - nesta semana deverá ser aprovado
o projeto de lei do Estado do Ceará. Portanto, os Esta
dos já avançaram nessa direção.

Para defender nossa tese em todas as áreas do
Governo, buscamos uma referência internacional
para o nosso trabalho. Temos, no quadro seguinte,
uma demonstração clara: na América Latina, Argenti
na, Chile, Colômbia, Peru e Paraguai utilizam o siste
ma de precificação que desejamos; na Oceania, a
Austrália, Nova Zelândia e as Ilhas do Pacífico tam
bém o utilizam; na América do Norte, o Canadá e os
Estados Unidos; na Europa, Noruega, Suécia, Finlân
dia, França, Austrália, cada um com suas particulari
dades e peculiaridades, mas todos caminhando na di
reção de buscar a informação a respeito do consumi
dor, claro que sempre nessa direção, mas utilizando a
tecnologia.

Estamos, com isso, tentando evitar o impacto
econômico sobre a precificação individual dos produ
tos. Estudo feito pelo setor demonstrou que o impacto
será entre 1,49% e 1,92% dos preços dos produtos,
caso voltemos a fazer a sua etiquetagem individual,
como anteriormente fazíamos. Esses custos somam
entre 599 milhões e 794 milhões anuaís, o que, eví
dentemente, será transferido para o consumidor, por
que não há outra solução.

Os impactos seguem, no que diz respeito ao
custo da mão-de-obra, da etiquetagem, da máquina
registradora, da máquina etiquetadora. Seguem ain
da nas dificuldades em relação ao uso constante das
nossas ilhas e pontas de gôndola, com grande quanti-

dade de produtos e preços promocionais por tempo li
mitado. Há grande possibilidade de danificação dos
produtos por conta da reetiquetagem que teremos de
fazer com a mudança de preço. Embalagens múltiplas
promocionais que não teremos como utilizar para ser
mos mais competitivos - são as chamadas compras
econômicas; o aumento significativo do manuseio do
produto de alto giro, o que certamente é um problema
grave. Hoje recebemos direto do caminhão para a
área de vendas: açúcar, arroz, refrigerante etc. Imagi
nem tudo isso ter de passar por um processo de preci
ficação individual. Queremos evitar esse custo e tam
bém o aumento da incidência das Lesões por Esfor
ços Repetitivos, porque nem todos os estabelecimen
tos estão aparelhados adequadamente para etiquetar
os produtos, e as pessoas acabam sofrendo com isso.
Novos formatos de lojas privilegiam a área de vendas,
As áreas que eram destinadas à estocagem, depósi
to e precificação de produto hoje são áreas de venda.
O sistema está funcionando de tal forma que não se
tem mais aquela área de apoio.

As conseqüências da precificação individual se
riam: impacto global nos custos da ordem de 2% 
está aqui a cifra de 790 milhões de reais; aumento do
manuseio dos produtos de alto giro; aumento do risco
de contaminação; término absoluto das promoções
relâmpago; desestímulo para investir em tecnologia;
impacto psicológico negativo nos consumidores, que
verão nos supermercados a etiqueta e a etiquetadora
de volta ao salão de vendas; descontrole dos próprios
supermercados quanto aos preços e aos seus ingres
sos financeiros; retrocesso fantástico da não-adoção
da tecnologia da informação, fundamental para a ges
tão de nossos negócios e as alterações de preços
constantes para acompanhar a concorrência, que
certamente não poderá ser feita com a rapidez com
que fazemos hoje e que o mercado exige.

A síntese disso é o que ternos visto acontecer
com os demais setores da economia. Por exemplo, se
verificarmos a área de transporte, a evolução que
houve em relação à logística, ao sistema de vigilância
das cargas etc., concluiremos que todo mundo está
utilizando a tecnologia corno urna ferramenta para re
solver seus problemas de custo e não voltando a sis
temas anteriores. A agricultura é outro fator importan
te. Hoje ternos a padronização dos produtos agrícolas
corno um fator de melhoria do rendimento dos agricul
tores; o rastreamento com selo de qualidade dos pro
dutos e também o selo de identidade dos produtos. O
mesmo ocorre com o setor de telecomunicação, ban
cário e de serviço como um todo.
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Enfim, gostaríamos de mostrar nesta audiência
pública, para apreciação do projeto, que o setor, em
nenhum momento, tem a intenção de desrespeitar o
interesse, o direito do consumidor na essência máxi
ma do seu desejo. Queremos, sim, compatibilizar o
desenvolvimento econômico e tecnológico com a de
fesa do consumidor. Defender o consumidor me pare
ce também a utilização da tecnologia para redução de
custo e levar-lhe produto de qualidade com o menor
preço possível.

Muito obrigado, Srs. Deputados, senhoras e se
nhores.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)
- Muito obrigado, Sr. José Humberto Pires de Araújo.

Passo a palavra ao Dr. Roberto Freitas Filho, Di
retor do Departamento de Proteção e Defesa do Con
sumidor, do Ministério da Justiça, que disporá de até
vinte minutos para sua apresentação.

O SR. ROBERTO FREITAS FILHO - Exmo. Sr.
Presidente da Comissão de Economia, Indústria e
Comércio, Deputado Marcos Cintra, na pessoa de
quem cumprimento todos os demais Deputados inte
grantes desta Comissão, meus agradecimento inicia
is pelo convite para o debate de tão importante ques
tão para a defesa dos consumidores em nosso País;
Deputado Salatiel Carvalho, a quem faço especial sa
udação pela aguerrida defesa dos consumidores de
nosso País, atuante Parlamentar, preocupado com os
direitos dos consumidores e que, enquanto Presiden
te da Comissão de Direto do Consumidor desta Casa,
demonstrou uma proficiência incomum na sua condu
ção; Sra. Maria Dagmar Bezerra de Moura Freitas, co
lega na defesa do consumidor; Dr. José Humberto Pi
res de Araújo; senhoras e senhores, o tema hoje trata
do nesta audiência pública revela, na verdade, uma
faceta de um processo histórico que, interessante
mente, vem sendo travado e que hoje se apresenta
nesta Casa, não só nesta audiência pública, mas na
votação que tanta movimentação apresenta aqui na
Câmara. Falo de uma tensão dialética entre, por um
lado, a defesa do cidadão e, por outro, a necessidade
do desenvolvimento tecnológico. Falo de um fato his
tórico que decorre do desenvolvimento científico e
tecnológico e que permite aos fornecedores, à indús
tria, aos setores produtivos, minimizar custos, agilizar
a produção. Falo da necessidade, dentro desse pro
cesso histórico, de se resguardar os direitos do con
sumidor. Quando falo dos direitos do consumidor, refi
ro-me não apenas ao consumidor stricto sensu, mas
ao consumidor cidadão. Ou seja, por um lado, a ne
cessidade de minimização de custos e, por outro, a

também necessidade da manutenção do Estado de
mocrático de Direito em toda sua significação.

Neste sentido, a questão que hoje se propõe é
bastante interessante, não só pela percepção que se
tem da ação da informação para os consumidores por
todo o sistema nacional de defesa dos consumidores,
que hoje congrega mais de 720 órgãos de defesa do
consumidor oficiais e mais de cinqüenta não-oficiais 
ONGs, IDEC, enfim, todos os órgãos de defesa do
consumidor que se mobilizam na busca desse equilí
brio ou dessa harmonização a que o Dr. José Hum
berto se referiu.

Portanto, essa harmonização do art. 4°, inciso
111, do Código de Defesa do Consumidor, que trata es
pecificamente da política nacional de relações de
consumo, vem sendo buscada e aperfeiçoada por
meio da iniciativa desses mais de 780 órgãos de defe
sa do consumidor em todo Brasil e também pelo setor
produtivo. Hoje o setor produtivo já atingiu grau de
maturidade e de sensibilidade que lhe permite perce
ber que direito do consumidor agrega valor ao seu
produto, ao seu serviço. Portanto, é nesse contexto
teórico e histórico que se dá essa discussão

A discussão que se está travando hoje é especi
ficamente sobre direito à informação, previsto não só
pelo Código de Defesa do Consumidor, não só em
nosso Código, não só na nossa sistemática de defesa
do consumidor, mas internacionalmente, na Resolu
ção n° 39.248, de 1985, da ONU, que trata dos direi
tos básicos do consumidor. Portanto, não só um mar
co normativo interno, assim determina - ou seja, o di
reito à informação é um direito básico e fundamental
do consumidor -, mas também, no plano internacio
nal existe um marco normativo político, uma resolu
ção da ONU que assim estabelece.

Essa determinação da Resolução n° 39.248 é
internalizada a partir da Constituição de 1988. No seu
art. 5°, inciso XXXII, a Constituição trata da defesa do
consumidor, e o próprio Código de Defesa do Consu
midor explicita o direito à informação como um de
seus princípios básicos. Portanto, no art. 6°, inciso 111,
vamos ter a menção ao direito à informação como um
direito básico do consumidor, e o art. 31 do Código,
bastante debatido entre nós e o Dr. José Humberto no
seu significado e no seu espectro de aplicação, sobre
o qual desenvolveu-se toda uma exegese, toda uma
interpretação para se determinar quais os limites ne
cessários da informação ao consumidor.

Esse art. 31, no âmbito da oferta dos produtos e
serviços colocados no mercado de consumo, estabe
lece uma forma e um conteúdo específicos de infor
mação.
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À guisa de ilustração, permito-me ler o art. 31,
que diz que "a oferta e a apresentação de produtos ou
serviços devem assegurar informações corretas, cla
ras' precisas, ostensivas e em língua portuguesa so
bre suas características, qualidades, quantidade,
composição, preço, garantia, prazo de validade e ori
gem, dentre outros dados, bem como os riscos que
apresentem à saúde e à segurança dos consumido
res."

É um artigo extenso, que determina não só a for
ma como a informação tem de ser passada para o
consumidor, como também o conteúdo informativo.
Dentre os requisitos que estão no conteúdo de infor
mações disposto no art. 31, notadamente, está o pre
ço do produto. O Código, portanto, disciplina a infor
mação ao consumidor.

É importante também que se diga que a infor
mação que o Código estabelece para o consumidor
como uma obrigação dos fornecedores tem um cará
ter instrumental. E aí vale dizer que a função da infor
mação não se exaure na sua própria dação. Não adi
ante o fornecedor dar informação simplesmente pela
informação. Ela tem um caráter instrumental que via
biliza um outro direito que é de absoluta importância e
relevo para o consumidor: a liberdade de escolha.

A informação não se encerra em si própria, ela é
instrumento para que o cidadão exerça com plenitude
a sua liberdade de escolha. Para o exercício dessa li
berdade de escolha esse consumidor deve estar
cônscio, ciente de todas as circunstâncias que envol
vem a chamada relação de consumo e, portanto, pre
viamente sabedor de todas essas características da
relação de consumo, ele opta por realizá-Ia ou não.

Se estamos falando em compatibilização entre
desenvolvimento tecnológico e respeito aos direitos
dos consumidores, algo que devemos ter em mente é
qual a forma, qual o modo dessa informação que per
mite ao consumidor o exercício pleno da sua liberda
de de escolha, que pressupõe a consciência plena de
todos os aspectos da relação de consumo. Informa
ção é, portanto, um direito instrumental. O que se dis
cute, Deputado Marcos Cintra, é se a informação
como vem sendo passada é suficiente para o consu
midor exercer a sua liberdade de escolha, capacitan
do-o a realizar a relação de consumo de forma cons
ciente.

Qual o papel do Departamento de Proteção e
Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça, ten
do em vista o arcabouço jurídico e esse pano de fun
do teórico e histórico? A determinação insculpida nos
arts. 105 e 106 do Código de Defesa do Consumidor é
de que o órgão federal de defesa do consumidor - no

caso, o DPDC -, realize a coordenação do Sistema
Nacional de Defesa do Consumidor, e implemente a
Lei 8.078/90, qual seja, o Código de Defesa do Con
sumidor. Portanto, somos um órgão de aplicação do
Código de Defesa do Consumidor.

Obedecemos ao que determina a lei. Realiza
mos a coordenação desses mais de 780 órgãos de
defesa de consumidor, dentre oficiais e não-oficiais, e
somos pautados em nossa atuação pela legislação.
Como órgão de aplicação, achamos que a legislação,
no que tange à informação para o consumidor, não dá
margem para que não se coloque o preço individual
mente. A nosso juízo, o art. 31 e o art. 6°,111 não permi
tem a precificação simplesmente com o código de
barras.

Neste sentido, a ABRAS apresentou ao DPDC
uma proposta de informação ao consumidor simples
mente com a utilização do código de barras. O nosso
elemento norteador, a nossa pauta de atuação, a le
gislação como hoje está não permite que tenhamos
uma interpretação diversa da de determinar que os
fornecedores apresentem preços individualmente
nos produtos. Não só a nossa interpretação vai nesse
sentido, mas também a interpretação da lei pelo Judi
ciário. O STJ, especificamente, determina que a pre
cificação deva ser feita individualmente nos produtos
colocados no mercado de consumo.

Em relação à interpretação que hoje se faz da
lei, há um dissenso no que tange à compreensão da
ABRAS e do que entende o órgão federal de aplica
ção do Código de Defesa do Consumidor. A questão
vem sendo discutida no sentido de se estabelecer
uma solução que possa contemplar ao mesmo tempo
o que querem os supermercados e o que a norma diz,
de inarredável aplicação, e que não nos permite ne
nhuma possibilidade de interpretação a não ser a da
precificação individual, inclusive determinada pelo
próprio STJ, que assim já decidiu reiteradas vezes.
Tenho em minhas mãos, inclusive, cópias atualizadas
de jurisprudência do Tribunal determinando a precifi
cação individual. Portanto, precisamos compatibilizar
esse tipo de visão com uma preocupação de não-au
mento de custos aos consumidores nos produtos co
locados à venda no mercado de consumo e também
com a possibilidade de se utilizar todos os mecanis
mos de aperfeiçoamento tecnológico e científico.

Parece-me que o ideal seria a busca da compa
tibilização entre a percepção do consumidor sobre se
a informação que lhe é passada é adequada e sufici
ente para que realize a relação de consumo de forma
informada e consciente, o entendimento desta Casa
sobre se essa informação pode ser aperfeiçoada e o
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entendimento do Judiciário como órgão de interpreta
ção e aplicação da lei.

Com esses comentários, findo a minha apre
sentação e me coloco à disposição para ulteriores ex
plicações e troca de idéias.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jairo Carneiro)
- Agradecemos a V.Sa. e concedemos a palavra à
Ora. Maria Dagmar Bezerra de Moura Freitas, pelo
prazo de vinte minutos.

A SRA. MARIA DAGMAR BEZERRA DE
MOURAFREITAS-Cumprime~ooPre~de~edes

ta Comissão, o Deputado Salatiel Carvalho, autor do
projeto, o Deputado Osório Adriano, representante de
Brasília, os demais Deputados, bem como os repre
sentantes de PROCONs presentes.

Não tenho muita coisa a acrescentar a respeito
desse projeto. Minha posição já é conhecida. Por di
versas vezes fui à televisão defender essa posição
que tenho, porque estou no PROCON desde 1992.
Propus a criação, em Brasília, da Subsecretaria de
Defesa do Consumidor e desde essa época dirijo
esse órgão.

Houve um período de 4 anos em que fiquei afas
tada do PROCON, mas retornei e criei hoje o Instituto
de Defesa do Consumidor.

Sou advogada e, mesmo antes de propor a cria
ção de uma subsecretaria com instrumento e condi
ções para aplicação desse Código, já advogava nes
sa área. Já fui Vereadora em Goiânia e, como Parla
mentar, defendi também a causa do consumidor.
Houve uma revolução no País com o advento do Códi
go de Defesa do Consumidor. Nesses 11 anos de sua
aplicação, o Código vem se aperfeiçoando. Nós te
mos um Código de Defesa do Consumidor ultra-avan
çado. É um dos mais modernos do mundo. Tivemos
muita sorte porque existia um vazio muito grande. Nós
só tínhamos o Código Civil e leis que dificultavam a
defesa do consumidor.

Então, por esse vazio, houve uma vontade muito
grande da população de fazer com que esse Código
fosse realmente aplicado.

O Governador Joaquim Roriz convidou-me para
assumir o PROCON pela primeira vez justamente
porque sempre atuei como advogada na questão do
consumidor. Na época, este órgão era formado por
um pequeno grupo de pessoas. Ele me deu carta
branca para propor a criação de qualquer órgão, se
cretaria, subsecretaria ou instituto. Desta forma,
deu-me condições de fazer um trabalho.

Lembro-me de que, na época, ele dizia que Bra
sília seria o espelho de outras Unidades da Federa-

ção para a aplicação desse Código. Nesses 11 anos
de aplicação do Código, ele vem sendo modificado e
acrescido de emendas, decretos, novas propostas.
Mas nunca, nesses 11 anos, voltou-se ao passado
para se corrigir alguma deficiência do presente. Muito
pelo contrário, só fomos avançando.

Vivemos uma fase traumática no País, que foi a
etiquetagem de preço. Entrávamos no corredor do su
permercado e lá estava o funcionário do mesmo to
mando o produto da nossa mão para etiquetá-lo.

Quer dizer, é uma coisa atrasada. Quantas ve
zes ouvi de pessoas - não só consumidores, mas o
próprio pessoal de supermercado - o seguinte: "Nós
ainda vamos chegar a uma época no Brasil em que
teremos os códigos de barra como na Europa." Eu di
zia: Esse tempo vai chegar, e chegou.

Com a abertura de mercado, a indústria brasilei
ra foi obrigada a se preparar melhor para essa con
corrência. Não estamos mais numa ilha fechada. Hoje
fazemos parte de uma globalização, de um mercado
global.

Então, como se pode pedir que se volte a um
tempo atrás? O Código diz que o consumidor tem que
ser informado. Então, não é o excesso de informação,
porque existe a etiqueta, existe o preço de gôndola.
Agora pôr mais um preço? Não.

Não é o excesso de preço que vai fazer com que
o elemento que tecla e tem má índole deixe de tê-Ia.
Se ele tem interesse em passar o consumidor para
trás, vai continuar passando, tranqüilamente.

Existem máquinas de leitura de barra em super
mercados - nem todos têm; alguns têm uma ou duas
máquinas; deveriam ter mais máquinas desse tipo,
como nos Estados Unidos. Se existir dúvida quanto
ao preço da gôndola, a máquina fará a leitura do pre
ço inscrito no código de barra.

Neste sentido, esta Casa poderia dar uma gran
de contribuição. É preciso que se obrigue o supermer
cado - dependendo do tamanho - a colocar mais má
quina de leitura de barra. Se existe uma dúvida quan
to ao preço, a pessoa confere na máquina. Quando
estávamos iniciando a do Código, quantas mil recla
mações existiam em virtude da etiquetagem? Eram
reclamações do tipo: "Existem várias etiquetas. Eu
trouxe esse produto porque tem três etiquetas, uma
pregada em cima da outra. Qual o preço que eu
olho?"

Então, corrigiu-se. Houve um avanço nessa
questão. Passamos 11 anos depois da questão da eti
quetagem individual. Não foi à toa que chegamos ao
código de barra, ao preço na gôndola. O Deputado
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Salatiel Carvalho poderia colocar essa questão: exigir
dos supermercados os procedimentos estabelecidos
pelo Código de Defesa do Consumidor e que o Esta
do fiscalize, para que, se existir dúvida quanto ao pre
ço de um produto, seja facilitada ao consumidor a
consulta. Já existe o preço de gôndola para traduzir o
preço de barra. Então, que se facilite para o consumi
dor chegar nas máquinas e dissipar a dúvida que ve
nha a ter.

Então, volto a pedir ao Deputados para que con
tinuemos avançando. Em lugar nenhum se voltou ao
passado para se corrigir alguma coisa do presente.

É essa contribuição que, em nome dos consu
midores, peço à Câmara dos Deputados. Obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jairo Carneiro)
- Agradeço a V.Sa. sua exposição. Estão encerradas
as apresentações dos expositores.

Vamos então iniciar a fase dos debates. Creio
que seria prudente que iniciássemos pelo autor da
proposição, logo após o Relator e, posteriormente, os
demais inscritos.

Com a palavra o Deputado Salatiel Carvalho.
O SR. DEPUTADO SALATIEL CARVALHO 

Sr. Presidente, nobre Deputado Jairo Carneiro, Dr.
José Humberto Pires de Araújo, Presidente da
ABRAS, Ora. Maria Dagmar Bezerra de Moura Frei
tas, Presidente do PROCON/DF, Dr. Roberto Freitas
Filho, Diretor do Departamento de Proteção e Defesa
do Consumidor do Ministério da Justiça, meus caros
colegas integrantes da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio.

Diante das exposições que foram feitas, a nossa
conclusão é a da mais absoluta necessidade de que o
Congresso Nacional aprove, sem muita demora, esse
projeto de lei de minha autoria. Minha passagem pela
Câmara dos Deputados somam 4 mandatos, totali
zando 15 anos, muitos dos quais com V. Exa. que me
honra muito. Uma das grandes satisfações que pos
suo é, sempre que tenho oportunidade, apresentar
um projeto de lei que venha atender a uma necessi
dade, a um anseio da sociedade e preencher um vá
cuo legislativo e, desta forma, facilitar a vida do Poder
Executivo na aplicação da lei e também na atuação
do Poder Judiciário. Evidentemente que o Poder Judi
ciário, no seu excelente papel de guardião da lei, atra
vés do Ministério Público, tem de fazer realmente va
ler aquilo que é aprovado no Congresso Nacional,
porque, em resumo, é a manifestação da própria soci
edade.

Então, estou absolutamente convencido, Sr.
Presidente, da necessidade urgente de o Congresso

aprovar esse projeto de minha autoria. Creio que o
Relator desta Comissão já desenvolveu o seu raciocí
nio, analisou profundamente o conteúdo do projeto e,
evidentemente, tem uma opinião formada sobre o re
latório que irá apresentar e que será votado nesta Co
missão. Em seguida, iremos nos debruçar sobre o
projeto na Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias. Estou absolutamente convenci
do de que é urgente a aprovação desse projeto, por
vários aspectos. Primeiramente, a sociedade já se
manifestou. Várias Assembléias Legislativas, através
de seus Deputados Estaduais, aprovaram o projeto
de lei, no sentido de dar maior abrangência e de dei
xar mais clara a questão da precificação individual. Se
as Assembléias Legislativas de várias Estados já se
manifestaram, estamos atrasados.

Fico satisfeito com a posição assumida pelo Dr.
Roberto Freitas Filho, com quem temos um excelente
convívio. Houve um convívio harmonioso e produtivo,
quando presidimos a Comissão de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias, ano passado. Sin
to-me confortável com a posição do DPDC, que não é
radical, de defender a precificação individual. O Dr.
Roberto Freitas Filho apresentou isso com muita cla
reza. Trata-se de argumento que também defendo, e
é válido. Qual é a informação necessária para que o
consumidor exerça sua proteção, seu direito de con
sumidor e os reclame?

O Código de Defesa do Consumidor, muito dife
rentemente do projeto de lei que apresentamos, tem
sentido mais amplo, de proteção realmente do consu
midor. O Código de Defesa do Consumidor é um dos
mais modernos, já serviu de modelo para a legislação
de defesa do consumidor de outros países. Portanto,
seria muito difícil que um determinado artigo do Códi
go de Defesa do Consumidor descesse a detalhe e
deixasse muito clara a obrigatoriedade ou não da pre
cificação individual. Quem leu o art. 31 pode interpre
tar que o Código estabelece a precificação individual,
mas também que não há necessidade, obrigatoria
mente. O art. 31 defende a informação correta, clara,
precisa e ostensiva em língua portuguesa. Pode-se
entender como pré-requisito que melhor atenda a
esse artigo a precificação individual, como também,
modernamente falando, o código de barras.

Avanço um pouco nessa questão. O consumi
dor, na relação de consumo, está não apenas exer
cendo seus direitos, mas também tendo um ganho.
Cito precificação individual versus código de barra
sem a interrogação posta no cartaz desta audiência
pública. Meu projeto não estabelece essa polêmica,
porque ele abrange todas as formas de precificação.
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o Inciso I do art. 10 diz que uma das formas de afixa
ção de preços para o comércio em geral pode ser feita
"através de etiquetas ou similares, com afixação dire
ta nos bens expostos à venda ou em vitrines, constan
do seus preços à vista e em caracteres legíveis".

O projeto também prevê a precificação individu
ai, entretanto, não estabelece que essa seja a única
forma que o consumidor tenha de acesso à informa
ção, até porque não poderíamos, de forma alguma,
descuidar e deixar de reconhecer o avanço tecnológi
co, os benefícios que esse avanço tecnológico traz
para o próprio consumidor. Por que nosso projeto pre
vê, inclusive, a precificação individual? Porque esta
mos fazendo uma legislação federal que clareará ain
da mais a interpretação do Código de Defesa do Con
sumidor. Quem leu o meu projeto e o art. 31 não en
xergará nenhum conflito entre o estabelecido no arti
go - a garantia da informação sobre todos os dados
do produto - e o projeto. Pelo contrário, o meu objeti
vo, ao apresentar esse projeto de lei, é facilitar a to
mada de posição do Ministério da Justiça, que, se
gundo o próprio Código de Defesa do Consumidor,
tem a função de aplicar todas as determinações pre
vistas neste Código e também na legislação correlata.
Na medida em que o Congresso Nacional aprovar
nosso projeto de lei, o Ministério da Justiça, o DPDC,
terá um instrumento adicional para que ele seja real
mente aplicado.

Esse projeto de lei não vem revogar o que está
no Código de Defesa do Consumidor. Se assim fosse,
a partir do momento em que o Congresso Nacional o
aprovasse, estaria realmente revogado, mas não é
nosso intenção. Nossa mais elevada intenção nesse
projeto é a defesa do consumidor, clara e objetiva-

"mente.
Não podemos esquecer dois aspectos. O prime

iro ponto já foi exposto, o avanço tecnológico. Há tam
bém a questão do desenvolvimento principalmente
dos grandes centros urbanos, que traz como conse
qüência - foi mostrado na exposição do Dr. José
Humberto Pires de Araújo - a entrada de grandes re
des mundiais do setor varejista no Brasil. Esperamos
que também aconteça o inverso: assim como vêm re
des de outros países para o Brasil, que no Brasil tam
bém haja fortes redes que atuem em outros merca
dos. Isso faz parte do estágio atual da humanidade.

Há a inegável existência dos hipermercados,
que operam com milhares de produtos. Chamo a
atenção para dois aspectos que evidenciam o ganho
do consumidor com a utilização do código de barras.

No quesito higiene, por exemplo. Nas gôndolas
e nas prateleiras refrigeradas, é evidente que é muito
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mais seguro e higiênico para o consumidor que ele te
nha acesso a um produto refrigerado, às vezes, de
consumo imediato, com código de barra, e não o pro
duto cheio de etiquetas, que demonstram ter sido
esse produto manipulado por alguém uma, duas, três
vezes.

Um outro aspecto também de ganho direto para
o consumidor é o aspecto econômico. É comum, em
qualquer hipermercado hoje, principalmente nas
grandes redes, realizarem promoções relâmpago.
Agora, o senhor já imaginou a viabilidade de uma pro
moção relâmpago com etiquetação, com precificação
individual? Estaria anulada essa viabilidade, porque a
promoção relâmpago só poderá ser efetuada via in
formatização, uma mudança de preço na central de
informática. Evidentemente que o código de barras é
o DNA do produto: vão constar ali todas as informa
ções. Então, a qualquer momento uma grande rede
pode fazer uma promoção relâmpago de qualquer
produto, apenas com alteração, digitando as mudan
ças adequadas àquela promoção relâmpago.

Por outro lado, o que entendemos - e aí eu gos
taria que o Dr. José Humberto aprofundasse mais - é
que a lei vai estabelecer e remete ao próprio Poder
Executivo, no item IV, quando diz:

Estabelecimentos que operem com equipamen
to de leitura óptica, no caso de código de barras, o
preço de venda também deverá ser disponibilizado
adicionalmente para consulta pelos consumidores,
através de leituras ópticas ou processo eletrônico
mais eficiente.

Aqui pergunto ao Dr. José Humberto, que é do
setor: qual o nível tecnológico hoje que permitiria um
processo eletrônico mais eficiente, talvez sem a im
pressão de uma etiqueta, quer dizer, as leituras ópti
cas que foram disponibilizadas para consulta por par
te dos consumidores? Quero saber se tecnologica
mente poderíamos exigir delas não só a visualização
do preço, mas também a impressão de uma própria
etiqueta que, a gosto do consumidor, ele colocaria ou
não no seu produto.

Isso é fundamental para também garantirmos
toda segurança e tranqüilidade ao consumidor. Loca
lizá-los dentro da área de venda dos estabelecimen
tos em locais de fácil acesso, na quantidade e distân
cia a serem regulamentadas pelo Poder Executivo. Aí,
sim, acho que se estabelece a verdadeira e ampla de
fesa do consumidor.

Sr. Presidente, eram essas as considerações
que tinha para apresentar. Gostaria de ouvir os co
mentários do Dr. Roberto, Dr. José Humberto, Dra.
Maria Dagmar Bezerra.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Jairo Carneiro)
- Vou conceder a palavra ao Relator. E logo após po
deremos ouvir os membros, expositores e, posterior
mente, os debatedores.

Com a palavra o Deputado Almeida de Jesus.
O SR. DEPUTADO ALMEIDA DE JESUS - Sr.

Presidente, Deputado Jairo Carneiro, Sr. Presidente
da ABRAS, José Humberto, Sr. Roberto Freitas, Dire
tor do Departamento de Proteção e Defesa do Consu
midor do Ministério da Justiça, Ora. Maria Dagmar,
PROCON do Distrito Federal, quando recebemos a
incumbência de relatar o Projeto n° 4.295, de autoria
do Deputado Salatiel Carvalho, buscamos o maior nú
mero possível de informações e procuramos saber o
porquê da apresentação deste projeto de lei.

Até aqui temos colhido dados para proceder ao
nosso parecer. O Dr. Roberto Freitas disse que muitas
vezes há o confronto da lei com o desejo do consumi
dor e, lógico, da rede de supermercado, da rede co
merciaI. Ele cita o art. 31 do Código de Defesa do
Consumidor, que não permite somente adequação do
supermercado com o código de barras. É o que o De
putado Salatiel Carvalho afirmou agora. Já que existe
jurisprudência, pediria ao Sr. Presidente que nos per
mitisse o acesso a elas; que o Dr. Roberto possa for
necer cópias à Comissão, para que nos fundamente
mos com relação a essa jurisprudência.

O projeto de lei do Deputado Salatiel Carvalho
já poderia contemplar, de forma abrangente, essa
condição. Ao analisarmos este projeto vemos que ele
deixa uma separação. Por exemplo, o art. 1°, item 1,
deixa o comércio em geral livre para escolher a eti
queta ou o código de barras. Até no comércio peque
no o projeto dá essa condição.

Quando solicitamos essa audiência pública foi
exatamente para clarear, como a Ora. Dagmar disse,
a questão da legislação que hoje existe e é essa que
queremos adequar não só à União, aos Estados, mas
também aos Municípios. Inclusive, sugerimos que o
Presidente do IPEM estivesse aqui. No âmbito dos
Municípios, hoje não temos os PROCONs funcionan
do, não temos entidades que funcionem. Posso citar o
caso de Sobral, no Ceará, em que temos grandes lo
jas de supermercados, em que não há o poder de fis
calização, de acompanhamento, de orientação, de
sugestão, no tocante ao consumidor.

E o Dr. Roberto dizia sobre a questão da fiscali
zação. Vemos hoje com muita evidência que a fiscali
zação deixou de existir. Há um acompanhamento por
parte dos PROCONs e do Ministério da Justiça, mas
deve haver essa autoconfiança entre o consumidor e

o comerciante. Se formos produzir lei que imponha
condição, fiscalização, a briga entre o consumidor e o
comerciante, vamos chegar ao que está hoje na Justi
ça e ao que o Dr. Roberto disse: são julgamentos de
juízes ou de Ministros ou de desembargadores, que
têm um entendimento de forma particular, pessoal.

Com base em tudo isso, fizemos alguns assen
tamentos. Já relatei um pouco, mas deixaria uma in
terrogação ao Dr. Roberto. Ele disse sobre essa difi
culdade e deixou claro que a informação ao consumi
dor deve ser suficiente para que haja a liberdade de
escolha do consumidor. Gostaria que o Dr. Roberto, a
Ora. Dagmar e o José Humberto nos esclarecessem
melhor sobre essa forma, porque a que o projeto
apresenta - a que o Deputado Salatiel Carvalho colo
cou - é uma das mais convincentes para nós e para o
consumidor. Ou seja, a disponibilidade em toda área
do supermercado ou de qualquer comércio a que o
consumidor tenha acesso desses vários ~ens que
dão condições a ele de se informar e dirimir dúvidas.
Por exemplo, "nos auto-serviços, supermercados, hi
permercados, mercearias, estabelecimentos comer
ciais, quando o consumidor tem acesso direto ao pro
duto, sem intervenção do comerciante mediante a im
pressão ou a fixação do código referencial ou ainda
com a fixação de código de barras, desde que haja in
formação visível, clara e legível junto aos itens expos
tos do preço à vista do item, do nome da descrição do
item, seu peso, quantidade e o referido código, fican
do este dispensado, no entanto, quando se tratar de
produto cujo código varia em função de cor, fragrân
cia ou sabor, e não houver alteração de preço".

Então, quando analisamos esse item 2 do proje
to do Deputado Salatiel Carvalho, percebemos que
ele é bem abrangente. Deixa bem livre a rede de su
permercado ou os demais órgãos que trabalhem com
o consumidor, no tocante à oferta e às formas de afi
xação de preços. O que é que interessa a nós, legisla
dores, nesse momento, e aos órgãos de defesa do
consumidor? Que o consumidor tenha acesso sufici
ente à informação para não deixar nenhuma dúvida. E
o projeto apresenta essa qualidade.

Não estou me colocando, na qualidade de Rela
tor, mas como se fosse cem por cento a favor do pro
jeto. Ele deverá sofrer algumas modificações, algu
mas alterações, mediante sugestões que vamos re
ceber nessa audiência e também as informações que
temos colhido. No entanto verificamos que a maioria
dos itens dá condições ao consumidor de ter esse dis
cernimento.

Acredito que o Dr. Roberto e Ora. Dagmar vão
nos ajudar, volto a insistir, nessa compatibilização da
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informação ao consumidor e também no tocante à su- Portanto, não vejo também nenhum tipo de alteração,
gestão de fiscalização. O Governo tem condições de muito menos em relação ao artigo. Pelo contrário,
continuar se metendo na iniciativa privada? A liberda- nosso projeto vai clarear e definir realmente regras
de do comércio e do consumidor de terem esse aces- para a aplicação prática do art. 31.
so tem feito com que haja crescimento da iniciativa O SR. PRESIDENTE (Deputado Jairo Carneiro)
privada. Tem sido a solução para o País. O Governo - Vamos ouvir o Dr. Roberto.
não tem trazido solução para o povo brasileiro; a inici- O SR. ROBERTO FREITAS FILHO - Muito
ativa privada sim, logicamente, contando com o apoio agradecido. Vou tentar responder às questões aqui le-
do Governo e do Congresso Nacional, através da vantadas, começando pela mais simples, que é o pe-
aprovação de leis. dido de que essa jurisprudência que eu trouxe seja

Então, gostaria de solicitar do Dr. Roberto, da disponibilizada. Deixarei com a Presidência para que
Dra. Dagmar e do Dr. José Humberto sugestões no to- a mesma seja disponibilizada para os Srs. Deputados
cante ao tema. e eu me coloco, desde já, o Departamento de Prote-

Sobre as pendências judiciais hoje existentes, ção e Defesa do Consumidor, à disposição dos pre-
também gostaria de saber do PROCON se esse pro- sentes, não só dos Deputados, mas também dos inte-
jeto que hoje se discute aqui, no qual buscamos en- ressados na defesa do consumidor, para o forneci-
tendimento mais abrangente, resolve pendências ju- mento de qualquer informação e atualização dos fa-
diciais, já que os senhores, os PROCONs e o depar- tos relativos a essa questão e às demais.
tamento recebem a maior demanda existente hoje de Em relação ao que foi dito pelo Deputado Salati-
desencontros entre aquele que vende e aquele que el Carvalho, em face dos ganhos por meio da adoção
compra. de mecanismos tecnologicamente mais avançados, o

Então, Sr. Presidente, estamos muito mais rece- entendimento do Departamento reflete, de forma bas-
bendo sugestões para depois usá-Ias em nosso pare- tante fiel, o que entendem os 780 órgãos de defesa do
cer. Eram essa as minhas considerações. Muito obri- consumidor do País, na medida em que exercem
gado. constante interlocução com os mesmos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jairo Carneiro) Os PROCONs têm independência administrati-
- Quero pedir a compreensão da Mesa e dos nobres va e autonomia decisória. Entretanto, o que há entre o
colegas, porque o Dr. Roberto Freitas Filho anuncia DPDC e os PROCONs - e aqui nossa colega, dirigen-
que havia comunicado ao Presidente Marcos Cintra a te do PROCON/DF pode corroborar essa nossa infor-
necessidade imperiosa de se retirar a fim comparecer mação - é um constante diálogo. Temos encontros e
a compromisso do departamento. Por essa razão, espaços de discussão sobre defesa do consumidor.
peço a S.Exa. que se manifeste de pronto. Infelizmen- Portanto, nosso entendimento reflete esse posiciona-
te, vamos perder o concurso da sua presença no de- mento, que é de todo o sistema nacional de defesa do
bate, que será, sem dúvida, fundamental. À primeira consumidor. Na verdade, não é um posicionamento
vista, se existe posição de algum modo diversa entre unânime, mas de alguma forma representa a súmula
os que aqui estão como expositores, seria a do depar- do que é entendido pelo sistema.
tamento. De fato, a higiene e a economia que podem ad-

Vamos prosseguir em nosso trabalho. Peço ape- vir da utilização desses mecanismos de precificação
nas a V.Sa. que aduza comentário, mesmo que breve, ou de dação de informação é algo que deve e, de fato,
sobre a legislação estadual. São doze Estados que está sendo relevado e considerado nessa questão.
dispõem de lei sobre a matéria. Mais uma vez eu gostaria de pontuar que os

Outro ponto seria se este projeto de lei, sendo PROCONs e os consumidores em geral percebem-
acolhido pela Casa e propondo alteração do Código e essa afirmação eu faço com absoluta tranqüilidade,
de Defesa do Consumidor, elidiria disputa judicial já que confluem as informações do sistema para o
hoje em vigor. DPDC - a precificação com os códigos de barra de

O SR. DEPUTADO SALATIEL CARVALHO - forma ainda insatisfatória, talvez, devido ao fato de
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. Quanto à não ter atingido o aperfeiçoamento desejado.
última citação de V.Exa., havia feito observação exa- Há inúmeras reclamações de consumidores
tamente sobre esse ponto. que compram produtos a partir de um preço na gôn-

Na minha visão, não há nenhum conflito entre o doia e, quando passam no caixa, deparam com preço
meu projeto e o Código de Defesa do Consumidor. diferenciado, às vezes para mais, às vezes para me-
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nos. Não se está nem dizendo que há dolo ou inten
ção de ludibriar o consumidor. Não é disso que se
está tratando, mas do fato de que a informação pas
sada apenas com o código de barra, na percepção do
consumidor, não representa informação plena.

Volto a dizer que talvez isso se dê devido ao fato
de que não há ainda mecanismo efetivamente aperfe
içoado de dação dessa informação, mas ainda hoje,
ponderando sobre os ganhos e os ônus de a informa
ção ser passada apenas com o código de barra, da
forma como vem sendo hoje passada, a percepção
do consumidor, que é filtrada, por assim dizer, pelo
DPDC, é de que não há informação satisfatória. Tal
vez seja essa - e isso pode ser melhor averiguado
com a leitura da jurisprudência - a motivação pela
qual os Tribunais têm entendido que somente o códi
go de barra não são suficiente. Talvez seja essa a ra
zão pela qual os juízes têm decidido contrariamente
ao posicionamento da informação sem a precificação
individual. Mas é algo que, de fato, nos é trazido pelo
sistema e, inclusive, preocupa o próprio Deputado
Salatiel Carvalho e o nobre Relator, que tentam aper
feiçoar - isso é perceptível no texto do projeto de lei 
esse instrumento de informação.

Em relação a como fazer para dar informação ao
consumidor, o Código não estabelece limitação, mas
estabelece forma e conteúdo específicos para como
e que tipo de informação deva ser passada ao consu
midor.

Os Tribunais - mais uma vez me socorro deles 
têm entendido que esse tipo de informação, corno
vem sendo passada, somente com o código de barra
não é suficiente.

Alguns julgados e entendimentos dos Ministéri
os Públicos dos Estados apontam para a experiência
internacional no sentido de que código de barra e pre
cificação podem coabitar, podem conviver e, portan
to, o código de barra seria utilizado no interesse da
empresa, no interesse do fornecedor de manejar o
controle de estoque, e a informação seria passada,
via precificação.

Há consumidores - voltando um pouco ao
tema anterior - que reclamam que chegam, por
exemplo, numa gôndola de produto resfriado e ob
servam que o preço que está afixado escorrega, ou
molha, ou não foi afixado de forma segura. Essas
são questões que devem ser aperfeiçoadas e que
os consumidores têm trazido com alguma freqüên
cia. E, talvez, pudéssemos pensar numa forma de
aferir a percepção dos consumidores - e acho que o
Sr. José Humberto deve ter algo nesse sentido -

com pesquisas, e não subestimando a capacidade e
a sensibilidade de percepção da sociedade e dos
nobres Deputados, mas talvez até para agregar,
nessa discussão, pesquisa em relação ao fato de os
consumidores estarem percebendo essa informa
ção.

Como é a percepção do consumidor em face
da precificação individual e o código de barra? Tal
vez isso nos permita obter dados e fatos sobre os
quais nos debruçarmos, até para eventuais ponde
rações. O Sr. Relator apontou a possibilidade de al
gum aperfeiçoamento, até para que esse aperfeiçoa
mento possa ser feito com base em dados e fatos.

Portanto, essa a sugestão que eu faria ao se
tor, para que possa trabalhar também no sentido de
que isso seja disponibilizado para os órgãos de de
fesa do consumidor, para os PROCONs, para que
se promova ampla discussão também, nesse âmbi
to, em relação a esse tema.

Eram essas as considerações.
O SR. DEPUTADO SALATIEL CARVALHO 

Sr. Relator, pela ordem, porque o Dr. Roberto Freitas
terá de se retirar.

Peço a V.Sa. explicar questão que nos preocu
pa: a fiscalização. O Departamento, como se posicio
na, ainda entende necessária a fiscalização por parte
do Governo?

O SR. ROBERTO FREITAS FILHO - O Depar
tamento vem-se posicionando na linha da determina
ção judicial, em acatamento ao que o Judiciário vem
decidindo, de que a fiscalização é uma determinação
legal.

Estamos procedendo a essa fiscalização, não
obstante, via PROCONs, há constante diálogo com o
setor no sentido de, por um lado, sensibilizá-lo da ne
cessidade de a informação ser dada da forma como
preconiza o Código, em seu art. 31 e, por outro lado,
também a fim de buscar harmonizar a relação de con
sumo para que o consumidor seja protegido a conten
to e também contemplado com o benefício dessa evo
lução tecnológica.

Deixei passar uma questão, formulada pelo no
bre Presidente, em relação à legislação estadual. De
fato, a dinâmica dessas leis estaduais tem sido bas
tante recente. Não temos ainda compilação ou infor
mação atualizada sobre a legislação estadual. E que
ro até requerer esse tipo de informação ao Dr. José
Humberto, que a tem compilada. Que ele possa dis
ponibilizá-Ia para que possamos fazer uma análise, e
eu me comprometo também a enviar a esta Comissão
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de Economia, Indústria e Comércio parecer conclusi
vo a respeito da análise dessa legislação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jairo Carneiro)
- Agradecemos ao Dr. Roberto Freitas Filho sua pre
sença e sua contribuição ao debate.

Vamos dar prosseguimento, ouvindo o Dr. José
Humberto e, depois, a Ora. Maria Dagmar. Se possí
vel, dentro dos três minutos estabelecidos.

O SR. JOSÉ HUMBERTO PIRES DE ARAÚJO
- Caríssimo Presidente Jairo Carneiro, quero aprovei
tar a oportunidade para cumprimentar o nobre Depu
tado Paulo Octávio, que acaba de ingressar nesta Co
missão de Economia, Indústria e Comércio, e dizer
que estou muito feliz com o desenrolar dos debates
porque percebo grande evolução na posição do
DPDC. Isso demonstra a maturidade com que as au
toridades brasileiras têm tratado a relação do consu
midor, como também a atualização tecnológica de im
portantes segmentos da economia brasileira.

Tenho certeza - nós nos conhecemos de longa
data - de que a colaboração do setor supermercadis
ta em outras questões importantes enfrentadas pela
sociedade brasileira provavelmente tenha motivado
esse tipo de comportamento do DPDC de forma bas
tante aberta, como V.Sa. tem se posicionado durante
a audiência.

Incomoda-nos efetivamente - por isso pedi que
V.Sa. permanecesse um pouquinho mais - a questão
exposta pelo Deputado Almeida de Jesus quanto às
fiscalizações.

As fiscalizações têm funcionado como inibido
ras do processo de encontrar uma saída para a ques
tão, porque os valores são exorbitantes. A última autu
ação do Estado de São Paulo foi de 1 milhão 860 mil
reais para uma empresa... (Intervenção inaudível.)

O SR. JOSÉ HUMBERTO PIRES DE ARAÚJO
- Sim, para cada empresa, para as dez principais em
presas, cada uma delas esse valor.

E estamos aqui, de forma bastante amistosa,
discutindo o aprimoramento do Código de Defesa do
Consumidor, que é necessário - está claro que é ne
cessário -, e V.Sa. até concorda em relação a isso, o
que não me surpreende, mas a fiscalização nos moti
va a lhe pedir ou a esta Casa que dê preferência a
este projeto, como muito bem foi dito pelo Deputado
Salatiel Carvalho. Daqui a pouco, pela própria pres
são da fiscalização, teremos de tomar atitudes no
sentido de precificar os produtos individualmente, ar
car com esse prejuízo. Daí não mais teremos condi
ção de nenhum tipo de modificação na legislação por
que o encargo financeiro, que é o que mais penaliza o

consumidor, já terá sido levado a efeito. Porque, na
medida em que começarmos a precificar, os preços
certamente terão de ser alterados, o consumidor, que
compreende ser necessária a evolução que lhe trou
xe grandes benefícios, será prejudicado.

Gostaria que v.Sa. levasse as sugestões no
sentido de encaminhar às legislações estaduais o re
sultado de pesquisas feitas com consumidores, as in
formações adicionais para convergência de nossos
interesses, que é a busca de uma nova forma de infor
mar o consumidor em relação ao preço. Peço-lhe que
oriente os departamentos de fiscalização, os
PROCONs - e aqui isento a Ora. Dagmar, que tem
tido muito bom senso no Distrito Federal- em relação
à fiscalização. Porque nenhuma empresa de super
mercado é capaz de pagar multa nesse valor. Nossa
rentabilidade não nos permite continuar perseguindo
o objetivo da evolução tecnológica, enquanto somos
pressionados a precificar e ter de pagar esse tipo de
multa.

Em relação ao ponto levantado pelo Deputado
Salatiel Carvalho sobre a contraprova das consultas,
é absolutamente pertinente a observação porque o
consumidor precisa hoje, sem sombra de dúvida, ter
um pouco mais de confiança. E sabemos disso. Te
mos de aprimorar o sistema operacional e o tecnoló
gico existentes. Isso é possível, sem que precisemos
voltar atrás. E a solução que encontramos é um con
sultor de preço que emita a contraprova da consulta.
E o consumidor pode, através desta contraprova, fa
zer, a qualquer momento, aferição do preço que está
pagando, ou no ambiente do supermercado ou ao
chegar em sua residência.

Um impressora está sendo desenvolvida como
teste, evidentemente, e é possível acoplá-Ia nos ter
minais de consulta para disponibilizar a contraprova.
Seria interessante incluir questões no momento da
regulamentação do projeto, poise prevê-se - é uma
sugestão que apresento à Casa - que o Executivo irá
regulamentá-lo. Temos realidades diferentes no Bra
si�, país de grandes diferenças socioeconômicas, e o
desenvolvimento das empresas acompanha essa
mesma diferença. É um país imenso, onde a interpre
tação das leis precisa ser feita no local onde é aplica
da, e o Executivo precisa ter sensibilidade para tal.
Creio ser mais adequado remeter a regulamentação
da lei ao Executivo do que já no bojo do projeto incluir
mos esse tipo de alternativa.

Finalmente, o art. 31 é bastante abrangente e
traz obrigações de origem e de destino. Numa rápida
leitura, verificamos que parte do Código refere-se às
obrigações da indústria com relação, por exemplo, às
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características dos produtos, à quantidade de produto
existente em cada embalagem, à sua composição, à
garantia dos produtos, ao prazo de validade. Isso nós
chamamos de informações de origem. E o processo
de industrialização pode tranqüilamente trazer todas
essas informações. Já a informação de destino é a do
preço que o consumidor efetivamente pagará e que
não pode ser igual em todos os estabelecimentos. Por
isso, não concordamos absolutamente com a propos
ta de trazer impresso nas embalagens o preço dos
produtos. Sabemos que o mercado não funciona as
sim. Ele é dinâmico e precisamos estar abertos para
praticar o que ele exige, o preço livre, para que possa
mos, dentro da possibilidade de cada empresa e da
necessidade de cada ambiente em que trabalhamos,
operar com preços mais adequados ao consumidor.
Em experiências internacionais, ficou claro que não
funciona trazer o preço impresso nas etiquetas, por
que, na medida em que se precisa fazer qualquer pro
moção, o preço que estava impresso na embalagem
terá de ser modificado, e o problema continua. Acredi
to que temos de aprimorar olhando essas questões,
pois no passado ou em outros países que se anteci
param ao Brasil na regulamentação dessa questão
chegou-se a uma convivência harmoniosa entre códi
go de barra e preço dos produtos. Foi um erro e hoje
sabem que isso não é eficaz. Os Estados Unidos são
exemplo disso, onde cinco Estados estão se aprimo
rando no sentido de melhorar o que hoje é prática lá,
que é o que queremos para o Brasil.

São essas as questões que eu gostaria de le
vantar. Foram-me feitos mais dois questionamentos
que prefiro deixar, se ainda houver oportunidade, Sr.
Presidente, mais para a frente, porque apreciaria mui
to ouvir a Ora. Dagmar e os Deputados inscritos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jairo Carneiro)
- Com a palavra a Ora. Maria Dagmar.

A SRA. MARIA DAGMAR BEZERRA DE
MOURA FREITAS - Aproveito para cumprimentar o
Deputado Paulo Octávio - tenho certeza, futuro Se
nador de Brasília. Conforme meu conterrâneo res
pondeu, também não acredito muito na fiscalização
do Executivo, e tenho dito isso reiteradas vezes. Não
acredito mesmo. Não temos pessoal para isso. Chega
de fazer projetos coercitivos, com penalidades. Mui
ta-se alguém hoje, faz-se um carnaval danado. Mas
no Brasil, na realidade, é preciso adequar leis. Sem
pre faço essa crítica de que o Brasil é um país onde
existe maior número de leis e onde elas são menos
cumpridas. Uma está em cima da outra e, quando
buscamos uma, atropelamos a outra.

Nenhum projeto de legislatura moderna pode vir
com esse sentido coercitivo nessa relação de consu
mo. Digo hoje, com toda a sinceridade: mesmo urna
pessoa do interior tem grande nível de informação por
conta da televisão e do rádio. Daí ele passa a ser fis
cal dele mesmo. Ele é fiscal do dinheiro que ganha e
que vai usar em suas compras. Hoje quem mais de
fende o Código do Consumidor é quem deseja conti
nuar no mercado.

Assim, a contribuição que os Deputados e Se
nadores podem dar é no sentido de aperfeiçoar o Có
digo, que já completou onze anos, em um país que ti
nha reserva de mercado. Não havia nenhuma legisla
ção que amparasse o consumidor na relação de con
sumo. Tanto é que o Código, depois de onze anos, é o
único ao qual todos os anos, em 15 de março, Dia
Internacional do Consumidor, são acrescidas novas
legislações aprovadas justamente para seu aperfei
çoamento.

Participei de debate há pouco tempo, ocasião
em que me perguntaram se estava do lado dos em
presários ou da indústria, e respondi que estava do
lado do consumidor. Em 1991 e 1992, o número de re
clamações a respeito de produtos etiquetados era
muito maior do que as reclamações de que o super
mercado havia colocado preço diferente do registrado
no código de barra.

Portanto, volto a dizer que é necessário - e o
próprio consumidor fiscaliza - fazer um estudo deta
lhado a respeito. Existem máquinas que fazem isso.
Não devemos voltar a etiquetar os produtos. Isso é de
um tempo que passou e que, graças a Deus, não volta
mais. Isso é sinônimo de inflação. Quando subiam os
preços, começavam a etiquetar tudo de novo. Acho
até que algumas pessoas tinham pesadelo só de ou
vir o barulho daquela máquina.

Volto a dizer que não se aperfeiçoa nenhum pro
cesso retrocedendo. Temos de avançar, melhorar. Em
1993 e 1994, muitas pessoas que saíam do Brasil e
iam para os Estados Unidos e Europa me diziam:
"Nós ainda vamos chegar no Brasil e os produtos te
rão código de barra." Existe reclamação? Claro, evi
dentemente. Por exemplo, num supermercado como
o Extra, quantas mil pessoas o freqüentam por dia e
somente duas ou três reclamam? Claro, tem de recla
mar. Existem ações na Justiça também. Mas também
ações de supermercados que procuram sua defesa e
pegam liminar. Então, o PROCON não vai fiscalizar.
Temos de educar o consumidor para exigir do seu su
permercado os preços em máquinas, e não que volte
à antiga prática.

Muito obrigada.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Jairo Carneiro)
- Passo agora a palavra a um grupo de três Parla
mentares. Cada um disporá de três minutos. O primei
ro será o Deputado Augusto Nardes, seguido do De
putado Osório Adriano e, depois, o Deputado Jurandil
Juarez.

O SR. DEPUTADO AUGUSTO NARDES - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, depois de ouvir
as diversas intervenções, gostaria de dizer ao Depu
tado Salatiel Carvalho que realmente estamos diante
de projeto que deveria ter sido aprovado há muito
tempo por esta Casa. Há uma aspiração da socieda
de pela agilização e desburocratização; há um avan
ço cada vez mais rápido na área da informática, na
área da computação. Portanto, não se aceita mais
que continuem aqueles sistemas arcaicos, fora da re
alidade. Nós, que queremos a formalização e quere
mos que diminua a informalidade no Brasil, temos de
facilitar a vida de quem pode participar desse proces
so, da forma mais ágil possível.

Por isso, em nome da bancada do Partido Pro
gressista Brasileiro, quero manifestar total apoio ao
Projeto n° 4.295, do Deputado Salatiel Carvalho, rela
tado de forma brilhante pelo nosso colega.

Sentimos também na Mesa, composta por três
entidades, uma delas representada de forma muito
competente pelo nosso amigo José Humberto e tam
bém pelo próprio PROCON, através da Dagmar e do
Roberto, que acabou de se retirar, que praticamente
existe consenso. Praticamente não existe dissidência,
há convergência em torno da proposta. Então, se
existem todos esses ingredientes favoráveis temos de
acelerar o processo para evitar prejuízo maior, porque
vi o José Humberto muito angustiado em relação a
prováveis prejuízos que possamos ter pelo fato de
não termos agilizado essa votação.

Nós, que defendemos os pequenos e médios
empresários - coordeno a Frente Parlamentar da Pe
quena e Média Empresa -, conseguimos avanços im
portantes. O SIMPLES foi conquista desta Casa, a fim
de simplificar, de pagar um só tributo. Agora, etiquetar
um por um, fazer aquele trabalho arcaico, como já dis
se, do meu ponto de vista, não colabora, pelo contrá
rio, burocratiza.

Então, sou totalmente favorável. Quero deixar
manifestada minha posição e, com certeza, a de todo
meu partido. Faremos todo o possível para acelerar
essa votação em todos os trâmites necessários.

Quero cumprimentar o Deputado Salatiel Car
valho pela proposta e dizer que S.Exa. poderá contar
conosco. Faremos todo o empenho, juntamente com
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todos os Parlamentares que defendem a pequena e
média empresa e a desburocratização neste País.
Contem conosco. Da mesma forma, Dr. José Hum
berto, meus cumprimentos por seu trabalho brilhante
à frente da presidência da ABRAS.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jairo Carneiro)
- Com a palavra o Deputado Osório Adriano.

O SR. DEPUTADO OSÓRIO ADRIANO - Sr.
Presidente, fico muito à vontade para falar sobre
esse assunto, porque, na minha experiência anterior
à vinda para esta Casa, lutei muitos anos nessa
área. Se a empresa não se atualizar, não investir
todo ano pesadamente em sua modernização, no
avanço da informática, vai ficar para trás, sem dúvi
da vai ter um futuro negro. A empresa tem de se mo
dernizar, mas não só as empresas, as leis precisam
também ser atualizadas.

Como bem disse a nossa presidenta do
PROCON/DF, é preciso atualizar a legislação. O
mundo anda muito rápido, especialmente nos tem
pos atuais. Então, é isso que está acontecendo.

O projeto do competente Deputado Salatiel
Carvalho nada mais é do que atualização, é muito
simples. No art. 1°, item IV, não vejo nada que con
trarie o Código de Defesa do Consumidor. Estabele
ce apenas normas que vão agilizar os processos.
Imagine que castigo seria para os supermercados,
que têm em seu estoque 70 mil itens, etiquetar um
por um. Realmente seria um castigo, Sr. Presidente.
Hoje, buscando economizar, buscando preços para
o consumidor, os produtos vêm direto das fábricas
para as prateleiras, não vão mais para aqueles de
pósitos que antigamente tinham as empresas. Havia
uma loja e um enorme depósito. Hoje acabou, Sr.
Presidente.

O presidente da ABRAS, o nosso José Hum
berto, disse que haveria aumento de 2% nos custos.
As margens hoje são pequenas, tentando beneficiar
o preço ao consumidor. Se podemos economizar, Sr.
Presidente, não há por que gastar mais. Isso traria
gasto anual de 800 milhões de reais. Não vou me
estender nem fazer muitas perguntas, pois não te
nho o que perguntar. Está tudo muito c/aro. O proje
to é muito curto, mas é o que precisamos.

Quero apenas reafirmar o que aqui foi dito, que
esse projeto precisa ser votado o quanto antes por
esta Casa, e por certo contará com o meu voto.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jairo Carneiro)

- Com a palavra o Deputado Jurandil Juarez.
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o SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ - Sr.
Presidente, Dr. José Humberto, Presidente da
ABRAS, Sra. Dagmar, que preside o PROCON/DF,
companheiros Deputados, há um mês participei, com
a Associação Amapaense de Supermercados, de re
união com a Promotoria de Defesa do Consumidor e,
num determinado momento, houve o acerto para um
termo de convivência em que a Promotoria estaria
dando noventa dias para que todos os preços fossem
etiquetados, uma vez que a Justiça havia derrubado
medida liminar que garantia aos supermercados
amapaenses que permanecessem com os códigos
de barras.

O promotor, mesmo sensível à situação, quando
as pessoas começaram a se alterar, querendo expor
sua posição com mais força, se voltou para mim e dis
se o seguinte: "Olha, esse problema não é comigo, o
problema é com os Deputados. Vocês têm de falar
com os Deputados, porque tenho uma determinação
judicial e só posso trabalhar com eles, não tenho ou
tra coisa para fazer."

Então, realmente essa é uma questão nossa,
dos Deputados. Por isso, quero felicitar, na oportuni
dade, o Deputado Salatiel Carvalho pela proposta
apresentada.

Quero lembrar, dado que praticamente o assun
to se esgotou, que talvez uma das atividades em que
consumidor e comerciante estejam mais próximos se
ria a atividade de supermercado, pela capilaridade
que tem o supermercado em relação a produtos de in
teresse da população e, depois da estabilidade da
moeda, o conhecimento que tem a população sobre
preços.

É evidente que, quando a inflação era de 30%,
você tinha de alterar os preços todos os dias e não ha
via como controlar. Hoje não. Qualquer comerciante
sabe que ele some do mercado se seu vizinho tirar
uma diferença de centavos no preço. Por isso, não se
pode pensar que um comerciante, qualquer que seja
ele, passaria impune se ele pudesse, por algum tem
po, praticar preços em que ele lesasse o consumidor,
e o consumidor passasse todo esse tempo sendo le
sado, sem perceber isso. O mercado tem uma atitude
brutal nesses tempos em que todo mundo está bem
informado.

Por isso, também apenar quem mais se expõe,
quem mais está sujeito à concorrência, quem mais
pratica preços em produtos do conhecimento geral da
população, em detrimento a outros segmentos... Não
vou fazer comparações, mas não escapa o raciocínio
de lembrar que nenhum de nós, por exemplo, sabe
quanto custa o valor de um quilowatt, no caso da

energia elétrica; quanto custa o metro cúbico de água
que as empresas estatais nos vendem; quantos im
pulsos há no cartão telefônico. E isso circula com tan
ta facilidade que, de vez em quando, o indivíduo se
surpreende ao pegar a conta de telefone, que consu
miu igual em todos os meses, e constatar aumento de
30 a 40%. E a pessoa tenta entender, mas não conse
gue, porque, no caso das contas que não têm interur
bano, não há nenhuma informação a respeito e, na
quelas que têm, às vezes, até aparece uma ligação
da Coréia, da Europa, para onde nunca se telefonou.
E não há como reclamar porque alguém lhe atribui
logo o ato.

Então, ao mesmo tempo em que existe forte ri
gor em cima de segmentos, em que a própria concor
rência comercial permite controle, há quase um des
caso em relação a esses serviços oligopolizados, al
guns de forma pouco responsáveis transferidos pelo
próprio Poder Público, que ensejaria, num cotejo, ve
rificar exatamente quem precisaria estar mais fiscali
zado.

O avanço tecnológico, inclusive traduzido em re
dução de custos, tem-se traduzido em avanços para o
bom relacionamento entre o consumidor e o comerci
ante. Claro que tem de haver preços; é preciso saber
se aquilo que está colocado na gôndola, que se está
pagando no caixa, pode ser aferido - da fiscalização
não se pode abrir mão -, mas é evidente que compa
rar isso à volta das maquininhas de etiquetas de pre
ços em cada produto é vislumbrar a diferença entre o
pré-histórico e o moderno.

Por isso, quero me congratular com a Comissão
de Economia, Indústria e Comércio pela solicitação
da audiência pública. Aliás, um hábito nosso - todas
as vezes que se tem dúvidas sobre projetos que te
nham repercussão sobre a sociedade - é ouvir todo
mundo. Essa é uma prática nossa que estamos, com
esse exemplo, demonstrando que é muito boa. E te
nho certeza de que, com esse procedimento adotado,
sai enriquecido o projeto do Deputado Salatiel Carva
lho e facilitamos a tarefa do companheiro Almeida de
Jesus de fazer o seu relatório. E, dentro de pouco
tempo, tenho certeza, daqui sairá mais uma lei, não
daquelas que dizemos que não vai pegar, mas uma lei
que vai satisfazer o interesse de toda a sociedade
brasileira.

Por isso, não vou fazer nenhuma indagação.
Acho que o assunto foi muito bem dissecado. Com os
aperfeiçoamentos necessários que deverão ser feitos
pela judiciosa apreciação que o projeto terá, certa
mente do Deputado Almeida de Jesus, vamos ter a
oportunidade de votar mais uma lei saída daqui com
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propostas muito boas desta Comissão de Economia,
Indústria e Comércio.

Sr. Presidente, obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Jairo Carneiro)

- O Deputado Waldemir Moka não está presente.

Com a palavra o Deputado Paulo Octávio.
O SR. DEPUTADO PAULO OCTÁVIO - Sr. Pre

sidente, quero cumprimentar nossa conceituada xeri
fe do PROCON, Dra. Maria Dagmar, nosso Presiden
te da ABRAS, meu amigo José Humberto.

Nessa conversa toda eu estava me lembrando
de quando eu tinha 10 anos e morava no interior de
Minas Gerais. Lembro-me de que, muitas vezes, mi
nha mãe dizia: "Vá até a mercearia e faça algumas
compras". Havia uma cadernetinha. Eu ia à mercearia
e o dono anotava o que eu tinha levado. Não havia
preço fixado em lugar nenhum. Voltava para casa e
entregava a caderneta à minha mãe. Tudo bem.

Há cinco anos, um empresário amigo meu me
disse: "Olha, a grande revolução no comércio é o sis
tema de barras, a leitura ótica." E hoje nós nos surpre
endemos com a facilidade com que o comércio
vem-se expandindo no Brasil, principalmente com o
advento da tecnologia, muito bem observado pelo De
putado Osório Adriano. Foi uma revolução. Se imagi
narmos o Brasil há dez anos e o Brasil de hoje, há dez
anos não existia o Código de Defesa do Consumidor,
o que representou grande avanço para o País.

Hoje, pela manhã, estava às 9h no Ministério
Público. Levei comigo trinta empresários do setor da
construção civil. Sabe o que fomos fazer lá? Assinar
termo de ajuste e compromisso, onde todas as em
presas terão - e é bom que a Sra. Maria Dagmar te
nha conhecimento disso - o mesmo padrão de con
trato, de venda, favorecendo em tudo o consumidor.

Hoje, o empresário inteligente é aquele que luta
pelo consumidor. O empresário percebeu que brigar
com o consumidor não traz dividendos, não traz be
nefícios. Ele tem de ser correto.

Esse projeto que estamos tendo a felicidade de
apreciar hoje, do meu companheiro Salatiel Carvalho,
amigo há muitos anos nesta Casa, é muito maduro, foi
realmente feito com muito entusiasmo, com muita de
dicação, com muita pesquisa pelo Deputado e sua
equipe. É um projeto vitorioso e dá gosto discuti-lo
nesta Comissão de Economia, Indústria e Comércio.

Esse projeto tem, sim, a missão de ser aprovado
o quanto antes aqui e no plenário, para ser colocado
em prática o mais rápido possível. Ele vem atender a
uma demanda que existia na legislação quanto à afi
xação de preços, principalmente nos hipermercados

que estão crescendo. O Brasil cresce, e os mercados,
com a competência e administração do nosso Presi
dente José Humberto, vão crescendo também, é na
tural.

Brasília é um exemplo disso: nos últimos cinco
anos, apareceram mais de quatro ou cinco hipermer
cados que mostram o vigor do comércio da nossa ci
dade.

Quero deixar confirmado meu total apoio ao
projeto. Não tenho nenhuma pergunta a fazer, porque
acho que o projeto atende bem e as explicações aqui
fornecidas foram suficientes.

Fico feliz com a explicação da Dra. Maria Dag
mar, porque foi-se o tempo (1991 e 1992) - acompa
nhei sua luta naquela época -, em que o empresário
tinha uma visão e o consumidor outra. Uma lei muito
moderna veio: o Código de Defesa do Consumidor.
Ele foi muito moderno e repentino. A sociedade e os
empresários não estavam preparados para receber
código tão aprimorado. Mas o tempo passou, e o Có
digo hoje é uma vitória nossa, da classe empresarial,
da classe que produz, da indústria, principalmente do
povo brasileiro.

Portanto, Salatiel Carvalho, só me resta deixar
registrado, em nome do PFL, os mais efusivos cum
primentos por este projeto tão bem elaborado, tão
bem-feito que, sem dúvida, vai ser aprovado, com agi
lidade pelo Plenário desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jairo Carneiro)
- Antes de concluirmos os trabalhos - espero que
nosso Presidente Marcos Cintra retorne a tempo - va
mos conceder a palavra aos dois expositores para as
considerações finais. Poderemos ouvir também o au
tor do projeto e o Relator.

Antes, porém, quero registrar as nossas congra
tulações pela qualidade da proposição do nobre cole
ga Salatiel Carvalho, pelo alto nível do debate, pela
convergência de manifestações sobre a necessidade
imperiosa e urgente de deliberarmos sobre a matéria.
Percebo nitidamente a manifestação quase unânime
no sentido de sua aprovação.

Quero apenas deixar para reflexão do autor e do
Relator aquela referência que fiz en passant sobre a
posição dos tribunais, tendo por base o disposto no
art. 6°, inciso 111, e no art. 31 do Código de Defesa do
Consumidor. Talvez haja a necessidade de se modifi
car a formulação da proposta para afastar a perma
nência de decisões, modificando ou revogando em
parte o que contrariar o dispositivo da proposta nova.
Acho que seria, no mínimo, uma atitude de cautela re
comendável.
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Vamos ouvir os expositores e, em seguida, o au
tor e o Relator, caso queiram fazer uso da palavra.

A SRA. MARIA DAGMAR BEZERRA DE
MOURA FREITAS - Quero fazer uma observação a
respeito do que disse, que o Brasil é um país de mui
tas leis. Essa, para mim, não é uma lei nova; ela vem
aperfeiçoar. Antes tínhamos os preços nas etiquetas;
agora temos o código de barras, e isso não estava es
pecificado. Então, temos que dar os parabéns ao au
tor da lei, porque ela veio aperfeiçoar. A lei seria nova
se tratasse da volta aos preços nas etiquetas. Aí, sim,
seria uma lei nova, uma lei que não iria pegar - e eu já
disse isso, de público, na televisão; não é nenhum se
gredo: eu não a aplicaria. Sou contra voltar para o
passado. Temos que continuar andando.

Acho que não existe dúvida sobre a oportunida
de do projeto, e esperamos que ele seja votado o
mais rápido possível. Infelizmente, estamos lá para
cumprir determinações, e já me chegaram umas três.
Não posso esperar. Daqui a pouco, o Ministério Públi
co e o juiz vão começar a entrar porque eu não estou
aplicando a lei, a determinação judicial.

Então, que ele seja votado o mais rápido possí
vel, porque é um aprimoramento. No Brasil todo está
havendo esse conflito, por isso acho que essa lei vai
chegar em boa hora.

Podem contar com o nosso apoio, e muito obri
gada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jairo Carneiro)
- Com a palavra Dr. José Humberto Pires de Araújo.

O SR. JOSÉ HUMBERTO PIRES DE ARAÚJO
- A Dagmar nos trouxe, com bastante propriedade,
sua experiência no PROCON, e eu trago minha expe
riência no ramo do comércio varejista, onde estou há
mais de trinta anos.

Fico muito feliz quando vejo as convergências,
porque são pessoas, órgãos e entidades que estão
trabalhando para a melhoria dessa legislação, mas
ainda fico preocupado e peço a atenção dos Deputa
dos para a seguinte questão. O art. n° 31 do Código
refere-se aos estabelecimentos comerciais e presta
dores de serviços, mas quem tem sido chamado para
dar explicações, para conversar, para o cumprimento
da lei no que se refere à fiscalização, são exclusiva
mente os supermercados, talvez pela nossa organi
zação, pelo fato de esse ser o setor mais próximo do
consumidor. Imaginem se a mesma determinação,
em termos de fiscalização, fosse executada em ou
tros segmentos do comércio menos organizados, in
capazes de arcar com esse tipo de responsabilidade.

Fica, mais uma vez, muito transparente para to
dos que estão aqui e que têm convivido com esse pro
blema que a questão está posta para os supermerca
dos, mas os Srs. Parlamentares têm que apressar
essa questão porque, na medida em que for feita essa
cobrança para todos, isso irá influenciar não só a nos
sa atividade, mas todo comércio varejista, todos os
estabelecimentos comerciais e todos os prestadores
de serviços. Na feira, nas lojas de sapatos, nas lojas
de roupas, todos os produtos expostos para venda te
rão que ter a etiqueta de preço e não somente nos gê
neros que são comercializados pelos supermerca
dos. Então, a abrangência desse projeto vai muito
além do nosso segmento, embora apenas os super
mercados tenham sido chamados para discutir essa
questão.

Temos que considerar a evolução tecnológica
em todos os segmentos. É evidente que o nosso é de
ponta, e tem evoluído mais rapidamente na área do
comércio, mas todos os outros segmentos comerciais
também têm evoluído. Imaginem se isso não aconte
cer.

Estou certo de que irá acontecer a votação des
se projeto, o mais rápido possível, para acabar de vez
com essa questão que aflige não somente nosso seg
mento mas todo comércio varejista brasileiro e os
prestadores de serviços.

Se analisarmos a situação do prestador de ser
viço, ela é muito mais grave. Um médico, por exemplo,
teria que ter no seu consultório uma tabela de preços
das suas consultas, porque ele é um prestador de
serviço; um advogado teria que ter estampado em
seu escritório o preço que vai cobrar pelo serviço que
está prestando. Então, a lei é muito mais abrangente
do que estamos imaginando.

Repito: a questão foi apresentada para os su
permercados, eles assumiram o problema, estão ten
tando resolvê-lo, mas essa exigência não é exclusiva
para o nosso setor.

Deixei dois pontos para o final, e um deles se re
fere aos problemas tecnológicos que temos. É eviden
te que todas as condições tecnológicas estão sofren
do alterações e estamos evoluindo. A Associação
Brasileira de Automação Comercial está conosco, no
sentido de buscar o aprimoramento tecnológico dos
produtos que utilizamos nos supermercados, como
tira-teima, consultores de preço, os aparelhos de lei
tura ótica. Tudo isso está sendo aprimorado.

Com relação ao aprimoramento operacional,
assim que eu assumi a ABRAS, no meu primeiro ano
de mandato, foi criada a Escola Nacional de Super
mercados. Vamos qualificar, até o final do meu man-
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dato, mais de 50 mil trabalhadores do setor, melho
rando a qualidade da mão-de-obra do nosso segmen
to.

É evidente que precisamos investir em educa
ção e em conhecimento. Isso é o que me garante di
zer que os pequenos problemas que ainda existem,
do ponto de vista operacional e tecnológico, estamos
resolvendo e todos eles estarão resolvidos num curto
espaço de tempo. Portanto, o projeto é atual, pode ser
aplicado e não teremos problemas.

Finalizando, quero me referir à questão do STJ.
É evidente, Deputados, que se houver o acatamento
da sugestão do Presidente da Mesa, seria muito bom.
Embora não esteja concorrendo uma legislação com
a outra, não há conflito, é preciso versar à respeito
das atitudes e das ações que foram tomadas com
base no Código de Defesa do Consumidor, art. 31, no
seu inciso VI. Isso seria muito importante porque cor
rigiria as aberrações que foram cometidas, como pe
nalidades que nem sempre eram merecidas.

Porfim, agradeço a todos os Deputados as ma
nifestações carinhosas e digo que a ABRAS, Sr. Pre
sidente, como sempre esteve, estará à disposição
para continuar o debate visando ao aprimoramento e
à aprovação, o mais rápido possível, desse projeto.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jairo Carneiro)
- Com a palavra o Deputado Salatiel Carvalho.

O SR. DEPUTADO SALATIEL CARVALHO 
Sr. Presidente, quero apenas rememorar um fato
ocorrido nesta Casa. Fui autor de projeto que modifi
cava a legislação existente sobre ocupação de área
de um parque federal.

A legislação federal em vigor, aprovada por esta
Casa, determinava a retirada da população então
existente naquela área, que era uma área federal, e,
evidentemente, o Ministério Público Federal estava
determinando que a Justiça autorizasse a retirada da
quela população. Era um absurdo, pois se tratava de
um parque localizado em uma das maiores áreas me
tropolitanas do Brasil e era impossível remover 30 ou
40 mil famílias. Então, apresentei projeto de lei revo
gando aquela legislação e, a partir do momento em
que a primeira Comissão desta Casa aprovou aquela
nova legislação, tivemos entendimento com o Minis
tério Público Federal, que suspendeu imediatamente
todas as ações que visavam o cumprimento da legis
lação então em vigor.

Já que esta audiência pública está sendo grava
da e as manifestações foram quase que unânimes no
sentido da aprovação desse projeto, eu pediria que,

no relatório desta audiência pública, Sr. Presidente,
constasse a sugestão de que a Comissão de Econo
mia, que é a primeira Comissão de Mérito por onde
tramita esse projeto, a partir do momento da aprova
ção do relatório a ser apresentado pelo Deputado
Almeida de Jesus, comece a manter entendimentos
com o Ministério Público Federal no sentido de que
essas ações que estão na Justiça sejam suspensas.
Essa já seria uma primeira manifestação desta Casa
e da sociedade. Na medida em que os hipermerca
dos, as grandes, pequenas ou médias redes estão
sendo penalizadas, estão sendo pressionadas a to
mar uma posição contrária aos interesses da socie
dade, como já foi dito nesta tarde, seria, realmente,
um equívoco muito grande em que estaria incorrendo
a própria Justiça - evidentemente por zelo, buscando
observar o que estabelece o Código de Defesa do
Consumidor. É uma questão de interpretação.

Portanto, gostaria que, no relatório desta au
diência pública, constasse que, logo após a aprova
ção do relatório do Deputado Almeida de Jesus, a Co
missão procure manter um entendimento com o Mi
nistério Público Federal no sentido de que todas es
sas ações sejam suspensas em respeito à tramitação
e à aprovação desse projeto, mesmo que seja aprova
ção na primeira Comissão em que o projeto tramita,
que é a Comissão de Economia.

Deixo esta proposta concreta, que atende tam
bém a uma questão abordada por V.Exa., Deputado
Jairo Carneiro, que está presidindo está reunião. Mui
to obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jairo Carneiro)
- Concordo plenamente com a manifestação do no
bre colega, e creio que essa tese será também acolhi
da pelo nosso estimado Presidente, Deputado Mar
cos Cintra.

Por fim, tem a palavra nosso Relator, Deputado
Almeida de Jesus.

O SR. DEPUTADO ALMEIDA DE JESUS - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, quero apenas agradecer
pelas muitas contribuições aqui trazidas e dizer que
vamos apressar nosso relatório, atendendo aos anse
ios dos que aqui estiveram presentes, como o Dr. Ro
berto, Ora. Dagmar, Dr. José Humberto, e dos colegas
Deputados. Faremos o maior esforço para que, em
menor espaço de tempo possível, venhamos a apre
sentar nosso relatório, que está sendo trabalhado, e
aguardamos a transcrição desta audiência pública
para enriquecer o relatório com o que nos foi trazido
hoje.
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Aproveito a oportunidade para registrar a pre
sença do meu amigo, irmão cearense, o ex-Deputado
Paulo Lustosa, que, temos de dizer, muito contribuiu
com o Código de Defesa do Consumidor quando Mi
nistro da Desburocratização. Muitas coisas acontece
ram na sua gestão. Portanto, registro com muito pra
zer e alegria a sua presença e tenho certeza de que
ele está aqui desde o início, participando desta au
diência pública conosco, porque o consumidor tem
nele um defensor.

Como Relator deste projeto, digo ao Deputado
Salatiel Carvalho, autor da propositura, que V.Exa.
pode ter certeza de que vamos envidar esforços para
que, no menor espaço de tempo possível, com o res
paldo da nossa assessoria, possamos apresentar o
relatório final nesta Comissão. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Jairo Carneiro)
- Agradecemos a presença a todos.

Declaramos, em nome do Deputado Marcos
Cintra, encerrada esta reunião de audiência pública.

Ata da 398 Reunião Ordinária,
realizada em 21 de novembro de 2001

Às dez horas e vinte minutos do dia vinte e um
de novembro de dois mil e um, reuniu-se a Comissão
de Economia, Indústria e Comércio, no Plenário Pro
fessor Roberto Campos (n° 5) do Anexo 11 da Câmara
dos Deputados, com a presença dos Senhores Depu
tados Gerson Gabrielli, Jaques Wagner e Sérgio Bar
ros, vice-Presidentes; Emerson Kapaz, Enio Bacci,
Osório Adriano, Jairo Carneiro, Almeida de Jesus, Gi
valdo Carimbão, Zila Bezerra, Léo Alcântara, Márcio
Fortes, Alex Canziani, Jurandil Juarez, Antônio do
Valle, João Pizzolatti, Delfim Netto, Virgílio Guima
rães e Divaldo Suruagy, Titulares; João Sampaio, Chi
co Sardelli, Ronaldo Vasconcellos, Ricardo Ferraço,
Mansa Serrano, Veda Crusius, Lídia Quinan, Walde
mir Moka, Augusto Nardes e Carlito Merss, Suplen-

, teso Compareceram também os Deputados José Pi
mente� e Wilson Santos, como não-membros. Deixa
ram de comparecer os Deputados Edison Andrino,
Marcos Cintra (ausência justificada) e Rubem Medina
(ausência justificada - LT8). ABERTURA: Havendo
número regimental, o senhor Presidente em exercí
cio, Deputado Gerson Gabrielli, declarou abertos os
trabalhos e colocou em apreciação as Atas das trigé
sima sexta e trigésima sétima reuniões, realizadas no
dia sete de novembro de dois mil e um. Em votação,
as Atas foram aprovadas. ORDEM DO DIA: A 
REQUERIMENTOS: Matéria sobre a Mesa: 1 
REQUERIMENTO ND 69/01 - do Sr. Marcos Cintra -

que "propõe a realização de audiência pública sobre o
tema "formação de cartel e a manipulação de preços
por parte das grandes indÚstrias de suco de laranja",
em continuidade aos debates iniciados pela Comis-
são de Economia". APROVADO. 2
REQUERIMENTO ND 70/01 - do Sr. Marcos Cintra 
(PL 1.491/1999) - que "pede novo despacho para o
Projeto de Lei n° 1.491/99 - do Poder Executivo - que
"dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de
Correios, do seu órgão regulador, e dá outras provi
dências". APROVADO. 3 - REQUERIMENTO N°
65/01 - do Sr. Rubem Medina - (PL n° 2.889/1997) 
que "pede a inclusão da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio no despacho ao Projeto de Lei
n° 2.889/97, que "proíbe a cobrança de estaciona
mento nos parques privativos em estabelecimentos
comerciais e de prestação de serviços". APROVADO.
4 - REQUERIMENTO N° 66/01 - do Sr. Ricardo Fer
raço - que "propõe audiência pública, com a presen
ça do Embaixador Sérgio Amaral, para prestar escla
recimentos sobre a Reunião Ministerial da Organiza
ção Mundial do Comércio - OMC, ocorrida no Catar,
de 09 a 13 de novembro do corrente".

APROVADO. 5 - REQUERIMENTO N° 67/01 
do Sr. João Pizzolatti - que "pede a inclusão da Co
missão de Economia, Indústria e Comércio no despa
cho ao Projeto de Lei n° 1.343, que "determina adap
tação nos aparelhos com brinquedos e equipamentos
dos parques de diversões"." APROVADO. 6 
REQUERIMENTO N° 68/01 - do Sr. João Pizzolatti
(PL n° 3.620/2000) - que "solicita novo despacho ao
Projeto de Lei n° 3.620/00, que "dá nova redação ao
art. 26 do Decreto-Lei n° 227, de 28 de fevereiro de
1967, alterado pela Lei n° 9.314, de 14 de novembro
de 1996". APROVADO. C - Proposições Sujeitas à
Apreciação do Plenário: PRIORIDADE: 7 - PROJETO
DE LEI COMPLEMENTAR N° 164/00 - do Sr. Max
Rosenmann - que "permite ao turista estrangeiro re
querer devolução das contribuições do PIS e da
COFINS incidentes na compra de mercadorias no ter
ritório nacional, bem como permite aos Estados e
Distrito Federal celebrar convênio que admita a devo
lução do ICMS, nesses casos". RELATOR: Deputado
ALEX CANZIANI. PARECER: pela aprovação.
NÃO-DELIBERADO. 8 - PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N° 190/01 - do Sr. Marcos Cintra
que "cria contribuição de intervenção no domínio eco
nômico, denominada Contribuição de Equalização
Tributária (CET), com base no art. 149 da Constitui
ção Federal". RELATOR: Deputado GERSON
GABRIELLI. PARECER: pela aprovação, com emen
da. VISTA ao Deputado Alex Canziani, em 5-9-2001.
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NÃO-DELIBERADO. D - Proposições Sujeitas à
Apn!ciação pelas Comissões: ORDINÁRIA: 9 
PROJETO DE LEI N° 3.738/00 - da SI'" Nair Xavier
Lobo - que "especifica condições a serem observa
das para a implementação de programas de incentivo
ao turismo financiados, no todo ou em parte, por re
cursos públicos federais". Relator designado para re
digir o Parecer Vencedor: Deputado Virgílio Guima
rães. NÃO-DELIBERADO. 10- PROJETO DE LEI N°
4.818/01 - do Sr. Paulo Paim - que "determina a cria
ção de ouvidoria nas empresas que especifica". Rela
tor designado para redigir o Parecer Vencedor: Depu
tado Rubem Medina. NÃO-DELIBERADO. 11 
PROJETO DE LEI N° 3.615/00 - do Sr. João Herr
mann Neto - que "dispõe sobre o fomento mercantil
especial de exportações ou factoring de exportação
e dá outras providências". (Apensado: PL
3.896/2000). RELATOR: Deputado EMERSON
KAPAZ. PARECER: pela aprovação deste, e do PL n°
3.896/2000, apensado, com substitutivo, e das emen
das oferecidas ao substitutivo. Discutiram a matéria
os Deputados Jurandil Juarez e Emerson Kapaz.
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER
COM COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO. 12 
PROJETO DE LEI W 160/99 - do Sr. Wilson Santos
que "proíbe a alienação, pela União, do controle acio
nário das empresas que específica, e dá outras provi
dências". (Apensados: PL nO 1.409/1999, PL n°
2.543/2000 (Apensados: PL nO 3.748/2000, PL n°
4.167/2001, PL nO 4.310/2001, PL n° 4.356/2001
(Apensado: PL n° 4.708/2001) e PL n° 4.269/2001) e
PL n° 4.974/2001) RELATOR: Deputado MARCIO
FORTES PARECER: pela rejeição deste, do PL n°
1.409/1999, do PL n° 2.543/2000, do PL n°
3.748/2000, do PL n° 4.167/2001, do PL n°
4.269/2001, do PL n° 4.310/2001, do PL n°
4.356/2001, do PL n° 4.708/2001, e do PL nO
4.974/2001, apensados. Vista ao Deputado Rubem
Medina, em 3-10-2001. Discutiram a matéria os De
putados Wilson Santos, Rubens Bueno, Emerson Ka
paz, Márcio Fortes e José Pimentel. RETIRADO DE
PAUTA, PELO RELATOR. 13 - PROJETO DE LEI N°
1.71 0-A/99 - do Sr. José Thomaz Nonô - que "dispõe
sobre auditoria contábil nas atividades de incorpora
ção e construção de imóveis regidas pela Lei n°
4.591, de 16 de dezembro de 1964". RELATOR: De
putado ARMANDO MONTEIRO. PARECER: pela
aprovação, com substitutivo. NÃO-DELIBERADO. 14
- PROJETO DE LEI N° 4.011/01 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que "regula o tombamento dos bens cultu
rais das empresas incluídas no Programa Nacional de
Desestatização". RELATOR: Deputado ANTÔNIO DO

VALLE. PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
VISTA AO DEPUTADO MÁRCIO FORTES.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, às
onze horas e vinte e seis minutos, o Presidente encer
rou os trabalhos. E, para constar, eu Aparecida de
Moura Andrade, lavrei a presente Ata que por ter sido
lida, discutida e aprovada, será assinada pelo Presi
dente em exercício, Deputado Gérson Gabrielli, e pu
blicada no Diário da Câmara dos Deputados.

Ata da Quadragésima Reunião Ordinária,
realizada em 22 de novembro de 2001.

Às dez horas e dezoito minutos do dia vinte e
dois de novembro de dois mil e um, reuniu-se a Co
missão de Economia, Indústria e Comércio, no Plená
rio Professor Roberto Campos (n° 5) da Câmara dos
Deputados, em audiência pública, para debater o
tema "Cartão de Crédito X Sigilo Fiscal" com a pre
sença dos Senhores Deputados Marcos Cintra, Presi
dente; Gerson Gabrielli, Vice-Presidente; Jairo Car
neiro, Alex Canziani, Léo Alcântara, Márcio Fortes,
Antônio do Valle e Jurandil Juarez - Titulares; Nelson
Proença, Chico Sardelli, Ronaldo Vasconcellos, Elci
one Barbalho, Aloizio Mercadante, Carlito Merss e Ri
cardo Berzoini - Suplentes. Compareceu também o
Deputado Zenaldo Coutinho, como não-membro. Dei
xaram de comparecer os Deputados Almeida de Je
sus, Delfim Netto, Divaldo Suruagy, Edison Andrino,
Emerson Kapaz, Enio Bacci, Givaldo Carimbão, Ja
ques Wagner, João Pizzolatti, Osório Adriano, Rubem
Medina (ausência justificada - L1S), Sérgio Barros,
Virgílio Guimarães e Zilá Bezerra. ABERTURA: Ha
vendo número regimental, o senhor Presidente, De
putado Marcos Cintra, declarou abertos os trabalhos,
chamando para tomar assento à Mesa os Senhores
Albérico Machado Mascarenhas, Secretário da Fa
zenda do Estado da Bahia; Edson Luiz dos Santos,
Vice-Presidente de Finanças da REDECARD; Sebas
tião Mauro, Presidente da Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas; Miltom Reis, Presidente da Fede
ração das CDLs do Estado de Minas Gerais; e Paulo
Ricardo Cardoso, Coordenador-Geral de Fiscaliza
ção da Receita Federal. Após cumprimentar a todos,
o Presidente concedeu a palavra a cada um dos con
vidados para suas explanações. Dando prossegui
mento, iniciou a fase dos debates, usando da palavra
os Deputados Gerson Gabrielli, Alex Canziani, Jairo
Carneiro; os Senhores Luciano Bartolomeu, Paulo
Abib, Johnson Nogueira, Salomão Gawendo, Maurí
cio Stainoff, Dra. Adalgisa, Jorge Ferreira, José Cola
res, Cizemando Spíndola, Rogério de Mello da Silva,
Eduardo Fernandes, Cláudio Humberto e Rosana
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Brandão de Oliveira. No transcorrer da reunião os De
putados Gerson Gabrielli e Alex Canziani reveza
ram-se na condução dos trabalhos.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, às
quatorze horas e dezoito minutos, o Presidente agra
deceu a presença de todos, em especial aos convida
dos, e encerrou os trabalhos. O inteiro teor da reunião
foi gravado, devendo ser transcrito e publicado, pas
sando a fazer parte integrante desta Ata. E, para
constar, eu Aparecida de Moura Andrade, lavrei a pre
sente ata que por ter sido lida, discutida e aprovada
será assinada pelo Presidente, Deputado Marcos
Cintra e publicada no Diário da Câmara dos Depu
tados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)
- Havendo número regimental, declaro abertos os
trabalhos desta reunião de audiência pública, desti
nada a tratar do tema "Implantação do Emissor de
Cupom Fiscal em Substituição ao Terminal Ponto de
Venda".

Esclareço que a realização desta audiência pú
blica foi aprovada na Comissão de Economia, por
meio de requerimento apresentado pelo Deputado
Alex Canziani, a quem convido para compor a Mesa.
Convido também nosso querido Deputado Gerson
Gabrielli, 1° Vice-Presidente desta Comissão.

Antes de darmos início aos trabalhos, registro
a presença de todos os convidados, o que nos hon
ra, iniciando por aqueles que farão parte da Mesa:
DI'. Milton Reis, Presidente da Federação das Câma
ras de Dirigentes Lojistas de Minas Gerais - de
quem também partiu a iniciativa, juntamente com o
Deputado Alex Canziani, de propor a realização
desta audiência pública; Dr. Sebastião Mauro Figuei
redo, Presidente da Confederação Nacional dos Diri
gentes Lojistas; DI'. Albérico Machado Mascarenhas,
Secretário de Fazenda do Estado da Bahia.

Menciono ainda a ilustre presença da Ora.
Esther Dalmas Chang, Gerente Jurídica da American
Express; da Ora. Nair Assis, Diretora Jurídica da
ABECS; do Dr. Mauro Barcco, Consultor da Visanet;
do Dr. Luiz Claudio Bacellar, Gerente-Geral do Hiper
card; do DI'. Rogério Proença, Superintendente de
Marketing e Negócios da TecBan - Tecnologia Ban
cária S.A; do DI'. Edson Luiz dos Santos, Vice-Presi
dente de Finanças da Redecard, a quem peço tam
bém que componha a Mesa, uma vez que será um
dos expositores deste painel; e do Dr. Paulo Ricardo
Cardoso, Coordenador-Geral de Fiscalização da Re
ceita Federal, a quem também peço tome assento à
Mesa.

Registro também a presença do Dr. Ronaldo
Lins, Coordenador de Máquinas Registradoras da
Secretaria de Fazenda de Alagoas; da Sra. Rosana
Brandão de Oliveira, Gerente de Automação Fiscal da
Secretaria de Fazenda de Goiás; do Sr. Paulo Gilberto
Gonçalves, Inspetor da Receita de Minas Gerais; do
Sr. Paulo Machado, Secretário-Adjunto de Fazenda
do Estado do Pará; do Sr. Paulo de Tarso de Moraes
Souza, Secretário de Fazenda do Piauí; do Sr. Jorci
Mendes de Almeida, Secretário de Fazenda de Rorai
ma; do Sr. Rogério de Mello Silva, Fiscal de Tributos
do Estado de Santa Catarina; da Sra. Jocilda Novaes,
auditora responsável pela emissão de cupom fiscal
do Estado de Tocantins; do Sr. Eduardo Fernandes da
Silva, Auditor Tributário do Governo do Distrito Fede
ral.

Outras presenças também muito honrosas en
tre nós: do DI'. Paulo Abib e do DI'. Johnson Noguei
ra, ambos da CDL de Salvador; do DI'. Manoel Ber
nardes, da CDL de Belo Horizonte, que também
comporão este painel de especialistas, para debate
de tão importante matéria. Menciono também a pre
sença da Sra. Joana Joanora das Neves, Diretora da
Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas.

Agradeço a todos que nos honram com sua par
ticipação neste evento.

O objetivo desta audiência pública, como havia
mencionado, é debater a implantação do emissor de
cupom fiscal em substituição ao terminal ponto de
venda.

A iniciativa é do Deputado Alex Canziani.
Esclareço aos senhores convidados e aos Srs.

Parlamentares que a reunião será gravada para pos
terior transcrição e, por isso, solicito que, ao fazerem
uso da palavra, falem ao microfone.

Registro também a presença do DI'. Salomão
Gawendo, Presidente da Federação das CDL de São
Paulo, o que muito me honra, e do nosso querido
ex-Presidente da CDL, DI'. Maurício.

Para nós é urna alegria enorme poder contar
com todos nesta audiência pública. Em virtude do
grande número de convidados, de especialistas e in
teressados no terna e de Parlamentares que nos hon
ram com sua presença, pediria que fizessem suas ex
posições no prazo de até dez minutos.

Pelas expressões surpresas, verifico que é um
prazo bastante escasso, mas teremos realmente a
oportunidade de continuar o debate após as exposi
ções formais, durante a fase de interveniência da pró
pria platéia e de muitos dos senhores convidados
que, certamente, terão muito o que dizer aqui. Solicito
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especial ênfase na capacidade de síntese de cada
um, para que todos expressem suas opiniões sobre
tema tão importante.

Antes de passar a palavra aos expositores, con
cedo-a ao Deputado Alex Canziani, proponente da re
união, para que faça breve exposição da temática que
nos une e da justificação deste encontro.

O SR. DEPUTADO ALEX CANZIANI- Sr. Pre
sidente da Comissão de Economia, Deputado Marcos
Cintra, Sr. Vice-Presidente, Deputado Gerson Gabri
elli, atuante membro desta Comissão, demais inte
grantes da Mesa, senhoras e senhores convidados,
pela quantidade, mas principalmente pela qualidade
dos convidados, percebemos a importância desse
assunto para o País.

Tivemos a oportunidade de receber correspon
dência, por intermédio da CDL de Minas Gerais,
quando lá foi abordada essa questão, e passamos a
observar que o interesse era de todo o Brasil. Várias
reportagens mencionaram a questão, que afeta todos
os Estados do País.

Conversamos com o Dr. Milton Reis, com repre
sentantes de administradoras de cartões de créditos
e com alguns membros das Secretarias de Fazenda a
respeito da criação de um fórum em que pudéssemos
encontrar solução para esse problema.

Sr. Presidente, agradecendo desde já o empe
nho de V.Exa., vemos que esse assunto desperta ma
ior interesse não somente dos lojistas, mas também
de vários Secretários de Fazenda aqui presentes ou
representados, bem como das companhias de car
tões de crédito e da sociedade como um todo.

Espero que, ao final, possamos encontrar uma
solução para questão de vital importância para o co
mércio, para as Receitas dos Estados e para a própria
Receita Federal.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)
- Agradeço ao Deputado Alex Canziani as palavras,
parabenizando-o pelo requerimento, dada a impor
tância do tema que estaremos discutindo em breve.

Com a palavra o Deputado Gerson Gabrielli, 10

Vice-Presidente, para, em nome da Comissão, fazer a
saudação a todos os presentes.

O SR. DEPUTADO GERSON GABRIELLI 
Meu prezado Presidente, Deputado Marcos Cintra,
meu caro Deputado Alex Canziani, saúdo todos os
componentes da Mesa e expresso minha satisfação
em acolher na Comissão de Economia os líderes em
presariais e os representantes do setor público esta
dual. Saúdo nosso competente Secretário Albérico

Mascarenhas e os representantes da área federal e
das administradoras de cartões de crédito.

Esse é um tema extraordinário, que vem intri
gando os agentes interessados na solução e instigan
do todos a buscar entendimento que faça com que as
atividades produtivas não sejam afetadas nem parali
sadas. O tema tem sido recorrente nos últimos meses
e até nos últimos anos. Pessoalmente, tenho-me en
volvido com ele no meu Estado e em âmbito nacional.
Parte das lideranças presentes, a exemplo do nosso
querido Sebastião Mauro e dos Srs. Milton Reis, Pau
lo Abib, Johnson Nogueira, Salomão Gawendo e Ma
urício Stainoft, tem-se empenhado muito, inclusive
em reuniões do CONFAZ.

Creio que esta audiência pública é uma oportu
nidade ímpar, porque esta Casa tem o dever de indu
zir ao diálogo e às soluções as partes envolvidas no
problema. Desta Comissão, nos últimos dois anos,
saíram soluções importantes para o Brasil, a exemplo
do Estatuto da Pequena Empresa, aqui gestado, do
REFIS, do aperfeiçoamento do SIMPLES e de outras
matérias de extrema relevância para o setor produtivo
nacional, além de centenas de seminários temáticos
que estão dando nova formatação ao modelo econô
mico do País. Com certeza, sem prejuízo das outras
Comissões, esta é a mais importante desta Casa.

Neste ano, ela ganhou relevância pela compe
tência e o talento do Deputado Marcos Cintra. Costu
mo dizer que nós todos aqui fazemos parte da "Esco
linha do Prof. Marcos Cintra". (Risos.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)
- Por isso é que gosto de chamá-lo para fazer a sau
dação aos convidados. (Risos.)

O SR. DEPUTADO GERSON GABRIELLI 
S.Exa. é conhecido demais no nosso setor e é muito
próximo dos segmentos do comércio e da indústria. É
um ótimo palestrante e um provocador de novas idéi
as, idéias revolucionárias. Nesta Comissão, V.Exa.
tem o respeito e a admiração de todos nós.

Mais uma vez, o Deputado Marcos Cintra desa
fia esta Casa e esta Comissão, e nós, sob sua lideran
ça, vamos participar de grande campanha nacional
pelo Imposto Único Federal. S.Exa. fará uma exposi
ção sobre isso - e não podemos perder esse fórum -,
para que possamos compreender a proposição que
nos remete a solução interessante para alguns pro
blemas nossos.

Neste ano, além de vários temas, estamos tra
balhando num que tem apaixonado esta Comissão,
que é a desoneração da folha de pagamento. Já esta
mos no terceiro seminário dos doze que vamos reali-
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zar. Já ouvimos os setores laboral e patronal, vamos
ouvir o Governo e, depois, confrontaremos as idéias.
Estamos avançando para vencer este desafio da de
soneração da folha de pagamento.

Mas eu queria aproveitar a ocasião, meus caros
colegas Marcos Cintra e Alex Canziani, para saudar
os Srs. Pedro Álvares Pereira, Antônio Carlos Cardo
so, meu irmão e amigo querido Lindberg, o Weber, e
Bruno, expressando o enorme prazer de tê-los nesta
Casa. Aqui, vocês têm amigos e, com certeza, as enti
dades produtivas têm à disposição nesta Casa solda
dos que podem ajudar no equacionamento dos pro
blemas do Brasil.

Dr. Albérico Mascarenhas, quero registrar de
público o esforço que V.Sa. vem fazendo, permitindo o
diálogo do setor produtivo, sendo o seu interlocutor
junto ao CONFAZ. Existem resistências no CONFAZ
que V.Sa. tem ajudado a dirimir. A sua presença, re
presentando praticamente todos os Secretários de
Fazenda do Brasil, é o reconhecimento desta Casa e
das lideranças empresariais do Brasil da sua compe
tência na condução de tema tão polêmico. Sou teste
munha do quanto V.Sa. tem sido solidário com o nos
so setor. Estamos adiando, praticamente há três
anos, essa solução no nosso Estado, e o Secretário
Albérico Mascarenhas tem sido o interlocutor que
busca solução que contemple os interesses aqui ex
postos.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)

- Muito obrigado, Deputado Gerson Gabrielli, pelas
palavras, logicamente, fruto apenas da nossa amiza
de e não do trabalho que vimos desenvolvendo. O
mérito é da Comissão e não apenas da Presidência.

Dou início aos nossos trabalhos, enfatizando a
importância da presença de todos os senhores. Tere
mos certo embaraço até em razão do número de pes
soas tão representativas. Gostaríamos que todos pu
dessem estar à Mesa para fazer suas respectivas
apresentações, uma vez que terão muito a dizer so
bre esse tema. Pela exigüidade do tempo, ouviremos,
portanto, breve apresentação de cada um de nossos
convidados especiais, por dez minutos, e, posterior
mente, abriremos a fase de debates.

Sem maiores delongas, passo a palavra ao Dr.
Albérico Machado Mascarenhas, Secretário de Fa
zenda do Estado da Bahia.

O SR. ALBÉRICO MACHADO
MASCARENHAS - Exmo. Deputado Marcos Cintra,
Presidente da Comissão de Economia, Indústria e
Comércio, Sr. Vice-Presidente, Deputado Gerson Ga-

brielli, Deputado Alex Canziani, propositor desta au
diência pública, Dr. Paulo Cardoso, Coordenador-Ge
rai de Fiscalização da Receita Federal, colegas de
Secretaria de Fazenda de todos os Estados brasilei
ros, senhores empresários, líderes e dirigentes lojis
tas, senhores representantes de empresas de cartão
de crédito, em primeiro lugar, agradeço a oportunida
de, em nome do CONFAZ e de todos os Secretários
de Fazenda, já que fui designado para representar os
Estados nesta audiência pública. Pediria também aos
colegas dos outros Estados que me ajudassem nesta
exposição, na medida em que fôssemos necessitan
do de mais esclarecimentos.

Já foi dito que esse tema é recorrente e que o
discutimos há muito tempo. Na verdade, a Lei n°
9.532, de 10 de dezembro de 1997, já obriga a utiliza
ção de Emissor de Cupom Fiscal- ECF e de Transfe
rência Eletrônica de Fundos - TEF desde janeiro de
1998, através de convênio. Então, há aproximada
mente quatro anos buscamos condições necessárias
para a implementação dessa medida, fundamental
para os Fiscos e também, eu sempre digo, para os
empresários.

Na medida em que temos um sistema tributário
no qual o ICMS tem um impacto tão grande sobre os
preços, existe a necessidade de assegurar a sua co
brança de forma universal, para evitar, além da eva
são fiscal, já que o contribuinte está pagando o seu
imposto na hora da compra, a concorrência desleal.

Não é possível que os empresários, aqui repre
sentados pelos senhores, que fazem seu trabalho
com seriedade, sempre atuando de forma correta e
que cumprem suas obrigações perante os Fiscos fe
derais, estaduais e municipais, sofram concorrência
daqueles que insistem em trabalhar contra o País, so
negando impostos.

Tenho exemplos claros e objetivos de determi
nados segmentos empresariais que têm dificuldade
em se estabelecer e se manter em virtude dessa con
corrência que, acreditamos, passará a ser muito mais
efetiva a partir do momento em que todas as institui
ções, todo o comércio tenham esses equipamentos
instalados e funcionando.

Hoje, Sr. Presidente, nos grandes centros, mais
de 70% das operações do comércio varejista já se
dão por meio de cartões de créd~o. Este é um meca
nismo que garantirá, com certeza, o fim da evasão fis
cal nesse segmento. Tenho exemplos na Bahia de
restaurantes de grande porte que se instalam e decla
ram uma receita que sequer daria para pagar o salá
rio dos seus funcionários, que já têm carga tributária
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reduzida de apenas 5% e tornam inviável a atuação
de outros comerciantes do mesmo segmento.

É preciso fazer essa ressalva e dizer que todos
os dirigentes e lojistas estão efetivamente do nosso
lado na implantação desses mecanismos. Tive a
oportunidade de me reunir, no CONFAZ de Goiânia,
no dia 5 de julho, se não me engano, com todos os
Secretários de Fazenda e representantes de lojistas
do País. Fizemos um novo acordo, estendendo para
31 de outubro o novo prazo para implantação dessas
máquinas. Uma opção que surgiu e foi acordada na
quele momento foi a de autorizar as administradoras
de cartões de crédito a fornecer os valores faturados
por essas empresas, o que não fere o princípio do si
gilo bancário ou fiscal porque são informações que já
estão disponíveis para o Fisco, ou seja, é a informa
ção sobre o faturamento global, e não se pede fatura
mento individualizado por consumidor nem outro tipo
de informação.Sei também que a Receita Federal tra
tará mais do sigilo fiscal, como já tem fe~o.

Outro ponto são os equipamentos disponíveis.
Sabemos que esses equipamentos e as soluções téc
nicas já existem. Poderíamos pedir a um dos nossos
técnicos que as explicitassem melhor, se necessário.
Essas soluções existem e surgirão cada vez mais, à
medida que a demanda de lojistas e de administrado
ras de cartões de crédito aumentar.

Recentemente, alguns Estados que começaram
a fechar os terminais POS, em virtude de se ter esgo
tado o prazo para substituição dos equipamentos, fo
ram surpreendidos com a possibilidade de clonagem
de cartões de crédito. É óbvio que imaginávamos que
fossem invioláveis, e hoje já se contam casos reais de
clonagem através desse equipamento, o que é mais
um indicativo de que precisamos substitui-los imedia
tamente, já que não garantem a efetiva emissão do
cupom fiscal e, conseqüentemente, ao contribuinte, a
certeza do procedimento.

Essas soluções poderão ser aqui disponibiliza
das ou apresentadas por um dos representantes da
Secretaria de Fazenda do Estado.

Aproveito para dizer que o CONFAZ vem bus
cando, ao longo do tempo, conceder benefícios fisca
is para que não se adicionem custos ao segmento.
Isso tem sido bastante discutido pelo Conselho, que
tem atendido a todas as reivindicações. Chamo a
atenção para o fato de não termos mais condições de
prorrogar a questão e de as administradoras de car
tões de crédito não terem mais por que instalar equi
pamentos fora da lei.

Temos conversado muito com as administrado
ras, com os lojistas e queremos continuar essa dis-

cussão saudável que nos traz a possibilidade de,
eventualmente, apresentar alternativas e soluções.
Em Goiânia, surgiu a proposta de as empresas autori
zarem as administradoras de cartões de crédito a for
necerem devidamente seus faturamentos. Na Bahia,
já temos a autorização de mais de duas mil empresas
para que as administradoras de cartões de crédito for
neçam os seus respectivos faturamentos. Assim, a
obrigação de implantar o sistema ECF/TEF entrará
em vigor a partir de janeiro de 2003.

Sr. Presidente, quero atender ao seu apelo de
usar apenas o tempo destinado a cada palestrante,
ou seja, dez minutos, para dizer que as Secretarias
Estaduais de Fazenda continuam abertas ao diálogo.
Entretanto, não há disposição para nova prorrogação
em relação à utilização desses equipamentos. Mante
mos essa disposição e temos provocado constantes
reuniões com as administradoras de cartões de crédi
to, com as empresas fabricantes desses equipamen
tos e com os lojistas no sentido de serem feitas as cor
reções e os ajustes devidos sem, mais uma vez, pror
rogarmos os prazos, porque a legislação já está em
vigor obriga há mais de três anos, mas constante
mente há prorrogações.

Na última reunião do CONFAZ, ficou acertado
que não íamos mais prorrogar os prazos. A Receita
Federal tem atuado no mesmo sentido, apesar da
nossa disposição de continuar discutindo o assunto
com lojistas, fabricantes e administradoras de cartões
de crédito e de estarmos sempre abertos ao diálogo,
na busca de soluções e de alternativas que atendam
a toda a sociedade.

Reitero minha posição e a dos Estados: é funda
mentai a utilização desses equipamentos. Sabemos
que contamos, para isso, com o apoio das administra
doras de cartões de crédito e também dos diretores
lojistas.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)

- Agradeço ao Secretário de Fazenda do Estado da
Bahia, Albérico Machado Mascarenhas, a concisão
das palavras em benefício das discussões.

Quero registrar a presença entre nós do Depu
tado Jurandil Juarez, um dos mais ativos e brilhantes
membros da nossa Comissão, como diz aqui o nosso
10 Vice-Presidente.

De imediato, passo a palavra ao Dr. Edson Luiz
dos Santos, Vice-Presidente de Finanças da Rede
cardo

O SR. EDSON LUIZ DOS SANTOS - Sr. Presi
dente desta Comissão, Deputado Marcos Cintra, De-
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putados Alex Canziani e Gerson Gabrielli, demais
Parlamentares e autoridades presentes, senhoras e
senhores, estamos aqui hoje para falar em nome das
empresas adquirentes, também conhecidas como
credenciadoras de estabelecimentos comerciais para
aceitação de cartão de crédito.

Trouxemos conosco uma apresentação audiovi
sual pré-elaborada para pouco mais de vinte minutos,
mas vamos encurtar bastante a exposição.

(Exibição de imagens.)
Nosso objetivo é apresentar aos senhores o fun

cionamento da indústria de cartões de créd~o;os par
ticipantes dessa indústria; a evolução do sistema de
automação dos pagamentos; a função do POS, co
nhecido por todos; como a legislação ECF se relacio
na com o estabelecimento comercial na nossa visão;
e a relação entre o que chamamos de automação co
merciai e a automação de meios de pagamento.

Para que todos tenham uma idéia geral da in
dústria de cartão de crédito, apresento a figura do
participante principal: as bandeiras. Algumas são na
cionais; outras, internacionais; são bandeiras de car
tão de crédito e de débito. O papel da bandeira é regu
lar todo o sistema de funcionamento de cartões de
créd~o.

O segundo participante que aparece em todo o
processo é o emissor do cartão de crédito. Alguns
desses nomes são conhecidos. No Brasil, existem
cerca de 55 emissores, enumerados ali em ordem al
fabética. Alguns são regionais; outros, nacionais. Os
emissores têm contato direto com pessoas físicas
portadoras de cartões de créd~o.

Hoje, no Brasil, há 120 milhões de cartões de
débito e 35 milhões de cartões de crédito. Evidente
mente, muitos de nós têm mais de um cartão. Portan
to, não estamos falando do mesmo número de pesso
as.

Do outro lado desse sistema estão as empresas
adquirentes. São cinco empresas conhecidas, incluin
do American Express, Hipercard, Redecard, TecBan
e Visanet. Essas empresas credenciam os estabele
cimentos comerciais - e hoje temos credenciados se
iscentos mil estabelecimentos no Brasil- para utiliza
rem esse meio de pagamento tão moderno. Evidente
mente, a relação entre o portador do cartão e o esta
belecimento é conhecido.

Queria lembrar algo muito interessante: em todo
o sistema, é importante frisar, nenhum desses partici
pantes, sejam bandeiras, sejam emissores, sejam ad
quirentes, é contribuinte de ICMS. São, sim, contribu
intes de ISS e de todos os outros impostos conheci-

dos. O único participante que paga seus impostos é o
próprio estabelecimento comercial.

É importante mostrar como se dá a automação
de um meio de pagamento. Muitos vão se lembrar
que, há algum tempo atrás, quando não existia o ter
minal POS, tínhamos uma lei de proteção à informáti
ca nacional, e não era possível desenvolver equipa
mentos modernos. Até mesmo a nossa telefonia não
era tão avançada.

Naquela ocasião, nossas transações eram auto
rizadas e capturadas manualmente. A empresa ad
quirente tinha o trabalho de recolher aqueles compro
vantes de pagamento manual no Brasil inteiro e de
processá-los de forma manual. Levava um tempo
enorme o processamento disso tudo. A evolução se
deu com essa pequena máquina chamada por nós de
POSo

No momento de uma transação comercial,
quando o portador apresenta seu cartão, a máquina
identifica quem é o adquirente, faz a conexão com a
empresa adquirente, que, por sua fez, identifica qual a
bandeira - Visa, Mastercard etc. - e, por sua vez,
identifica, na mesma leitura, o emissor do cartão: se é
um banco ou uma empresa de cartões. Remeten
do-se a esse emissor, processa a informação, identifi
cando e validando o portador do cartão. A partir daí,
retoma normalmente, autorizando a transação. Qu
ando essa autorização transita pelo adquirente e che
ga ao estabelecimento, a transação também é captu
rada, ou seja, todas as informações daquela transa
ção já sensibilizaram os sistemas que vão processar
a cobrança do portador do cartão e, depois, o paga
mento ao estabelecimento.

Nesse momento, o estabelecimento nos dá o
comprovante, para assinatura, que é guardado ape
nas para futura comprovação, se houver dúvida. Toda
a transação foi capturada. Um fato importante: esta
mos tão evoluídos hoje nesse aspecto que, a partir do
momento em que o POS faz a ligação para o adqui
rente, o retorno pode se dar em até nove segundos.

É claro que muitos já viveram situações em que
demora um pouco a transação ou ocorrem alguns
problemas. Mas a partir do momento em que a cone
xão é possível, em média, leva nove segundos a tran
sação, dada a evolução dessa automação.

Há uma preocupação constante com essa auto
mação. Todos já devem ter visto diversos modelos de
POS no mercado. Aqui temos alguns exemplos. Que
remos mostrar que, por trás daquela pequena máqui
na e da sua tecnologia, existe, pelas bandeiras, preo
cupação muito forte com os padrões em que o siste-

,- .,,-,,'
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ma será processado na automação, principalmente
com a integridade das informações.

Quando se passa um cartão no estabelecimen
to do Edson Santos, para pagamento de uma compra
de mil reais, o POS empacota a informação de uma
maneira que só ela pode ler, transita por todo o siste
ma de telefonia, até chegar no emissor, que é a prova,
e retoma. Ao retornar, Edson Santos autoriza a com
pra de mil reais, e não o Edson da Silva autoriza a
compra de 1 milhão. Essa integridade é extremamen
te importante no nosso sistema.

Quanto ao que foi bem lembrado pelo Secretá
rio de Fazenda da Bahia, a clonagem de cartão e a
fraude, são questões atuais, mas são discutidas há
muito tempo. Sempre convivemos com a fraude. Só
que, a cada nova fraude, também lançamos novida
des para prevê-Ia. Já existem sistemas muito avança
dos de prevenção de fraudes. Hoje, as empresas ad
quirentes monitoram todas as transações que pas
sam por ela e são capazes de identificar aquelas que
fogem ao padrão. Por exemplo, se moro em São Paulo
e estou comprando, por exemplo, uma geladeira no
Nordeste, não é uma coisa normal. No sistema do ad
quirente, essa informação vai aparecer fora do pa
drão, uma forma de prevenção de fraudes.

Do lado do adquirente, há toda uma preocupa
ção na certificação de que esses equipamentos aten
dem às regras de segurança e de integridade. Isso
envolve instalação, manutenção e atualização dos
sistemas de processamento desses equipamentos. A
cada possibilidade de melhorar a comunicação ou a
segurança do produto, lançamos novos softwares
que vão substituindo os existentes em todos os POS
instalados. Essa atualização é responsabilidade do
adquirente.

Por último, há todo um sistema de atendimento.
Hoje, empregamos quantidade razoável de pessoas
para atender ligações de estabelecimentos que ora
precisam tirar dúvidas sobre funcionamento ou manu
tenção, ora precisam de mais papel, o que também é
fornecido pelas empresas adquirentes.

E qual é o futuro disso? A continuidade desse
sistema se dá através desse equipamento e de outros
mais modernos, no sentido de dar velocidade à tran
sação e conforto ao lojista e ao portador do cartão. O
meio de pagamento é algo que tem de auxiliar o lojis
ta a proceder à venda de maneira mais rápida. Não
queremos que o lojista fique ao telefone buscando au
torização. Queremos que atenda ao público e que a
transação ocorra de maneira mais rápida.

Outra novidade ou caminho natural é o compar
tilhamento. Hoje, é muito natural chegarmos a um es
tabelecimento e encontrarmos três ou quatro POS di
ferentes. Conforto para o estabelecimento e para o
portador. Um único equipamento faria ou fará, no futu
ro, a captura das transações de todas as bandeiras e
de todos os adquirentes.

O cartão chip é outra novidade que vem ao en
contro das nossas necessidades em relação a frau
des. Já existe no Brasil quantidade razoável de POS
com capacidade de receber cartão chip, e esse é um
desenvolvimento natural.

Outra novidade que vem no sentido de dar se
gurança e integridade ao sistema é o POS sem fio, o
wireless. Hoje, em trinta e poucos estabelecimentos,
principalmente restaurantes, em vez de o indivíduo
entregar seu cartão de crédito ou de débito, de vê-lo
desaparecer da sua vista em outro recinto onde talvez
seja copiado ou c1onado, com o wireless, o POS vem
até a mesa, e o operador faz a transação de paga
mento.

Outra novidade para um futuro próximo: o POS
móvel, ou seja, a possibilidade de utilizarmos nosso
cartão de crédito ou de débito para pagar a corrida de
táxi.

Essa indústria está há mais de trinta anos no
Brasil, opera do mesmo jeito no restante do mundo,
sempre na direção da automação, da velocidade, da
segurança e da integridade. É assim que se desenvol
veu.

Quero mudar um pouco de assunto e falar rapi
damente da nossa visão sobre a relação do ECF com
o estabelecimento e da automação dos meios de pa
gamento com a automação comercial.

De maneira geral, não importa como eu leio, va
mos verificar que a última atualização do Convênio de
ICMS n° 685, do mês de setembro, descreve de forma
atualizada o que deve conter um comprovante de ven
da, um cupom fiscal: descrição do produto ou do ser
viço comercializado; quantidade; unidade de medida;
valor unitário por produto; valor total; e outras informa
ções. Essas informações não existem simplesmente
na impressora fiscal. São processadas por algum tipo
de automação comercial. Então, independente de o
estabelecimento aceitar ou não o cartão, a Lei do
ECF nos leva para a automação comercial, segundo a
nossa visão.

Como se dá essa automação comercial? Prime
iro, é claro, pela impressora fiscal, já conhecida de to
dos. Uma forma de automatizar o comércio é usar a
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máquina registradora; outra, algum tipo de microter
minai ou PC.

Há diferença técnica entre elas, e alguns dos se
nhores conhecem. Por causa do tempo, não vou en
trar em detalhes. Se houver dúvida, depois podere
mos esclarecê-Ias. Independente de o estabeleci
mento aceitar ou não o cartão, essa é a realidade do
uso do ECF. É necessária a automação comercial.

As empresas de cartão e as credenciadoras não
entendem absolutamente nada de automação comer
ciaI. Não é o nosso ramo de negócio. Nosso ramo é a
automação de meio de pagamento.

Como o cartão se relaciona com o ECF? A mes
ma legislação - ECF n° 1, de 18 de fevereiro de 1998
-, na Cláusula 4, deixa muito clara a exigência da vin
culação do comprovante de pagamento ao cupom fis
cal. Não é simplesmente a impressão numa impres
sora fiscal, mas a vinculação automática da nota fis
cal com o comprovante de pagamento. No caso, esta
mos falando de integrar um meio de pagamento a um
meio de automação e não simplesmente de puxar o
fio de um POS para um ECF.

Aqui temos a automação comercial. Nesses três
grupos de automação, sabemos que existem cerca
de quinze fabricantes de diversos modelos de máqui
na registradora e de microterminais. São sistemas
proprietários em que a própria máquina vem com o
software instalado de automação comercial. São,
normalmente, automações que tendem a ser mais
simplificadas.

Por outro lado, o PC, composto de algum soft
ware de automação comercial - hoje são cerca de
quatro mil fornecedores no Brasil-, dá ao lojista me
lhores condições de aproveitar a sua automação co
merciai, podendo até rodar folhas de pagamento e
outras coisas nessa máquina.

Esses sistemas todos estão integrados à auto
mação fiscal, como chamamos a impressora fiscal.
Todos os sistemas que hoje se lançam no mercado já
estão integrados à automação fiscal por uma razão
muito simples: é muito fácil fazer com que cada um
desses participantes da automação comercial enten
da a linguagem da impressora fiscal do que a impres
sora fiscal, a linguagem de mais de quatro mil solu
ções.

Aí entra a nossa área: automação de meios de
pagamento. Existem três fabricantes de equipamen
tos POS e cercade cinco redes adquirentes, que pos
suem cinco linguagens diferentes. Nossa problemáti
ca é tecnológica. Como fazer a vinculação da nota fis
cal ao comprovante de pagamento? Essa vinculação

se dá em termos de software. Não é simplesmente
puxar o fio do POS e ligá-lo a uma impressora fiscal.

Aqui, ressalto algo muito interessante: os se
nhores já ouviram falar muito da substituição do POS
por um ECF. Posso lhes garantir que não é assim que
funciona. A função de um ECF é diferente da função
de um POSo No próximo quadro vou mostrar a função
de um POSo Esse terminal é composto de cinco par
tes: uma impressora, que imprime o comprovante de
pagamento; um modem, que faz a ligação telefônica,
conectando com o adquirente e, posteriormente, com
a bandeira e com o emissor; um teclado, para entrada
de dados, no qual o comerciante diz qual operação
vai executar - se é uma compra parcelada sem juros;
se é um produto de débito ou de crédito; um leitor de
cartão; a digitação da senha, quando se trata de car
tão chip ou de cartão de débito; e o aplicativo TEF,
que significa Transferência Eletrônica de Fundos.
Esse aplicativo gerencia todas as cinco partes do PC.

Para compreender a integração e nunca a subs
tituição, vou citar o caso mais complexo, o de PCs,
porque existem mais de quatro mil fornecedores de
solução de automação.

Conhecemos um pouquinho o PC e sabemos
que está ligado, pela própria regra, a uma impressora
ECF. Normalmente, existe um modem, pois hoje os
computadores já saem de fábrica com esse equipa
mento. Também existe um teclado, para entrada de
dados. Então, por aqui vemos que três quintos do
POS já estão no computador? A integração inteligen
te seria deixar de usar a impressora do POS e passar
a utilizar a impressora do ECF, e o mesmo com o mo
dem e a entrada de dados.

Normalmente, o computador não tem uma leitu
ra de trilha do cartão ou de cartão chip. No caso, é
muito mais inteligente deixar de lado o POS e instalar
nessa automação comercial um leitor de cartão e de
digitação de senha, além do aplicativo TEF, que é
exatamente o mesmo, só que ele vai reconhecer uma
configuração e uma máquina diferentes.

Essa é uma forma de abrir o POS e fazer essa
integração. Se é tão simples assim, por que não inte
graram tudo? Voltemos um pouco: primeiro, o lojista
deve definir que tipo de automação comercial deseja.
Confesso que já encontrei alguns clientes nossos
com dificuldade de decidir sobre a melhor opção. A
análise econômico-financeira não está muito clara
para muitos pequenos lojistas. Uma vez que optou por
sua solução, é necessário que o fornecedor daquela
solução a homologue junto às empresas adquirentes.
Por que tem que ser deles para nós e não o contrário?
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Porque é muito mais fácil quatro mil soluções enten
derem um POS do que um POS entender quatro mil
soluções.

De maneira simples, é isso o que eu queria mos
trar aos senhores.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)
- Agradeço muito ao Dr. Edson Luiz dos Santos a ex
posição.

Com a palavra o Dr. Sebastião Mauro, Presiden
te da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas.

O SR. SEBASTIÃO MAURO FIGUEIREDO
SILVA - Gostaria de dizer da nossa satisfação de par
ticipar desta audiência pública e de agradecer, de ma
neira efetiva e até afetiva, ao Dr. Marcos Cintra, nobre
Deputado que conhecemos de longa data, pessoa
que tem lutado pelo segmento empresarial deste Bra
sil há muitos e muitos anos.

Portanto, ao Sr. Presidente desta Comissão, os
nossos encômios. O nosso reconhecimento também
ao Deputado Gerson Gabrielli, Vice-Presidente desta
Comissão, ex-Presidente da Confederação Nacional
dos Lojistas, pessoa inteiramente vinculada às cau
sas lojistas. S.Exa. tem sido, realmente, um batalha
dor em nosso favor.

Também quero agradecer, de maneira muito ca
rinhosa, ao Deputado Alex Canziani, nosso Deputado
Federal que está abraçando a causa de maneira ím
par, pela iniciativa de estar conosco nesse processo.

Quero agradecer aos componentes da Mesa;
aos diretores e Vice- Presidentes da Confederação,
anteriormente nominados pelo Presidente Marcos
Cintra e depois pelo Deputado Alex Canziani; aos re
presentantes das empresas de cartão de crédito, na
pessoa da Sra. Nair Assis, que faz parte da Associa
ção Brasileira de Empresas de Cartões de Crédito.
S.Sa. está conosco, neste momento, procurando uma
solução para aquilo que defendemos.

Quero agradecer também a todos os lojistas
que áqui estão o apoio que nos têm dado.

Creio que esta audiência pública vai ser real
mente o marco inicial do processo, em face do inte
resse demonstrado pelo comparecimento maciço que
praticamente lota este auditório.

Nossa posição é, em primeiro lugar, no sentido
de lutar por esta causa. Diria ainda que, do assunto, o
Dr. Milton Reis, também ex-Presidente da Confedera
ção Nacional dos Dirigentes Lojistas, está inteirado e
discutiu com o pessoal do CONFAZ e das operadoras
de cartões de crédito, procurando soluções. Vamos
lhe dar a oportunidade de falar pela Confederação
Nacional dos Dirigentes Lojistas no momento próprio.

No mais, quero agradecer a todos por estarem
conosco. A Confederação Nacional dos Dirigentes
Lojistas sempre vai estar presente aos debates das
questões de interesse do movimento lojista, empre
sarial e comercial no Brasil.

Estejam certos de que, na medida do possível,
com o apoio dos nossos lojistas, da nossa diretoria,
de pessoas tão interessadas nesse movimento, esta
remos sempre presentes.

Muito obrigado, Presidente Marcos Cintra.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)

- Eu é que agradeço, Dr. Sebastião Mauro, as pala
vras muito gentis e a sua presença importante neste
debate, pela representatividade do setor tão bem pre
sidido por VSa.

Concedo a palavra ao Dr. Milton Reis, Presiden
te da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas
de Minas Gerais.

O SR. MILTON REIS - Sr. Presidente, Marcos
Cintra, nosso líder em todo Brasil há vários anos, por
tanto, nosso defensor no setor tributário. Os lojistas
brasileiros têm carinho muito especial e grande consi
deração por VExa. Às vezes pensamos que VExa. é,
vamos dizer assim, o líder da salvação do País no se
tor tributário.

Agradeço muito ao Deputado Alex Canziani por
seu requerimento, porque contatamos todos os De
putados Federais e obtivemos 40% de retorno. Coube
ao Alex Canziani apresentar esse requerimento, moti
vo pelo qual hoje aqui estamos participando desta au
diência pública. Agradeço a todos os demais compo
nentes da Mesa, aos Srs. Secretários de Fazenda, a
todos os empresários aqui presentes, às senhoras e
aos senhores.

Hoje há grande questionamento a respeito da
situação do País. Espera-se que haja discussões pa
ralelas que pressintam qual será o nosso futuro. O
que vamos pensar em relação ao nosso futuro? O
queremos para o nosso País? O que vai ser do nosso
País?

Estamos notando, inclusive através das Assem
bléias Legislativas de todos os Estados e também do
Congresso Nacional, uma conscientização social. E
nós perguntamos: que conscientização é essa? Que
social é esse? É o social de todos, não dos privilegia
dos, dos miseráveis, da classe média. É o social, e o
social é um só.

Hoje nos sentimos muito orgulhosos, porque
percebemos que realmente estamos começando a
fazer parte, começando a trabalhar com VExas., e já
deveríamos ter começado há muito tempo. Temos
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muito a contribuir. Convivemos com toda a sociedade,
porque toda ela passa por nossas lojas; cada loja nos
sa é quase um comitê. Sentimos, principalmente no
interior, o problema de cada cidadão. Então, é real
mente muito importante essa convivência daqui para
a frente.

Hoje no Brasil a nossa economia está dividida
em quatro setores: em primeiro lugar, o gigantismo do
Estado; em segundo, os empresários e os emprega
dos; em terceiro, filantropia, temos 237 mil entidades
filantrópicas em todo o Brasil; e, em quarto lugar, o cri
me organizado. Essa é hoje a nossa economia.

Quem somos nós? Temos 38 milhões e 900 mil
empregados no Brasil inteiro; temos 13 milhões de in
formais; e temos 11 milhões e 993 mil empregados
em pequenas e microempresas, o que representa
51% dos que têm vínculo empregatício. Temos 4 mi
lhões e 624 mil pequenas e microempresas no Brasil
inteiro, que contribuem com 40% de todo o PI B nacio
nal.

Mas com que os microempresários contribuem
para a receita? Com praticamente nada. Contribuí
mos no Brasil com apenas 5,6% do total das receitas.
Mas é grande a contribuição social. Contribuímos
com 51 % dos empregos no Brasil. Sem emprego não
se vive, sem emprego não se gera riqueza.

Vemos que, quando a fiscalização vai até os
grandes, tem-se tudo arrumadinho, tudo preparado.
Se for multado, ele tem lá o seu advogado próprio.
Agora, o pequeno, não. O pequeno, quando é multa
do, paga de medo. Ele não deve, mas ele paga, ou en
tão o nome dele fica lá.

Nossa outra preocupação são os três Poderes.
Temos um Judiciário totalmente dependente. Até
acho, Deputado, que, em vez de pensarmos tanto na
reforma tributária, deveríamos primeiro pensar na re
forma judiciária, porque é tão grave esse problema
que sem reforma no Judiciário não vamos conseguir
fazer nada!

Vou c~ar o Estado de Minas Gerais, que é o meu
Estado, e tenho mais dados. Somente em Belo Hori
zonte, temos 34 mil ações da Procuradoria do Estado
contra pequenos e microempresários. Em todo o
Estado, 120 mil ações. Pergunto: será que todos es
tão devendo? Será que todos merecem ter seu nome
amarrado, porque não conseguem nem inscrição es
tadual para conseguir trabalhar amanhã? Será que o
Estado está tendo consciência suficiente para saber o
que está fazendo? O fiscal simplesmente chega lá e
mu"a. Depois, entrega ao Procurador, que manda
para o Fórum, que arrasa com a empresa.

Dentro de pouco tempo não vamos ter mais ci
dadão que possa trabalhar, porque todos estarão
com seu nome amarrado, e o Estado não mais conce
de inscrição.

Então, nossa preocupação é muito maior, por
que estamos acabando não com os empresários,
mas com o Estado. O Estado é que está desapare
cendo, porque 60% dessas microempresas a cada
três anos desaparecem e aparecem novas.

Há poucos dias, em Contagem, em um dia, 500
empresas foram multadas. Entra todo mundo em pâ
nico. Como o comerciante é muito passivo, só atua na
hora do pânico; aí ele aparece apavorado.

Estou dizendo tudo isso para que V. Exas. e
V.Sas. sintam o que é o setor, para que possamos
pensar com mais carinho em tudo que está aconte
cendo a fim de achar uma solução.

Não somos contra o ECF. Somos contra o Go
verno fazer projeto, às vezes até por decreto. Joga o
projeto lá, aprova ou decreta, e coloca-o em prática.
Não consulta se temos condições. Esse projeto foi tão
bem elaborado há quatro anos, mas até hoje não fun
ciona.

Por outro lado, a maioria dos pequenos e micro
empresários - no Brasil são 4 milhões e 624 mil- não
paga imposto, porque é isenta. O que esse homem
vai fazer com ECF? Não poderíamos liberar o ECF?
Não tem sentido eles terem ECF, eles não têm dinhei
ro nem para comprar ECF. Os POS que existem na
loja deles foram os cartões que deram. Os próprios
cartões colocados no Brasil, 290 mil POS, gastaram
uma fortuna para colocar isso no Brasil inteiro. E ago
ra simplesmente jogar fora?!

Então, o que pedíamos e continuamos pedindo
é que se encontre uma solução para implantar isso,
antes que não haja necessidade, porque os grandes
já estão todos implantados. Não precisam mais disso
não. Está tudo lá. Entenderam?

Outro ponto, Deputado, relacionado ao Poder
Judiciário, é o fato de que nessas ações contra o
Estado o contribuinte nunca ganha, porque o Poder
Judiciário é dependente do Estado. Então, nós preci
samos de um Poder Judiciário independente. Por isso
o sujeito acha que a primeira coisa é recorrer ao Po
der Judiciário.

Todos falam em reforma tributária. Nós, da Con
federação, somos contra a reforma tributária. Precisa
mos de um sistema tributário que resolva tudo, e não
de uma reforma tributária que venha nos trazer mais
compromissos. Cada vez que se faz reforma tributária
surgem mais compromissos.
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Nós temos um sistema tributário federativo, que
vem de cima para baixo, em que a União arrecada, os
Estados e os Municípios ficam pedindo migalhas à
União, e, como não têm condições de sobrevivência,
acontece o que hoje estamos vendo: vão os Secretá
rios de Estado ao CONFAZ tentar arrumar uma forma
para que o Estado sobreviva, porque eles não têm
condições de sobrevivência com o que arrecadam.

Enquanto isso ficam acontecendo essas peque
nas coisas, que são graves.

V.Exa., Deputado, sabe que a Nação brasileira
foi criada pelo Estado, e não pelo povo, infelizmente.
Daí a tradição existente até hoje de poderio do Gover
no.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)
- Dr. Milton, o operador de som está pedindo a V.Sa.
que fale mais próximo ao microfone para não prejudi
car a gravação.

Eu peço também a V.Sa. que conclua o seu raci
ocínio para podermos, na fase de debates, aprofun
dar um pouco mais essa matéria.

O SR. MILTON REIS - Pois não, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

Sentimo-nos enciumados, tanto das Assembléi
as quanto mesmo do Congresso Nacional, ao verifi
carmos que há uma tendência de os Parlamentares
estarem sempre do lado do Governo. E, às vezes, nos
perguntamos: será que os Deputados são nossos re
presentantes, representantes de todo o povo, ou são
representantes do Governo?

Nós estamos aqui para falar a verdade.
Para concluir, eu digo que questionamos mes

mo é a quebra do sigilo fiscal. Com isso não concor
damos. Não podemos admitir que a Receita Federal,
ou o CONFAZ, use cartões de crédito como veículo
para quebra do sigilo fiscal das empresas. Se assim o
fizerem, amanhã estarão quebrando o seu sigilo, por
intermédio do seu cartão, e o sigilo de nós todos que
estamos aqui.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)

- Agradeço ao Dr. Milton a participação.
A Comissão de Economia, Indústria e Comércio

sente, nas suas palavras, a angústia dos comercian
tes e as preocupações que V.Sa. acaba de externar.

Esta Comissão, em mais de uma ocasião, já in
termediou e já ajudou na busca de soluções que se
jam aceitáveis para ambas as partes. E desde já que
ro dizer que a Mesa da Comissão - falo em nome dos
Deputados Gerson Gabrielli, Alex Canziani e demais
Parlamentares aqui presentes - vai, sim, participar

mais ativamente da busca de uma solução que seja
aceitável para todas as partes envolvidas.

Agradecemos a VSa. a sua participação e a evi
dente sinceridade que se nota nas suas palavras.

Esta Comissão estará atenta para que possa
mos encontrar uma solução que ao mesmo tempo
atenda aos interesses do Poder Público e preserve os
direitos e, sobretudo, a capacidade econômico-finan
ceira do setor varejista, tão importante para nosso
País e, muitas vezes, até certo ponto negligenciado
por decisões nem sempre factíveis, do ponto de vista
prático. Mas nós estaremos atentos a isso.

O objetivo desta reunião é exatamente nos posi
cionarmos para que esta Comissão possa ajudar na
busca de uma solução que atenda aos interesses de
todas as partes envolvidas.

Peço à Secretaria da Comissão que faça circu
lar entre os presentes a ficha de inscrição para que
possam usar da palavra. Peço àqueles que quiserem
se inscrever que ergam o braço para que a Secretaria
passe a ficha de inscrição a cada um dos os senho
res.

Concedo a palavra ao Dr. Paulo Ricardo Cardo
so, Coordenador-Geral de Fiscalização da Receita
Federal. Quero registrar, como sempre, a enorme sa
tisfação de tê-lo aqui, bem como a enorme competên
cia da Secretaria da Receita Federal, tão bem dirigida
pelo nosso amigo Everardo Maciel e representada
nesta audiência pelo Dr. Paulo Ricardo Cardoso.

O SR. PAULO RICARDO CARDOSO - Sr. Pre
sidente, Deputado Marcos Cintra, a Receita Federal,
que aqui estou representando, agradece imensamen
te o convite para participar deste evento. Srs. Deputa
dos, Dr. Albérico, demais participantes da Mesa, devi
do ao adiantado da hora serei bem sintético na minha
exposição.

Na realidade, o objeto principal do nosso encon
tro é discutir novas tecnologias para a transmissão de
informações de interesse das várias administrações
tributárias nos três níveis.

Pelo que pude perceber das observações feitas,
duas questões, neste momento, nos chamam a aten
ção. A primeira delas diz respeito ao custo dos equi
pamentos que a administração tributária imagina ser
o ideal para se ter o controle de todas as receitas das
empresas.

A outra questão é a relativa ao sigilo.
Obtivemos aqui uma apresentação sobre os sis

temas, tecnologias, equipamentos. E não resta a me
nor dúvida, hoje, que imaginarmos que haja proble
mas de tecnologia é não julgarmos adequadamente a
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inteligência e a capacidade das pessoas. Hoje são fei
tas cirurgias com médico nos Estados Unidos, outro
na Europa e o paciente talvez até aqui no Brasil, ta
manha é a evolução do ser humano nessa área. Re
centemente nós assistimos a uma cirurgia feita via sa
télite.

Portanto, em relação à transmissão de informa
ção e de conhecimento em meio magnético e em
meio eletrônico nós estamos seguramente numa po
sição de vanguarda.

Só para dar um exemplo, a Receita Federal re
cebe hoje praticamente 98% das declarações de
Imposto de Renda por meio magnético. Todas as pes
soas jurídicas apresentam declaração em meio mag
nético. Não chegam a 5% as declarações entregues
em papel, hoje, entre as pessoas físicas.

Esses números que eu estou citando, relativos à
tecnologia de que dispõem a administração tributária
e os contribuintes, orgulham a administração tributá
ria, e não somente ela, mas também os contribuintes,
que percebem esse avanço e a facilidade para o uso
desse tipo de ferramenta nas relações entre socieda
de e Estado. Nesse sentido, sempre é objetivo da Se
cretaria da Receita Federal- e se percebe claramen
te isso em relação às demais administrações tributári
as dos Estados - o avanço tecnológico.

Eu participo de alguns eventos envolvendo ou
tros países, e percebo que o Brasil está numa posição
muito tranquilizadora em termos de tecnologia. Não
me parece que haja problemas tecnológicos para se
encontrar qualquer solução nessa área, nesse senti
do. Já temos exemplos claros da evolução dos siste
mas e dos equipamentos que podem apoiar as admi
nistrações tributárias e, inclusive, facilitar a vida dos
contribuintes, das administradoras de cartão de crédi
to e das bandeiras, de modo geral.

Outra questão que me chama a atenção e que
foi discutida aqui se refere ao sigilo. Aí a questão é um
pouco mais complexa do que a própria tecnologia dis
ponível no mundo. Seguramente, a posição de todos
os países hoje é no sentido de que o sigilo deve ser
protegido enquanto estivermos tratando da intimida
de das pessoas. Mas existe um bem maior em prol do
qual se deve flexibilizar o acesso às informações que
visam a proteger o interesse do Estado e da socieda
de - entendido como algo comum - é claro, sem ferir
a intimidade das pessoas. Eu não posso dissociar os
dois, tratando o Estado como um ser alienígena, e co
locando a sociedade num outro lado, simplesmente
apática. Não é. O Estado é formado pela sociedade.

Há bom tempo discutimos muito na Receita Fe
deral a questão dos sigilos bancário e fiscal; e eu me

lembro de que o projeto de lei que redundou na Lei
Complementar n° 105, aprovada no dia 10 de janeiro
deste ano, tramitou nesta Casa praticamente durante
dois anos, e, portanto, foi amplamente discutido com
a sociedade antes de ser aprovado e entrar em pleno
vigor.

Resta claro para nós, a administração tributária
federal, e, por pressuposto, para as demais adminis
trações tributárias, que discutir sigilo fiscal ou bancá
rio não pode ser igualado a não apresentar informa
ções do interesse da sociedade e do Estado. Foi feita
aqui uma observação em que se questionou o sigilo
fiscal das informações que interessam ao Fisco. Ora,
então não existe sigilo fiscal! Se eu não posso dar as
informações que interessam ao Fisco, inclusive para
aplicar princípio da Constituição Federal, que é uma
das missões da administração tributária (identificar a
capacidade contributiva dos contribuintes), como o
Fisco vai agir?

Chama-me muito a atenção o fato de se falar em
sigilo fiscal para o Fisco. Se fosse qualquer outro sigi
lo eu até entenderia, mas sigilo fiscal para o Fisco sig
nifica dizer que o Fisco não pode ter acesso a nada.
Nem a essas informações que estamos tratando ago
ra e a forma de obtê-Ias.

Sigilo fiscal para o Fisco significa dizer que nin
guém apresenta mais declaração de Imposto de Ren
da, ninguém apresenta mais declarações ao Estado,
ninguém apresenta absolutamente nada, porque se
não o Fisco vai tomar conhecimento!

O que estamos discutindo são as formas de
acesso a essas informações, meios de acesso a es
sas informações que, por pressuposto, devem estar
escrituradas e registradas nos livros contábeis e fis
cais. Ou não?!

Sr. Presidente, esta é uma observação que eu
gostaria de fazer, porque o tema sigilo fiscal e bancá
rio é muito propício a esse tipo de discussão.

Há algum tempo li decisão judicial, felizmente
reformada, sobre o caso de uma empresa, e, portan
to, uma pessoa jurídica, que estava pleiteando não
disponibilizar as informações ao Fisco em nome do
inciso X do art. 5° da Constituição Federal, que fala da
intimidade do indivíduo. Eu fiquei imaginando que es
távamos criando uma nova figura de indivíduo - a
pessoa jurídica.

Por isso essa discussão toda.
Eu acho que a sociedade ganhou muito quando

foi aprovada por esta Casa e sancionada pelo Presi
dente da República a Lei Complementar n° 105. E
digo isso em face dos números que a Receita Federal
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tem e pela demonstração dos resultados que nós es
tamos obtendo.

Apenas, a título de ilustração, vou citar alguns
números. Nós fizemos um levantamento entre 7 mil
contribuintes pessoas físicas e jurídicas, nas seguin
tes categorias: nunca apresentaram declaração de
Imposto de Renda; optantes do SIMPLES, com fatu
ramento de até 120 mil reais, portanto microempre
sas; com CNPJ ou CPF cancelado, ou seja, contribu
intes que, em tese, têm que ter movimentação finan
ceira baixa, no caso das empresas optantes pelo
SIMPLES, ou nenhuma, no caso das pessoas físicas
desobrigadas de apresentar declaração de Imposto
de Renda. Isso em relação a 1998.

Sete mil contribuintes movimentaram neste
País, através dos bancos, 172 bilhões de reais. Bi
lhões! Para os senhores terem idéia, a expectativa de
arrecadação tributária federal no Brasil neste ano gira
em torno de 184 bilhões de reais. Portanto sete mil
contribuintes dessas categorias mencionadas movi
mentaram, em 1998, 172 bilhões de reais. E só tive
mos acesso a essas informações exatamente porque
a legislação nos deu essa possibilidade.

Então, a intenção da administração tributária fe
deral e, por pressuposto, muito menos das adminis
trações tributárias estaduais, não é criar burocracia
ou aumentar a carga tributária daqueles contribuintes
que nós sabemos que têm dificuldades, passam dri
blando as dificuldades hoje pagando isto, amanhã,
aquilo etc., gerando empregos.

Seguramente, o que o Dr. Milton disse é verda
de. A geração de empregos pelas pequenas e micro
empresas é fantástica. É o que movimenta este País.
Talvez, se não tivéssemos essa estrutura empresari
al, nós estivéssemos numa crise muito profunda.

Mas nós não estamos preocupados com esses.
Pelo contrário, queremos até desonerá-los, se possí
vel, da atual carga tributária. Nossa preocupação é
com os outros, aqueles que não têm por que estar
nessa condição de omissos, isentos e, ainda assim,
movimentando verdadeiras fortunas. Um CPF que
não apresenta declaração movimentou, em 1998, 23
milhões de reais!

Este é o sigilo. É o sigilo que nós estamos discu
tindo.

Não estou aqui dizendo que movimentação ele
vada significa pagamento de imposto. Há várias situa
ções em que a movimentação é elevada, justifica-se,
e não necessariamente nós estamos falando de fato
gerador de imposto. Mas, a meu ver, o sigilo fiscal e o
bancário têm que ser revistos. Aliás, acho um absurdo

falar em sigilo fiscal para o Fisco. Mudamos o princí
pio da coisa. E sigilo bancário, quando está em jogo o
interesse da sociedade, tem que ser revisto.

Eu acho que esta Casa exerceu a opção e aca
tou as observações que a sociedade fez quando
aprovou a Lei Complementar n° 105.

Então, para início de conversa, Sr. Presidente,
era o que tinha a dizer. Estamos à disposição dos se
nhores para questionamentos.

Os números que apresentei são fantásticos, dos
quais eu acho que os Srs. Deputados têm de tomar
conhecimento, para nós possamos melhor discutir e
ter clareza nas posições, porque estamos tratando de
sigilo e também de custos de informação, de equipa
mentos, de implantação de novas sistemáticas de
controle da movimentação e do faturamento.

Na Receita Federal existe uma série de declara
ções. Por exemplo, os produtores de embalagens e os
produtores de bebidas têm declaração específica, na
qual fornecem todas as informações. Portanto, não
me parece que utilizar instrumentos adequados que
facilitem o trabalho tanto da administração tributária
como das empresas, dos meios de pagamento, como
bancos e cartões de crédito, e inclusive dos próprios
contribuintes que assim procedem, possa criar dificul
dades no meio empresarial.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)

- Agradeço ao Dr. Paulo Ricardo Cardoso a participa
ção. S.Sa. nos apresentou sua visão, certamente po
lêmica, acerca do tema.

Eu quero lembrar ao Dr. Paulo que a sonegação
é um dos assuntos que tanto eu quanto a própria Re
ceita Federal devemos colocar no centro das preocu
pações acerca da reforma tributária no Brasil.

Temos visto com muita freqüência a questão ser
desviada do foco fundamental, quando se discute mé
todo de cobrança de impostos, se cumulativo ou não
sobre o valor agregado. E, muitas vezes, o verdadeiro
interessado na questão, o empresariado, esquece-se
do fundamental: do peso da carga, dos custos dos
acessórios que se impõem ao contribuinte para a ar
recadação do tributo.

Nesse sentido, quem sabe antecipando um pou
co a nossa fase de debates, eu perguntaria onde está
o limite entre o que é uma exigência de abertura de in
formações ao Fisco e o que seria o uso pelo Fisco de
atividades comerciais não diretamente relacionadas
às preocupações fiscais, para fins de fiscalização e
arrecadação.
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Ninguém questiona o fato de não poder haver si
gilo para o Fisco. É evidente. Seria uma contradição
caso o tivéssemos. E V.Sa., até de forma algo jocosa,
questionou se não deveríamos eliminar todas as de
clarações, e assim por diante.

Parece-me que deve haver uma linha-limite, um
custo-benefício que estabeleça até onde o Fisco pos
sa se beneficiar de determinado procedimento de fis
calização e até onde isso possa estar impondo custo
insuportável para a sociedade, ou, quem sabe, sacri
fício excessivamente elevado a segmentos que, como
podemos aqui verificar, às vezes não se encontram
preparados para atender a todas essas exigências.

Não podemos colocar a questão em branco e
preto, porque existem zonas cinzentas, e é exatamen
te isso que nos traz aqui. Essa é a nossa grande preo
cupação.

Não tenho dúvida de que o Fisco tem absoluta
autoridade, competência e obrigação de adentrar nas
empresas e fiscalizar seus registros contábeis, por
que esses, sim, são exigidos.

Agora, não sei até que ponto se pode exigir que
um procedimento comercial, custeado com recursos
privados, possa ser utilizado de maneira tão automáti
ca, tão ligeira, tão sem-cerimônia como instrumento
de arrecadação fiscal. Precisamos debater para en
contrar essa linha divisória que atenda ao interesse
de todos. Essa é a preocupação desta Casa e desta
Comissão.

Gostaria muito de ouvir sua reação a essas ob
servações, mas o Secretário Albérico já havia solicita
do a palavra para fazer alguns rápidos esclarecimen
tos acerca do que foi dito à Mesa. Até porque quem fa
lou primeiro, quem sabe, teve a atenção de todos e de
um quorum maior, mas talvez a desvantagem de não
ter obtido todas as informações que tivemos no mo
mento.

Portanto, antes de passarmos à fase do debate,
gostaria de ouvir sua reação ao que aqui foi dito. O Dr.
Paulo também pediu a palavra. Em seguida, iniciare
mos os debates com o Plenário.

O SR. ALBÉRICO MACHADO MASCARENHAS
- Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de fazer duas
observações.

Em relação à fala do Sr. Edson sobre cartão de
crédito, podemos observar que as soluções tecnoló
gicas - um dos questionamentos - já existem. Apesar
de sabermos que elas não são tão simples, já exis
tem, e as administradoras de cartões de crédito, junto
com os fabricantes, estão tornando-as disponíveis.

Em relação à fala do Sr. Milton Reis, penso que
acontece o mesmo em todos os Estados brasileiros.
Gostaria de falar um pouco do Estado da Bahia por
conhecê-lo mais profundamente. Os microempresári
os dispõem do Sistema SIMBAHIA, o nosso
SIMPLES estadual, elaborado em conjunto com os
lojistas e todos os representantes daquele Estado. O
Deputado Gerson Gabrielli participou ativamente dis
so. No SIMBAHIA a carga tributária para o microem
presário foi reduzida de 17% para 1% e eliminamos
toda e qualquer burocracia. O microempresário baia
no precisa apenas guardar as notas fiscais de compra
e de venda - é isso o que o Fisco exige dele. O micro
empresário baiano paga o seu ICMS, que possui va
lorfixo, através da conta de luz. Para o microempresá
rio a exigência da emissora de postal não é para ago
ra; o prazo é até 2003 ou, dependendo do faturamen
to, em 2004. Há esse tratamento diferenciado.

Pesquisas feitas junto a esses microempresári
os indicam que praticamente todos estão satisfeitos
com o Sistema e com a forma com que o Fisco lhes
têm tratado.

O atual sistema do Fisco baiano - tenho certeza
de que da maioria dos Estados brasileiros também 
é muito menos fiscalista na sua concepção, muito me
nos policialesco no sentido de buscar entender que
cada contribuinte é um potencial sonegador. Pelo
contrário, mudamos até o sistema de gratificação de
salário dos nossos auditores fiscais. Antes, 90% do
seu salário correspondia a autos de infração; hoje,
apenas 10% corresponde a autos de infração.

Emitimos, em média, 44 mil autos de infração
por ano. E no ano de 2000 emitimos menos de 22 mil.

Nossa equipe é dividida em segmentos de mer
cado e possui atuação permanente em todos eles: na
Federação das Indústrias, no Clube dos Diretores Lo
jistas. Nossa equipe está sempre disponível, faz pa
lestras, troca idéias...

Sabemos da complexidade da legislação.
Entendemos que o contribuinte pratica infração não
por deliberação própria, mas muitas vezes por desco
nhecimento. Por isso temos trabalhado educativa
mente nesse sentido.

Agora, não admitimos a sonegação nem a frau
de - punimos com o rigor necessário. Também não
admitimos que as grandes empresas ainda não te
nham sua automação e não trabalhem. Sabemos que
elas têm condições de fazê-lo, e não vamos protelar
esse tipo de providência.

Os microempresários, os que têm capacidade
de gerar emprego, aqui citados com muita clareza
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pelo Dr. Milton, merecem do Fisco brasileiro - tenho
certeza disso; o SIMPLES do Governo Federal é
exemplo disso, e, no caso específico da Bahia e na
grande maioria dos Estados, também - grande respe
ito, com intercâmbio de informações entre os Esta
dos. Temos certeza de que há boa relação entre o Fis
co e os empresários que atuam corretamente - e é o
que buscamos. Acredito, até pelos resultados de pes
quisa, que o microempresário baiano está perfeita
mente satisfeito com o sistema vigente lá, e nós tam
bém.

Para que todos tenham idéia, a inadimplência,
depois da implantação desse Sistema, caiu de 50%
para menos de 10% - menos de 10% do microempre
sário baiano hoje deixa de fazer a sua contribuição.
Por quê? Porque ele não tem burocracia, tem carga
tributaria compatível com o tamanho dele e sabe que
há uma relação de parceria com o Fisco baiano.

Deixo esse fato registrado, porque sei também
que essa hoje é a postura da grande maioria dos
Estados brasileiros.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)
- Obrigado, Dr. Albérico. Suas observações em rela
ção à cobrança do ICMS na conta de luz inevitavel
mente me remetem à proposta do imposto único. Se
estamos buscando automaticidade, baixo custo e
uma base tributária não declaratória como essa, por
que não ir direto para um imposto sobre transações
bancárias, com alíquota de 1% no máximo? Provavel
mente, arrecadaríamos tanto quanto os 80 ou 85 bi
lhões arrecadados por ano com o ICMS. Qual a sua
reação a isso? A base de toda esta discussão é a
complexidade e o custo do sistema. Todos querem
automaticidade e transparência. Então, por que não
implantarmos a proposta que está aí, apesar da gran
de resistência que enfrenta?

Sei que esse não é o tema do debate, mas não
poderia deixar de fazer essa provocação.

O SR. PAULO RICARDO CARDOSO - Em rela
ção a sua pergunta, se não teríamos de ter um lim~e,

acho que sim, até em termos de produtividade, de efi
ciência da Administração Pública. Aliás, esse é um
princípio contemplado na Emenda Constitucional nO
19. Não faz sentido a Administração Pública gastar re
cursos na busca de arrecadação tributária em locais
onde não se tenha o retorno desejado.

O Dr. Albérico Machado Mascarenhas ressaltou
que esse não é um privilégio só da administração tri
butária federal. As administrações tributárias estadu
ais também implementaram o SIMPLES. Há aproxi
madamente oito meses, a Argentina estava interessa-

da em copiar esse sistema, mas não sei como está o
processo diante das dificuldades financeiras momen
tâneas enfrentadas pelos nossos irmãos. Quer dizer,
esse é um sistema elogiado por vários países, porque
possibilita ao micro e pequeno crescer sem arcar com
um custo tributário elevado, além de gerar empregos.

Existe um limite. O SIMPLES vem exatamente
nessa direção. Quer dizer, não tem cabimento a admi
nistração tributária federal exigir um sistema contábil
complexo, uma estrutura de demonstrativos de resul
tados de empresários que estão começando. Mais
adiante poderemos exigir uma estrutura mais comple
xa, mas não no momento em que o empresário está
começando, crescendo. A administração tributária
vem nesse sentido.

Um outro ponto refere-se ao fato de as adminis
trações tributárias estarem ou não preocupadas com
esses grandes passivos tributários existentes. Nesse
sentido, a administração tributária federal criou o
REFIS, que é criticado por alguns porque, em deter
minadas situações, os débitos tributários só seriam
pagos em 700 anos. De acordo com a experiência
que temos com os inúmeros processos que se arras
tam sem que consigamos cobrar, afirmamos que 700
anos é bem mais próximo do que nunca. A proposta
do REFIS é criar possibilidades de pagamento desse
passivo de acordo com o faturamento e com a capaci
dade do contribuinte. Para as empresas que estavam
com dificuldades e realmente não tinham condições
de pagar os seus impostos, mas que continuavam a
trabalhar, o REFIS foi uma saída muito interessante.

Onde o Estado tem de ter limite? Quando nos
referimos a sigilo bancário, nenhum administrador tri
butário, de qualquer nível, quer saber onde e com
quem alguém fez uma transação comercial, se usou
cheque ou outro meio de pagamento. O que quere
mos saber é a capacidade contributiva do cidadão, o
seu patrimônio. Não estamos interessados em saber
se a pessoa foi a uma casa de diversão, com quem,
se pagou com cheque. O que nos interessa é o patri
mônio dessa pessoa, porque para se cobrar imposto
temos de saber a capacidade contributiva do cidadão.

Mesmo antes dos acontecimentos do mês de
setembro nos Estados Unidos, já havia um movimen
to muito forte das administrações tributárias de diver
sos países em relação ao sigilo bancário. Não somos
o primeiro país a ter uma lei sobre sigilo bancário.
Estados Unidos, Espanha e outros países já possu
íam legislações sobre o assunto, inclusive com um
tempo de vida muito maior do que a nossa.
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Depois do episódio de 11 de setembro, haverá
seguramente uma discussão muito forte sobre os pa
raísos fiscais. Não se questiona se um país pode bai
xar a sua tributação a zero para absorver investimen
to ou setores econômicos. O fato é que a questão da
informação sobre a origem dos recursos assumiu
uma relevância muito grande. Quer dizer, ninguém
enxerga o dinheiro, mas todos sabem que ele existe e
quais são os volumes de recursos voláteis de um lado
para outro.

A administração tributária tem de estar de perto,
conferindo esses volumes significativos, em que pre
pondera a possibilidade de tributação. Realmente,
não faz sentido criarmos burocracia para o pequeno
contribuinte, que está bem aquém dos limites estabe
lecidos pela legislação para efeitos tributários. Isso
significaria gastar recursos da administração pública
de forma improdutiva.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)
- Muito obrigado pelos esclarecimentos.

Antes de passar ao debate, concedo a palavra
ao nosso Vice-Presidente, Deputado Gerson Gabriel
li, que quer fazer alguns comentários.

O SR. DEPUTADO GERSON GABRIELLI 
Gostaria que o exemplo da Bahia servisse de modelo
para o resto do Brasil, porque temos informações de
que em alguns Estados há dificuldade da interlocução
do setor produtivo com o Estado. Isso não acontece
na Bahia. Os senhores puderam ver o equilíbrio e a
competência do Sr. Albérico Machado Mascarenhas.
Na Bahia, conversamos para encontrar o melhor ca
minho. Talvez essa seja a diferença mais relevante,
meu caro Secretário.

Antes de mais nada, ressalto que sem empresa
não há emprego. Na década de 70, tínhamos 90 mi
lhões de brasileiros. Hoje a nossa população é de
aproximadamente 180 milhões. Ao longo desse pe
ríodo, o parque produtivo não acompanhou o cresci
mento da população; e, repito, sem empresas não há
emprego. Durante esse tempo, houve também muitas
intervenções na economia. Lembro algumas sem
querer subestimar a inteligência dos senhores: a re
negociação das dívidas dos Estados, dos bancos es
taduais, dos bancos federais, a securitização do setor
agrícola, a criação do PROER, uma maxidesvaloriza
ção, mudanças profundas no câmbio, a ocorrência de
choques internacionais e a geração de um grande
passivo tributário para as empresas diante dessa pa
to�ogia macroeconômica.

Temos um grande problema no País de reces
são do stop and go. Foram poucos períodos de cres-

cimento com um período mais longo de recessão.
Além disso, problemas nas estradas federais inibem o
crescimento. Houve uma guerra fiscal entre os Esta
dos, que tentam equacionar principalmente o proble
ma do emprego. Temos um sistema tributário ainda
caótico, com os maiores juros do mundo. Convivemos
com um período em que os bancos brasileiros batem
recordes de lucro. Só o Itaú ganhou 2 bilhões de dóla
res em nove meses!

As receitas municipal, estadual e federal estão
fazendo um esforço para compatibilizar esse desequi
líbrio entre o crescimento da população e as exigênci
as de um País com tantos problemas sociais. Esse es
forço tem sido feito no sentido do aumento da arreca
dação. Isso quer dizer que temos, de um lado, uma
economia com patologia funcional e, de outro, um
País que necessita de instrumentos de fiscalização,
não só para exigências internas como para externas.

Se, por um lado, o sistema financeiro nacional
tem lucros recordes, as receitas federal e estadual
vêm batendo recordes de arrecadação. Como isso
tem acontecido? As médias, pequenas e microem
presas sofrem um reflexo imediato dessa patologia, e
muitas delas têm um índice de motilidade de dois ou
três anos. Por outro lado, uma grande quantidade de
empresas multinacionais estão comprando empresas
brasileiras fragilizadas e quebradas, inclusive contan
do com um sistema de privatização que se poderia
avaliar de maneira um pouco ácida.

Entretanto, se atualmente a Receita Federal e
as Receitas Estaduais, com esforço e competência,
arrecadam bastante, automatizam-se, buscam e al
cançam um saber tecnológico, cruzam informações
em todos os níveis, isso não acontece com o setor
produtivo das médias, pequenas e microempresas no
Brasil, como demonstrado nesse quadro que analisa
mos aqui. Daí a dificuldade que temos hoje de implan
tar um sistema.

Não queremos prorrogar o sistema, porque
achamos bom que todo o setor produtivo brasileiro te
nha um sistema de automação de Primeiro Mundo. O
problema é imaginar como 4,5 milhões de médios,
pequenos e microempresários podem adquirir esses
equipamentos com capital de giro e disponibilidade;
imaginar como, por exemplo, cartões de créditos de
várias bandeiras ainda não tenham descoberto uma
fórmula para que todos esses cartões usem um mes
mo equipamento; e ainda imaginar como, por exem
plo, compatibilizar um setor produtivo privado fragili
zado com um País, um Estado que tenha recursos.

Esta audiência pública com certeza não é o pon
to de chegada, mas sim o ponto de partida. Não deve-
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ríamos perder esta oportunidade aqui. Por isso, nosso
querido e competente Deputado Marcos Cintra inicia
rá agora o debate. Já assistimos a todas as exposi
ções feitas pelos membros da Mesa. Acompanhamos
este assunto há aproximadamente três anos. Gosta
ríamos que, a partir do momento em que fosse fran
queada a palavra ao Plenário, não perdêssemos de
vista o que já foi dito aqui, e empreendêssemos um
esforço conjunto para buscar soluções.

Quais as proposições para chegarmos a um en
tendimento de curto, médio ou longo prazo, analisan
do tudo que foi exposto aqui, as dificuldades, as ne
cessidades, as exigências da situação?

Esta Casa é mal avaliada. Digo isso porque sou
genuinamente um empresário, não um homem de ati
vidade pública, visceralmente. Somos analisados
pela quantidade de leis que elaboramos aqui, ou pela
nossa presença no plenário, quando na verdade o
verdadeiro trabalho ocorre nas Comissões. Lá no ple
nário muitas vezes faz-se um jogo de cena para que
os Líderes falem.

Esta Casa tem feito muitas leis, boas e ruins. O
País não precisa de tantas leis. Elas deveriam ser
poucas, e boas. Entretanto, muitas e muitas são ruins.
A lei que está faltando ao Brasil e que deve nortear a
nossa conversa a partir deste momento é a lei do bom
senso. Nosso País tem estruturas fragilizadas. Já pas
samos aqui por todas as ondas de Alvin Tofler, a pri
meira, a segunda, a terceira e a quarta. Não se pode
nivelar São Paulo por outros Estados ou Municípios.
Devemos ter uma visão nacional das médias, peque
nas e microempresas, sem desconsiderar suas res
pectivas Regiões.

A lei que deve prevalecer aqui é a do bom senso,
repito, porque os interesses são conflitantes. A única
lei que vai ajudar-nos a chegar a algum ponto é a que
crie um caminho para que o País possa superar essa
patologia, que não foi gerada pelo setor produtivo.
Essa patologia que analisei aqui não foi gerada por
nós. Não fomos nós que dirigimos a economia ao lon
go destes vinte anos dessa maneira desastrosa.

Repito também: sem empresa, não há emprego.
Enquanto o empresário for problema de oficial de jus
tiça e de polícia, este País não terá futuro, porque a
nós cabe a geração do emprego.

Gostaria que, a partir de agora, pudéssemos, de
maneira objetiva, fazer proposições, para que a lei do
bom senso nos leve a um denominador comum.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)
- Obrigado, Deputado Gerson Gabrielli. Espero que
todos acatem a proposição de V.Exa., no sentido de

não refazermos aqui o diagnóstico das causas do pro
blema. Precisamos ser o mais propositivos que pu
dermos para que este debate possa auxiliar-nos na
busca de soluções para a questão.

Com a palavra o Deputado Alex Canziani.
O SR. DEPUTADO ALEX CANZIANI - Agrade

ço a todos os que me antecederam suas falas, e enfa
tizo que devemos agora buscar soluções. Pela expe
riência que têm e pela atividade que exercem, quais
as soluções que os senhores sugerem? Existem inte
resses conflitantes. Ontem inclusive conversei com
algumas pessoas sobre esse assunto. Se analisar
mos as grandes redes, os grandes comerciantes, ve
remos que já existe uma grande massa de arrecada
ção contemplada por esses terminais. Mas hoje mi
lhões de pequenos empresários não têm condições
de se adaptar, de se adequar a essa legislação, à ins
talação desses terminais.

Gostaríamos de ouvir dos senhores que solu
ções, que idéias podemos buscar para dirimir essas
questões.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)
- Obrigado, Deputado Alex Canziani. Mais uma vez,
parabéns por ter dado início a este debate.

Vou pedir desculpas aos senhores, porque,
quando solicitei que erguessem o braço para iniciar o
processo de inscrição, verifiquei que nosso amigo ali
atrás foi o primeiro que ergueu o braço e, segundo me
consta, é o último nome da lista. Então, passo a pala
vra a Luciano, que foi realmente quem primeiro er
gueu o braço. Depois vamos seguir a ordem de inscri
ções, que não foi realmente registrada aqui.

Peço a cada um que decline o nome e a organi
zação a que pertence para que fique devidamente
gravado e registrado nos nossos Anais, fazendo um
apelo muito sincero, esperando que os senhores o
acatem: procurem manter a maior brevidade possível,
para que possamos ouvir o maior número de opi
niões, todas igualmente importantes.

Com a palavra o Sr. Luciano Bartolomeu.
O SR. LUCIANO BARTOLOMEU - Sr. Presi

dente, bom dia. Cumprimento todos da Mesa que já
foram citados, os representantes das administradoras
de cartões de crédito e das entidades de classe aqui
presentes.

Sou o Presidente da ABRASEUSanta Catarina,
Associação Brasileira de Restaurantes e Empresas
de Entretenimento. Estou representando o Presidente
Nacional da ABRASEL, e também trago procuração
para representar o Presidente da CDL de Florianópo
lis e o Presidente da FCDL.



Passo a palavra ao segundo inscrito, Or. Paulo
Abib, da COL de Salvador.

O SR. PAULO ABIB - Sr. Presidente, demais in
tegrantes da Mesa e todos os que estão participando
desta audiência pública, vou tentar ser breve, confor
me recomendou o Presidente. Embora tenha uma pa
uta enorme de anotações, vou tentar apenas alertar
para alguns aspectos mais relevantes.

Em primeiro lugar, destaco a satisfação de ouvir do
Presidente da Comissão que esta Casa se incorpora efe
tivamente a essa proposta da integração da TEF com o
ECF, porque esse é o complemento que faltava. O Secre
tário Or. Albérico citou a relação de diálogo existente na
Bahia, ao longo dos anos, entre as classes produtoras e
o Estado, mas sempre tivemos uma dificuldade muito
grande, porque é difícil conversar quando se apresenta
apenas o lado dos estabelecimentos, das lojas, e nunca
tivemos a oportunidade de ouvir todas as partes envolvi
das. Felizmente, por iniciativa do próprio Or. Albérico,
abriu-se um espaço em uma reunião do CONFAZ que
houve em Goiânia, no início de julho. A partir daí, pela pri
méira vez puderam ser ouvidas todas as partes interes
sadas, frente a frente. Muitos fatos tornaram-se claros a
partir de então, até porque, na maioria, as reuniões que
se seguiram foram registradas em ata, como sugeriu o
Secretário nessa reunião em Goiânia.

Faço essas considerações porque temos um pro
blema imediato, o problema de prazo. Em tese, todas as
empresas do Brasil hoje já deveriam estar usando essa
integração da TEF com o ECF. Não fosse o entendimen
to havido, por exemplo, com o Or. Albérico, em reuniões
recentes de que temos tido a honra de participar com ele,
hoje na Bahia não se receberia mais cartão. As máqui
nas estariam lacradas, e estaríamos oferecendo aos tu
ristas brasileiros e estrangeiros que nos visitam um pés
simo exemplo: "senhores turistas, aqui na Bahia seu car
tão de crédito não é reconhecido". Isso traria um prejuízo
inestimável para a economia baiana, para todas as em
presas e para o Estado, certamente.

Acredito que ainda convivemos com alguns
equívocos, e alguns processos ainda não estão sen
do necessariamente bem interpretados quando se diz
que as soluções já existem, que já podemos implan-
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Fico bastante satisfeito por ver que a Mesa está para 2002, 2003,2004, é preciso considerar a ques-
procurando o consenso. Já se falou na lei do bom sen- tão do investimento, e ampliar, para que todos pos-
so, que considero o caminho correto. Também para- sam usar.
benizo a área técnica da Secretaria da Fazenda do Que possamos encontrar o bom senso. Muito
Estado de Santa Catarina pelo empenho, porque vem obrigado.
trabalhando incansavelmente, desde 2000, para im-
plantar as impressoras fiscais no nosso Estado. Hoje, M O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)

I
- uito obrigado. A Mesa agradece a sua participa-

pe a informação que tenho, mais de 80% das empre-
sas declaram acima de 120 mil reais. ção.

A preocupação da ABRASEL, que acredito seja
também a dos restaurantes e dos lojistas, são as pe
quenas e microempresas que não declaram seu fatu
ramento real. Ainda acontece a concorrência desleal.
No nosso caso, temos um restaurante que procura
pagar seus impostos, um restaurante que está funcio
nando, empregando, e aquele que está ao lado, atrás,
ou na rua à frente, e que, até por orientação do seu
contador, normalmente, como é microempreendi
mento, não contribui com nada e pratica preços que
acabam sendo desastrosos para aquele que procura
atuar na formalidade.

Parabenizo também o Secretário da Fazenda da
Bahia pelo SIMPLES/Bahia. Em Santa Catarina te
mos o SIMPLES Federal, que abarca até 1 milhão e
200 mil reais de faturamento ao ano. Isso foi muito im
portante para as pequenas e microempresas do nos
so Estado.

Não posso defender empresas que não pagam im
postos. Ternos de defender o aumento da arrecadação, o
aumento da base da arrecadação, senão começaremos,
como se diz, a matar a galinha dos ovos de ouro. Aquela
empresa que procura ser correta tem de ser a preocupa
ção dos lojistas e das entidades de classe.

Vejam a questão da TEF, que é muito problemá
tica. Na verdade, a questão do alto custo é urna reali
dade hoje, porque vemos que só funciona a linha de
dicada, que é um investimento caro; custa de 5 mil a
10 mil reais, com uma mensalidade de quase 500 rea
is. A linha discada, que hoje até tem solução, também
tende ao alto custo, porque deve haver um POV para
cada impressora, o que acaba sendo também um in
vestimento de alto custo para o empresariado.

Se a lei é para todos, Sr. Presidente, todos deve
riam aplicar essa solução, mesmo em caso de alto
custo. As empresas que estão procurando investir,
que estão sendo hoje fiscalizadas, sentem-se prejudi
cadas. Em Santa Catarina, mais de 50 empresas fo
ram multadas em 26 mil reais, quase o preço de um
automóvel, e não estão utilizando o TEF. A lei tem de
ser revista. Ela tem de ser para todos. Fico preocupa
do, porque estamos percebendo hoje que, mesmo
que em alguns Estados a implantação seja adiada
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tá-Ias, que o comércio já pode implantá-Ias. Repor
to-me à apresentação feita pelo Dr. Edson, da Rede
card - aliás excelente, bastante esclarecedora. Já ao
final de sua apresentação, ele muito didaticamente
apresentou o PC capaz de, com seus componentes,
uma impressora ECF, um modem e um teclado para
a entrada de dados, dar margem a uma solução rápi
da, já que bastaria, teoricamente, agregar a ele um le
itor de cartão e um aplicativo TEF.

Bom, aí residem as dificuldades que ainda enfren
tamos. Primeiro, temos ainda, principalmente nas peque
nas empresas, um enorme parque instalado com equi
pamentos antigos, como PCs 386 e 486, que ainda tra
ba�ham com o sistema operacional DOS. Só que esse
aplicativo TEF é Windows. Ele não roda nessas máqui
nas. Não foram disponibilizadas pelas administradoras
soluções ou aplicativos que também pudessemtrabalhar
com o sistema DOS ou Linux, que é um sistema que está
avançando rapidamente no mercado mas não é reco
nhecido pela solução TEF disponibilizada. Então, todas
as el11lresas que usam qualquer coisa diferente, como
DOS, estão impedidas de implantar o sistema, a menos
que façam um investimento mu~o maior para subst~uir

essas bases.
Além disso, temos um outro problema adicional,

também ainda não solucionado, não posso dizer se
por razões técnicas, operacionais ou comerciais:
esse leitor de cartão ainda não é acessível a todos os
potenciais adquirentes. Ou seja, a loja não pode ainda
ter um único leitor de cartão, um único aplicativo TEF,
e trabalhar com as cinco redes aqui citadas, sem falar
nas outras que existem. A CDL de Belo Horizonte, por
exemplo, tem um cartão próprio, que não estaria in
cluído nessa alternativa, nessa opção. Então, ainda
falta esse ajuste técnico.

O POS é uma solução madura. Não é que ninguém
seja apaixonado pelo POSo Temos diversos POS nos
nossos balcões das lojas, o que é também um problema,
mas é uma solução já madura, que não traz, neste mo
mento, qualquer problema operacional. Para exemplifi
car, cito o exemplo de uma reunião que foi fe~a no úhimo
dia 09, da qual, por sinal, não pude participar, mas estive
ram lá representadas as administradoras de cartão, di
versas Secretarias de Fazenda, inclusive a Secretaria da
Fazenda da Bahia, fornecedoras de software e de equi
pamentos, e a CNDL também. Nessa reunião foi citada
uma simulação fe~a da situação de um restaurante que
tivesse que proceder, em determinado horário de pico, a
50 fechamentos simuhâneos de contas. Trata-se daquela
hora em que todos pedem a conta simuhaneamente, e
na mesma conta às vezes há dois ou três cartões de
amigos dividindo a conta, como é comum acontecer. Por

essa simulação, no sistema atual de POS, esse atendi
mento dar-se-ia em quinze minutos, o que já não é nada
satisfatório, e no sistema de TEF integrada, que está
sendo disponibilizado, esse tempo passaria para cin
qüenta minutos - ou seja, aumentaria mais de três vezes
o tempo de atendimento. Isso considerando condições óti
mas de utilização, sem linha ocupada, sem queda de co
municação, tudo funcionando a contento.

Temos problemas operacionais que têm de ser
enxergados do ponto de vista do estabelecimento.
Como o estabelecimento vai, à noite, fazer o fecha
mento das totalizações? Hoje ele faz fechamentos si
multâneos, que às vezes são demorados, como os
senhores sabem; agora, não: num único processo, ele
tem que fechar Visa, Mastercard, Amex - ou seja, um
processo que só pode ser feito após a loja fechar, o
que implica o pagamento de hora extra para os funci
onários também.

Além disso, se me permite, Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)
- Dr. Paulo Abib, vejo que V.Sa. trouxe documentos
preparados e datilografados. Se forem colocados à
disposição da Mesa, poderíamos até xerografá-Ios e
distribuí-los para os demais participantes, se se tratar
de material que possa ser distribuído.

O SR. PAULO ABIB - Sem problema algum. Te
nho uma cópia. Vou disponibilizá-Ia, embora ela não
contenha algumas anotações que me permito não
passar, porque são para meu uso.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)
- Se a Comissão puder ajudar distribuindo essas in
formações, coloque-as à nossa disposição.

O SR. PAULO ABIB - Estou à disposição para
depois passar essas informações mais detalhada
mente à Secretaria. Peço apenas licença, Sr. Presi
dente, para comentar dois últimos pontos. Um já foi ci
tado aqui; quero apenas chamar a atenção para o as
sunto mais uma vez. O fato é que existem 4 mil forne
cedores de aplicativos. Sem o aplicativo, o sistema
não funciona. É preciso converter o aplicativo para o
sistema TEF. Pergunto ao Dr. Edson quantos desses
fornecedores estão hoje homologados pelas adminis
tradoras. Essa pergunta procede, porque imagino que
no máximo entre 5% e 10% já tenham sido homologa
dos, o que cria um problema concreto; ou seja, pode
ser que o aplicativo da minha loja, que não domino,
não esteja ainda homologado; portanto, não posso
utilizá-lo. Esse é um problema concreto.

O segundo aspecto, também levantado na pri
meira reunião realizada em Salvador em agosto, é o
seguinte: a ABECS, que é a associação que congrega
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as empresas de cartão de crédito, comentou que teria
como missão substituir 550 mil POS Brasil afora, e
que a capacidade de atendimento das administrado
ras naquele momento, em agosto, há três meses, era
de 5 mil por mês; portanto, haveria um descompasso
enorme entre a necessidade e a possibilidade.

Finalmente, para encerrar, embora eu ainda te
nha outras questões, destaco que hoje os estabeleci
mentos de comércio estão sendo pressionados para
o cumprimento de uma lei a que não somos contrári
os. Não temos nada contra a informatização, a evolu
ção, nem nada em favor da sonegação. O comércio
está submetido a fatores externos sobre os quais ele
não tem domínio. Ele não produz TEF, não produz
equipamentos, não instala, não faz programas de
computador. A lei apenas determina que o comércio
instale o sistema, mas não obriga o mercado a ofere
cer os meios para que isso aconteça.

Essas eram as principais observações. Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)
- Muito obrigado, Dr. Paulo Abib. Certamente havere
mos de ter outras oportunidades para aprofundar um
pouco mais todos esses temas que V.Sa. tão bem le
vanta.

Passo a palavra ao Dr. Johnson Nogueira, da
CDL de Salvador.

O SR. JOHNSON NOGUEIRA - Ilustre Presi
dente, não só Deputado, mas um eminente financista
público, Prof. Marcos Cintra; Deputado Gerson Gabri
elli, o mais proeminente líder do segmento lojista bra
sileiro; Deputado Alex Canziani; ilustres dirigentes do
sistema confederativo dos lojistas, autoridades do
Fisco federal; nesta saudação, reporto-me especial
mente ao nosso Secretário da Fazenda do Estado da
Bahia, Dr. Albérico Mascarenhas, que tem desenvol
vido um trabalho competente e democrático, mas, por
mais que ele labore nessa linha de democratização
do Fisco, ainda há muito a fazer, pois temos no Fisco,
hoje, uma herança de autoritarismo. Não serão essas
administrações que vão filtrá-Ia e passá-Ia a limpo.

Falo não como um representante da CDL de
Salvador, como assessor jurídico, mas como um cida
dão, sobretudo como professor de Direito Tributário
há mais de 20 anos, um tributarista que passou por
todos os Fiscos. Fui Técnico de Tributação do Ministé
rio da Fazenda, de 1970 a 1978, Procurador-Geral da
Fazenda no Estado da Bahia, e integrei também o
Fisco municipal, como conselheiro do Conselho de
Municípios de Salvador. Considero-me um tributarista

que passou por todas as instâncias fiscais da Federa
ção brasileira.

Por que toda esta discussão a respeito da TEF,
coisa que não ocorreu com relação ao ECF? Exata
mente porque há demasias na exigência da TEF, e
há, sobretudo, um problema de ordem constitucional.
O problema realmente, Dr. Paulo Ricardo, não é o si
gilo fiscal, mas o sigilo de dados financeiros, uma vez
que as administradoras de cartão são instituições fi
nanceiras, e de dados que dizem respeito à intimida
de dos nossos clientes, que está preservada constitu
cionalmente.

Nossa Constituição de 1988 é bem clara na defi
nição das funções do Fisco e dos meios. Isso está
bem claro no § 10 do art. 145. Temos que dar ao Fisco
todos os meios necessários para que ele cumpra sua
função. Isso significa ter acesso aos dados dos contri
buintes, não aos dados da sua intimidade, mas aos
dados da sua atividade econômico-financeira e, ad
mito, até do seu patrimônio. Nos Estados Unidos a
Suprema Corte não permite acesso do Fisco ao patri
mônio. Lá a Suprema Corte tem impedido o Congres
so de possibilitar o acesso aos dados do patrimônio
do contribuinte, porque entende o Direito americano
que esses dados dizem respeito à intimidade. Aqui no
Brasil o Fisco dispõe desses dados. Então, posso di
zer que o Fisco brasileiro tem mais acesso a dados do
que, talvez, qualquer Fisco do mundo. Não é por falta
de dados que o Fisco vai deixar de realizar sua fun
ção.

O ECF foi bem aceito por toda a sociedade por
que possibilitou a automação, inverteu o padrão, o pa
radigma. Em vez da velha nota fiscal manual, o pa
drão passou a ser a automação fiscal, a emissão do
cupom fiscal. Isso é um fator importante para comba
ter a sonegação e para modernizar o lojista. Todos
nós aceitamos bem o ECF. Foi um grande avanço.
Isso foi feito no colegiado próprio, que é o Congresso
Nacional, que tem legitimidade para criar obrigações
para o administrado. A lei, que é de 1997, determina,
no art. 161: "As empresas que exercem atividade de
venda ou revenda de bens a varejo e as empresas
prestadoras de serviços estão obrigadas ao uso do
equipamento Emissor de Cupom Fiscal- ECP'. Mas
essa lei contém falhas gritantes. Determina o art. 62:
"A utilização, no recinto de atendimento ao público, de
equipamento que possibilite o registro ou processa
mento de dados relativos a operações com mercado
rias ou com prestação de serviços somente será ad
mitida quando estiver autorizada pela unidade da Se
cretaria de Estado da Fazenda com jurisdição sob do
micílio fiscal da empresa a integrar o ECP'. E no pará-
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grafo único: "O equipamento em uso sem a autoriza
ção a que se refere o caput" - ou seja, da Secretaria
da Fazenda - "ou que não satisfaça os requisitos des
ta poderá ser apreendido pela Secretaria da Receita
Federal ou pela Secretaria da Fazenda da unidade fe
derada, e utilizado como prova de qualquer infração à
legiSlação tributária decorrente de seu uso".

O Congresso Nacional e o Presidente da Repú
blica erraram, porque esqueceram os Municípios.
Desrespeitou-se a autonomia municipal. Esse dispo
sitivo envolve prestadores de serviços, contribuintes
que nada têm a ver com o Estado nem com o
CONFAZ. Então, deveria haver a previsão das Secre
tarias de Fazenda Municipais.

Reza ainda o art. 63: "O disposto nos arts. 61 e
62 observará convênio a ser celebrado entre a União,
representada pela Secretaria da Receita Federal, e
as Unidades Federadas, representadas pelo Conse
lho de Política Fazendária, CONFAZ, e pelas respecti
vas secretarias". Também aí errou novamente o Con
gresso, porque a autorização para regulamentar não
poderia ser dada ao CONFAZ, uma vez que esse é
um órgão que tem competência circunscrita pela
Constituição apenas a matéria de ICMS, e aqui se tra
ta de matéria que abrangeria todo um conjunto de
contribuintes. Não poderia ser o CONFAZ. Quem tem
competência, segundo a Constituição, para regula
mentar leis é o Presidente da República, o Poder Exe
cutivo. Quando muito, tolera-se que a lei diretamente
autorize o exercício da função regulamentadora a um
órgão do Poder Executivo, como o próprio Ministro da
Fazenda, o Secretário da Receita Federal ou um con
selho, como o Conselho Monetário, mas sempre den
tro do Executivo. O CONFAZ, que é formado por Se
cretários de Fazenda, não é órgão do Executivo Fede
ral. Há uma inconstitucionalidade nessa autorização.
Além disso, há também uma inconveniência, porque
teria que regulamentar isso um órgão que tivesse
competência para legislar para todos os contribuintes
do Brasil, mas o CONFAZ não tem. Então, toda a ma
téria que sai do CONFAZ a respeito desse assunto, a
meu ver, é nitidamente inconstitucional, ainda mais
quando visa criar obrigações para o contribuinte,
como ocorreu com o convênio ECF, que criou essa
obrigação do contribuinte, que não está prevista na
lei, de ter um novo equipamento que não o ECF, mas
a TEF.

Pela Constituição brasileira, só podem ser cria
das obrigações para algum Estado pela lei, salvo as
exceções que estão na Constituição. O CONFAZ
pode atuar na faixa da legalidade, é uma exceção que
a Constituição prevê, mas restrita a matéria de ICMS,

e mais ainda quando se trata de concessão de benefí
cios, isenções e benefícios fiscais referentes ao
ICMS. No momento em que o CONFAZ legisla além
dessa matéria, está invadindo outras competências,
sobretudo a do Congresso Nacional.

Então, Sr. Presidente, está na hora de o Con
gresso Nacional resgatar e reaver essa competência.
Quem deve legislar sobre a TEF é o Congresso Naci
onal. Todo dispositivo criando obrigatoriedade de uso
da TEF que não seja lei parece-me não ter amparo
constitucional. Está na hora de o Congresso Nacional
corrigir esse erro que está sendo implantado na praxe
tributária.

Por que o Fisco precisa da TEF? Porque haveria
sonegação, ou seja, haveria estabelecimentos que
recebem cartão fiscal e não emitem o cupom. Mas
precisaria o Fisco ter informações da TEF discrimina
das por operação? Não. Isso é uma demasia. Então,
os poderes que são conferidos ao Fisco de acesso
aos dados sobre a atividade econômica, profissional,
sobre o patrimônio, estão cingidos às garantias cons
titucionais, ou seja, à preservação do domicílio, da in
timidade, de todas aquelas garantias, dos dados ban
cários, e também embasados no princípio da propor
cionalidade, quer dizer, vamos fornecer os dados que
sejam indispensáveis, que dêem efetividade à função
do Fisco. Para que o Fisco quer essa informação por
operação? Não há necessidade. Essa informação
pode ser pelo total, porque o Fisco vai utilizá-Ia ape
nas para dirigir sua fiscalização. É impossível o Fisco
utilizar essa informação para autuar, até porque sabe
mos que dentre esses dados estão operações que
não constituem vendas, receitas, como recebimentos
de carnês, recebimentos de contas de luz, que hoje
as lojas fazem. Então, esses dados o Fisco só precisa
para dirigir a fiscalização. É uma demasia, é uma in
constitucionalidade a exigência por operação, porque
permite exatamente violar a intimidade do cliente, e
hoje o software ou o layout do programa pode não
permitir isso, mas amanhã uma pequena mudança
permitirá que se saiba que fulano de tal pagou em tal
lugar a nota do motel, em tal hora comprou determi
nado medicamento, e a intimidade do nosso cliente
será violada. Então, não há necessidade. É até admis
sível o acesso a esse dado, mas pelo valor global, que
é um dado apenas informativo e não possibilita urna
autuação.

A matéria deve ser objeto de projeto de lei no
Congresso Nacional, e não há necessidade de se es
tender essa exigência a todos os contribuintes. A
Constituição manda que se dê um tratamento diferen
ciado para a microempresa. Por que incluir uma mi-
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croempresa, ou até mesmo uma empresa de peque
no porte? Esse projeto de lei pode também estabele
cer limites quantitativos. Creio que, com essas corre
ções, o Fisco terá os dados necessários e o objetivo
comum alcançado, ou seja, combater a sonegação e
realizar a justiça tributária.

Era só isso, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO GERSON GABRIELLI 

Muito obrigado, Dr. Johnson. Com certeza, já conver
samos aqui, eu e o nosso nobre Deputado Alex Can
ziani, e vamos contribuir, como Parlamentares, pro
pondo alterações nos projetos de leis ou criando pro
jetos de leis que vão ao encontro dos interesses do
País.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alex Canziani)
- Podemos passar ao próximo inscrito.

Concedo a palavra ao Sr. Salomão Gawendo.
O SR. SALOMÃO GAWENDO -Sr. Presidente,

saúdo V.Exa., o Deputado Alex Canziani e demais
componentes da Mesa, e como um pequeno lojista de
São Paulo quero subscrever o que foi dito aqui por
dois eminentes profissionais que me antecederam, o
Dr. Paulo Abib, que abordou o problema técnico, e o
Dr. Johnson, que levantou o problema legal. A raiz de
tudo talvez esteja no que o Dr. Johnson lembrou, e os
Drs. Milton dos Reis e Sebastião Mauro também fize
ram menção a isso.

Na verdade, quanto à nossa herança de autori
tarismo, talvez tenhamos que fazer inicialmente a
mea-culpa, como empresários, por não virmos bus
car nossos direitos. Da parte do Fisco, essa herança
do Estado autoritário fez com que no CONFAZ, reuni
dos, os eminentes Secretários de Fazenda e Receita
Federal decidissem sobre a vida das empresas. Ora,
aqui é o fórum para se discutir. Entendemos a posição
do Fisco na sociedade. Na verdade, o Fisco é o de
partamento de cobrança do Estado. Mas teríamos
algo a dizer por parte das nossas empresas. Nosso
departamento de cobrança visa, antes de mais nada,
manter o cliente, razão de ser da nossa empresa. O
Fisco tem de ter essa visão de manter a empresa.

É claro que nós, na nossa empresa, não damos
condição àquele mau pagador. A mesma coisa deve
fazer o Fisco em relação ao sonegador. Mas generali
zar tem sido o grande problema. Não se pode nivelar
com São Paulo o resto do País, nem se pode nivelar
com a Av. Paulista Sapopemba, um bairro da minha
cidade. Não se podem nivelar as grandes redes, que
praticamente já resolveram seus problemas, com os
pequenos. Para esses, custa, sim, é muito caro, para
o pequeno, enfrentar todas aquelas condições que

V.Exa. nomeou, e por isso temos que sentar, conver
sar, estabelecer prazos - quem sabe? -, estabelecer
formas de financiamento para que os pequenos e mi
croempresários possam ter acesso mais facilmente a
esse equipamento, examinar as condições reais de
fornecimento das nossas empresas para verificar se
realmente têm condições de suprir todo o mercado;
enfim, o bom senso que V.Exa. pregou está nisso aí.
Vamos, juntos, conversar, achar soluções, sem impo
sições, sem o empresariado aproveitar-se disso para
prolongar ou deixar para adiante essas posições.

Nossa proposta inicial seria que se busquem
fontes de financiamento privilegiado para os peque
nos, para que eles possam ter acesso a essa parafer
nália nova, que para muitos pequenos é muito impor
tante. Que se vejam também as condições da concor
rência. Ao mesmo tempo em que se faz com que um
empresário legalmente estabelecido tenha todas es
sas obrigações, temos o caso do contrabando, que
prolifera em todo o País e não está sujeito a nada dis
so.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alex Canziani)
- Concedo a palavra ao Dr. Maurício Stainoft, Presi
dente da CDL da cidade de São Paulo.

O SR. MAURíCIO STAINOFF - Boa tarde a to
dos. Sou o Presidente da CDL da cidade de São Pau
lo.

Sr. Presidente, Sr. Deputado Gerson Gabrielli,
um dos líderes do movimento lojista, meu companhei
ro e Presidente Sebastião Mauro, ouvi atentamente
as palavras dos oradores que me antecederam. Antes
de ser empresário, sou um cidadão, e vou falar como
tal. Inicio com uma pergunta: o que é mais importante,
o Estado ou a Nação? O interesse do Estado, ou os
verdadeiros interesses e necessidades da nossa so
ciedade?

Concordo com o Dr. Cardoso. Realmente, o
Estado deve ser o reflexo da imagem da nossa socie
dade. Mas o Estado, como bem disse o Dr. Salomão,
às vezes inverte a ordem natural, e obriga, para aten
der às suas necessidades, a que a sociedade cumpra
algumas exigências.

Nestes anos em que o cenário econômico está
tão adverso, e principalmente o pequeno e microem
presário passam pelas maiores dificuldades, somos
obrigados a fazer um investimento que não gera au
mento das nossas vendas nem do nosso faturamento;
ao contrário, vai gerar sempre custos de manutenção,
novos investimentos e trocas de equipamentos, para
atender uma necessidade do Fisco de automatizar in
formações.
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Estamos automatizando a cobrança de tributos
com uma legislação tributária ultrapassada, como
bem disse o Deputado Marcos Cintra. De que adianta
automatizar se precisamos, como o Estado sabe,
como a sociedade sabe, fazer uma reforma tributária
abrangente, que garanta que todos paguem impos
tos, não apenas aqueles que, como nós, procuram
cumprir suas obrigações e acabam pagando mais im
postos do que os outros?

Em relação ao sigilo, como bem disse o nosso
companheiro da Bahia, só demos o primeiro passo. A
CPMF inicialmente era o IPMF, o imposto único com
que sonhávamos. Depois virou CPMF, e provavel
mente vai tornar-se permanente, não mais provisória.
Vamos ter as informações do total das vendas e depo
is teremos a de cada cliente. Para quê? O grande ir
mão, o Estado que sabe tudo, que observa a todos e
tem informação de tudo o que acontece - é isso o que
queremos nós, como cidadãos? Que modelo de Esta
do queremos?

Lembro o que o Dr. Salomão disse: a culpa é
nossa. Temos de lembrar várias vezes nesta Casa o
que realmente a sociedade quer, e não simplesmente
atender às obrigações, ao que o Estado obriga que
façamos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alex Canziani)
- Agradeço a V.Sa. as palavras. Concordo com a ne
cessidade de participação efetiva da sociedade nas
discussões que a Câmara dos Deputados faz. É de
fundamental importância que os empresários, por in
termédio de seus representantes, estejam acompa
nhando, discutindo, debatendo, sugerindo ações que
o Legislativo possa desenvolver no sentido de aten
der não somente ao anseio de V.Sas., mas, acima de
tudo, aos da sociedade.

Concedo a palavra à Dra. Adalgisa Maria da SiI-
va.

A SRA. ADALGISA MARIA DA SILVA - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, sou advogada, con
sultora tributária da Câmara dos Dirigentes Lojistas 
CDL de Belo Horizonte e da Confederação Nacional
dos Dirigentes Lojistas - CNDL de Brasília. Minha ex
periência como ex-funcionária pública, Fiscal do
Estado de Minas Gerais, Superintendente Regional e
Subdiretora da Receita Estadual, é que me traz aqui,
na qualidade de colaboradora dos lojistas, para levan
tar alguns aspectos dessa questão.

Não repetirei o que os oradores antecedentes
disseram, sobretudo o Dr. Johnson, que levantou
questões de extrema gravidade, mas gostaria de
mencionar que a origem pouco nobre dos tributos é a

razão pela qual as relações entre o Fisco e o contribu
inte sempre foram, são e continuarão sendo de atrito.
Como fui fiscal, sofri na pele esse problema. Mesmo a
Bíblia inclui o cobrador de impostos na categoria dos
pecadores, assim como as prostitutas.

Essa relação nunca será harmoniosa, porque
está eivada de preconceitos, especialmente dois que
são fundamentais: da parte do Fisco, o de que todo
empresário é um sonegador contumaz, não merece
nenhuma confiança, é um marginal da sociedade,
como se os mercadores nunca tivessem sido os pro
motores da civilização, como se os fenícios nunca
houvessem aberto as fronteiras do mundo, navegan
do, para comercializar; do lado dos contribuintes, o de
que o Fisco é voraz, e se lhe for dada a mão ele come
rá o braço, a perna, e matará a empresa. De vez em
quando isso acontece, para confirmar o preconceito,
que nunca acaba.

Temos que esfriar as nossas relações, e este é o
foro, o lugar adequado para que as pessoas se har
monizem, não só para apresentar problemas, mas
para trazer soluções. Uma delas é a que sugerimos.
Não digo que ninguém deva pagar imposto, que não
seja necessário tributar. É absolutamente necessário
que se sustente a administração pública para que ela
possa servir ao cidadão, mas temos que parar de le
var o cidadão a servir ao Estado. Essa não é a origem
das coisas. O Estado foi criado para servir ao cidadão,
e não o contrário. Deixar de pagar impostos é proibiti
vo, diminuir as alíquotas parece-me absolutamente
impossível, mas podemos acabar com esse arcabou
ço de obrigações acessórias absurdo, oneroso, que
chega a comprometer 4% do faturamento das empre
sas para atender à necessidade de controle do Fisco,
de profissionais, de departamentos fiscais, de conta
dores, de papéis, de informações e de meios magné
ticos que se fornecem.

O Secretário da Bahia, que me permita contes
tá-lo, diz que um dos indicadores da eficiência é o fato
de que o número de autos de infração diminuiu. Ora,
não conheço a Bahia e não sei como funciona o Fisco
lá, mas sei como funciona o de Minas Gerais e conhe
ço bem a Secretaria de Fazenda desse Estado. Lá, o
Fisco substituiu a emissão do auto de infração pela
pressão espúria, pela falta de técnica e pela inconsis
tência dos métodos. E não consegue autuar porque
escolhe a linha mais curta, mais reta, de pressionar o
lojista do shopping, confrontar suas declarações
com a do shopping, confrontar o faturamento da em
presa com a declaração da empresa de cartão de cré
dito. Com isso, ele não tem objeto de autuação, por
que a lei não está preparada para tal.



03924 Quarta-Ieira 27 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS F<:v<:r<:iro de 2002

Os métodos admissíveis e idôneos de fiscaliza
ção que conduzem a uma autuação estão na legisla
ção ordinária, que abrange as inconsistências de cai
xa, os passivos fictícios. Basta que o fiscal faça como
os da minha época: passem a mão na pasta e vão à
empresa. Lá, não há que se falar em sigilo fiscal; to
das as informações estão à disposição, desde que o
fiscal não queira ficar atrás da mesa, cruzando infor
mações para pressionar o contribuinte, induzi-lo a
uma autodenúncia. É assim que a arrecadação cres
ce. Em Minas Gerais, de janeiro de 2000 para setem
bro de 2001 , houve um pulo de 450 milhões de reais
para 720 milhões de reais. Perguntem a quantas anda
o faturamento das empresas e o desempenho do co
mércio. Cresce como o rabo do cavalo, para baixo das
abscissas.

Precisamos de métodos consistentes de fiscali
zação. É legítimo o objetivo de aumentar a arrecada
ção, mas isso tem que ser feito com métodos que
apontem a irregularidade nas empresas e levem os
empresários a corrigirem as distorções e regulariza
rem suas empresas. A sonegação não é prejudicial
apenas ao Fisco, aos controles, à arrecadação e à
Administração Pública, mas à própria empresa. A so
negação conduz à morte das empresas por inanição,
e sabemos que isso é real. O Fisco tem, junto com o
poder de fiscalizar, o dever de orientar as empresas e
ajudar o lojista a corrigir essas distorções. Com esse
tipo de fiscalização que se faz hoje em dia, isso não
acontece.

Não faz sentido falar em sigilo fiscal, num certo
ponto até em tom brincalhão, dizendo que é um ab
surdo haver sigilo fiscal. Não me refiro ao sigilo fiscal;
prefiro dizer que temos todos a obrigação de garantir
o direito à fidelidade e à privacidade. Como disse o Dr.
Johnson, os dados das empresas não devem ser ex
postos de qualquer maneira. Em Minas Gerais, fa
zem-se listas de devedores, e a Procuradoria aponta
as empresas onde houve intervenção, por isso ou por
aquilo, às vezes até em processos que estão penden
tes no Judiciário. Há que haver limites, que se fazer
uma isonomia, porque, se é para se usar a Transfe
rência Eletrônica de Fundos - TEF, só pequena par
cela dos lojistas estará sendo fiscalizada dessa for
ma, que, na minha opinião, não é nenhuma fiscaliza
ção. O Fisco mais favorecido nessa questão será a
Receita Federal, porque terá chance até de verificar,
dentro da empresa administradora de cartão de crédi
to, a quantas andam suas declarações de Imposto de
Renda.

Nossa sugestão é que, considerando-se o custo
do equipamento, seja feito e apresentado um projeto

de lei que corrija as impropriedades legais dessa
questão, e que o Conselho Nacional de Política Fa
zendária - CONFAZ se atenha ao seu papel constitu
cional de decidir como se concedem isenções e bene
fícios para os grandes contribuintes, como as monta
doras de automóveis, as fábricas de PETs e as em
presas da petroquímica. Vamos parar de comer o cal
canhar do lojista, porque sem comércio não há indús
tria que prevaleça. Vamos parar de ameaçar o sigilo
dos consumidores, porque pagar as contas já está
muito difícil.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Gabri
elli) - Registro a honrosa presença de um dos melho
res Parlamentares do Congresso Nacional, o nobre
companheiro Deputado Jairo Carneiro, que abrilhan
ta esta audiência, prestigiando esta Comissão.

Tenho circulado por este País inteiro. Estes ca
belos brancos são cicatrizes da luta de um cidadão
que insiste em ser empresário e que veio para esta
Casa por indignação. Gostei muito dos depoimentos
da Ora. Adalgisa e do Dr. Johnson, pessoas que pas
saram pela atividade pública e atualmente estão no
setor privado, e conhecem, portanto, os dois lados.
Espero que esses ex-funcionários públicos consigam
contaminar os que ainda estão na ativa para que che
guem também à conscientização do papel importante
das atividades pública e privada no Brasil.

Concedo a palavra ao Dr. Jorge Ferreira.
O SR. JORGE FERREIRA - Boa tarde a todos.

Meu nome é Jorge Ferreira, e sou o Presidente da
Associação Brasileira de Restaurantes e Empresas
de Entretenimento - ABRASEL, do Distrito Federal.

A questão central dessa lei é exatamente a eva
são fiscal. A Receita está empenhada em arrecadar
mais e controlar mais os empresários. Em tese, é legí
timo esse objetivo. Dentro da evasão fiscal, para o se
tor, dois pontos básicos foram mencionados e discuti
dos: o custo do equipamento e a quebra de sigilo fis
cal. Em relação ao último, o Congresso Nacional já
tem um bom tema para discutir: a legalidade e a legiti
midade dessa medida. Quanto ao primeiro, trata-se
de tática que acontece e se desenvolve sempre na
Receita: escolher sempre as mesmas empresas, for
çá-Ias e delas tirar o que é preciso para arrecadar,
pois é preciso aumentar a receita.

Dado fornecido pela Receita indica que para
cada real arrecadado um é sonegado. No País, existe
uma base muito grande que não é fiscalizada, ou que
a Receita não consegue alcançar. É preciso que o
Congresso Nacional, o Executivo e a base empresari
al comecem a adotar a concepção de universalização
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da arrecadação, pois ao se ampliar a base arreca
da-se mais, muito mais do que quando se fiscalizam
sempre os mesmos estabelecimentos. Citarei um
exemplo: um shopping é um lugar fácil para qualquer
fiscal, numa tarde, proceder a uma fiscalização.

A AST tem de ser universalizada, como aconte
ce na Europa, até para se saber se se trata de um pe
queno empresário ou não. Eu, como médio empresá
rio, sinto-me discriminado, porque vejo que há peque
nos empresários que arrecadam muito mais do que
eu e não pagam a quantidade de impostos que eu
pago. Sinto-me discriminado.

Um bom exemplo, tanto para o Congresso Naci
onal quanto para a Receita Federal, aconteceu na Itá
lia. Na década de 70, quanto entrou no G-7, esse país
passou por uma grande transformação - há bastan
tes publicações que tratam desse assunto-, reformu
lando principalmente as pequenas e as médias em
presas. A Itália é um bom exemplo para o Brasil, no
sentido de como se transformar, aumentando a base
de arrecadação, e, a partir daí, proporcionar um tra
ba�ho melhor.

O setor a que pertenço, o de bares e restauran
tes, gera atualmente quase 8 milhões de empregos
no País. A cada 5 mil reais arrecadados, geramos um
emprego. Na indústria automobilística são necessári
os 350 mil reais para gerar um emprego, e utiliza-se
mão-de-obra altamente qualificada. Nossas empre
sas com 5 mil reais geram emprego para uma
mão-de-obra com que o Estado não gastou quase um
tostão; em Brasília, 30% dos trabalhadores no nosso
setor são analfabetos.

É preciso considerar-se a dimensão social des
sa lei. Esse passo que está sendo dado aqui é impor
tantíssimo. A união entre a Receita Federal e o Con
gresso Nacional é necessária. É essencial procurar
solucionar os problemas, observando os erros, as al
ternativas, chamando a sociedade para debater,
como comentaram aqui alguns juristas, e aprofundar
a discussão.

Concordo que, em relação ao sigilo fiscal, não
temos que ter qualquer receio, pois temos a obriga
ção de fornecer os dados.

Espero que este encontro gere melhoras para o
País.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Gabri
elli) - Registro que já estamos há uma hora e três mi
nutos em reunião. Já estamos caminhando para o
processo de conclusão. Não queremos, de forma al
guma, prejudicar a participação de qualquer expositor
que queira deixar sua contribuição. Esperamos um

desfecho conclusivo, ou indicativo de uma solução de
curto, médio ou longo prazo.

Concedo a palavra ao meu querido amigo De
putado Jairo Carneiro.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO - Meu
nobre Presidente, agradeço, primeiro, as suas pala
vras generosas a meu respeito. Saúdo os componen
tes da Mesa, todos os presentes, e peço desculpas
por interromper os colegas. Cheguei depois do início
da reunião, pois estava em uma solenidade na Caixa
Econômica Federal.

Confesso que não sou estudioso do assunto,
mas, enquanto ouvia os expositores, refleti um pouco.
Minha intervenção pode até ser ingênua, pois prova
velmente se dirigirá muito mais às autoridades pre
sentes do Fisco, mas farei uma indagação singela:
esse equipamento é obrigatório para todo tipo de em
presa? Seria possível examinar a possibilidade de
não obrigar as empresas que já estão vinculadas, en
quadradas no SIMPLES? Seria possível buscar cami
nhos, soluções para atender ao interesse do Fisco,
afastando a obrigação desse conjunto de organiza
ções, sem prejuízo da eficácia da ação fiscal e arreca
dadora? Qual o percentual de faturamento para o Fis
co que as empresas do SIMPLES geram, e qual a re
lação custo/benefício que pode servir para chegar-se
à conclusão de que existem outros mecanismos que
o Fisco pode utilizar, sem impor essa exigência para
as empresas do SIMPLES?

É a questão que apresento. Assaltou-me essa
idéia instantaneamente, sem qualquer estudo. Como
já disse, não sou perito em finanças públicas, mas
creio que é um assunto que merece reflexão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Gabri
elli) - Concedo a palavra ao ex-Presidente da Federa
ção do Pará e Vice-Presidente da Confederação, Sr.
José Colares.

O SR. JOSÉ COLARES - Prezado companhei
ro Deputado Gerson Gabrielli, líder da nação lojista,
como disse nosso companheiro Salomão; meu com
panheiro Sebastião Mauro, hoje nosso Presidente,
nosso líder também, na nação lojista; Sr. Deputado
Alex Canziani; companheiro Milton Reis; Sr. Paulo Ri
cardo Cardoso, Sr. Secretário Albérico Machado Mas
carenhas e nosso parceiro Edson Santos, já que foi
conclamado pelo Deputado Gerson Gabrielli que
trouxéssemos soluções, quero fazer um rápido exer
cício de raciocínio para chegar a uma proposição ao
Fisco.

Primeiro, gostaria de fazer uma retificação. O Sr.
Salomão disse que é um pequeno empresário, mas
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S.Sa. tem quase dois metros de altura; portanto, não
é pequeno. É um empresário de pequena empresa,
mas é um grande empresário de uma pequena em
presa. No Brasil acostumamo-nos a falar em micro
empresários considerando o tamanho do empresário.
Um microempresário é uma pessoa que tem menos
de 1,50m altura. Sua empresa é que é micro, não ele.
Todos somos empresários, seja de que tamanho for a
nossa empresa.

Por que essa obrigação do Fisco? O que está
acontecendo com essa solicitação, essa obrigação
inadequada, segundo o nosso companheiro Johnson
Nogueira, que lembra que o CONFAZ não pode fazer
esse tipo de exigência? No momento em que se
transfere esse tipo de exigência para os contribuintes,
se sabemos que, se existir a universalização dos con
tribuintes, eles não poderão arcar com esse ônus,em
razão do faturamento direto de suas empresas, como
ficaria a concorrência?

Usarei um raciocínio, e talvez alguns me cha
mem de cínico, e outros usem outros termos, mas é
um raciocínio real, é o que acontece no dia-a-dia. E o
que acontece no dia-a-dia? Aqueles que tiverem con
dições de comprar o equipamento vão fazê-lo, como
foi ressaltado pelos nossos companheiros, tanto o re
presentante dos restaurantes de Santa Catarina
quanto o de Brasília, que me antecederam, e aqueles
que não têm, não o farão; ou seja, alguns ficarão à
margem, outros não. Haverá então uma concorrência
desleal, que se evidenciará no fator preço de suas
mercadorias, seja nas vitrines, seja nos catálogos,
seja nos cardápios. Entre o comerciante que está
cumprindo a obrigatoriedade do Fisco, adotando
esse equipamento para o controle fiscal, e aquele que
não está, não preciso dizer a nenhum dos companhe
iros presentes nesta sala quem praticará os menores
preços; evidentemente, serão aqueles que delibera
damente não estarão cumprindo e, conseqüentemen
te, não estarão incluindo nos seus preços a carga fis
cal.

Neste ponto, reporto-me à proposta do nosso
companheiro Milton Reis. Na verdade, precisamos de
uma reforma fiscal. Talvez não de uma reforma, mas
de um novo sistema fiscal, porque para se realizar
uma reforma seria preciso mudar 100%.

O grande problema pelo qual nem todos são
atingidos pela máquina fiscal é o sistema de cobrança
dos tributos brasileiros, cuja carga recai sobre o preço
da mercadoria. Isso faz com que os empresários te
nham de, na composição de seus preços, embutir as
taxas e os impostos que cabem aos diversos esca
lões, sejam municipais, sejam estaduais, sejam fede-

rais. Aqui já se propôs o imposto único. A idéia é fazer
o que já vem sendo fe~o em alguns outros países, o
preço mais as taxas, ou o sistema plus-tax, mas o
Governo brasileiro não impõe esse sistema porque
tem - e qualquer um teria - receio da reação da opi
nião pública. As pessoas viriam numa determinada vi
trine o preço de um sapato, por exemplo, 20 reais,
acrescido de mais 25%, ou 26%, ou 27% de impos
tos, a carga tributária, hoje diretamente embutida no
preço da mercadoria, que a maioria dos contribuintes
não sabem que pagam. Imaginam, mas não sabem.
Sabem que pagam, mas não sabem o quanto. Então,
o Governo brasileiro não adota o plus-tax no sistema
tributário porque não quer se expor perante à popula
ção, mostrando de quanto é a carga tributária.

Ontem, no jornal, li que neste ano haverá um re
corde de arrecadação: 34% do PIB, a maior arrecada
ção em relação ao PIS das 217 nações existentes no
mundo. Falo diretamente ao Sr. Paulo Ricardo Cardo
so, porque ele e o Sr. Albérico Machado Mascarenhas
representam o Fisco, um, o Federal, outro, o Estadual.
Esse é o grande problema hoje. Para que possamos
concorrer com aqueles que não pagam, temos dois
caminhos a percorrer. Primeiro, tentar reduzir a mar
gem de lucro - mas ela tem um limite, que é zero 
para poder concorrer com aqueles que não estão pa
gando impostos. Na minha margem de lucro, posso
até chegar a zero; quem chega lá não tem mais como
lucrar. Segundo, não falarei em apropriação indébita,
porque levaria a um raciocínio de sonegação fiscal,
pois se os impostos não são embutidos nos preços
das mercadorias, para poder haver a concorrência
senão, não há -, então estaríamos falando em sone
gação e em apropriação indébita.

Na verdade, para que haja um sistema de con
corrência, boa parte ou alguns empresários tem de
encarar esta luta. O Fisco não consegue universalizar
esse sistema por sua incapacidade de estar presente
em todos os momentos, em todos os lugares, o que
leva a fiscalizações indiretas, como comentou a nos
sa companheira Adalgisa. Já que é essa a proposta,
se o Fisco quer assim, ele que banque o custo disso.
Nem vamos falar em sistema de financiamento, como
foi proposto para que paguemos. Não! Repito: se o
Fisco quer, ele que banque, que coloque esse siste
ma à disposição, em regime de comodato, para qual
quer empresa, como contribuinte. Isso diminuirá um
pouco a renda das empresas de cartões de créd~o. O
que fazem algumas empresas? Elas locam essas má
quinas por um custo que, a meu ver, precisa ser revis
to, e inclusive aproveito para apresentar esse pleito.
Portanto, essa renda diminuirá um pouco desta ren-
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da. Mas, se for determinação do Fisco que 100% das
empresas utilizem o sistema, isso tem de valer para
todos os contribuintes, para todas as inscrições, fede
rais e estaduais, e não para alguns em detrimento de
outros, porque se estaria ferindo a concorrência.

Minha sugestão é esta: o Fisco quer implantar
esse sistema, que banque o custo disso, e não nos
traga esse ônus.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gerson Gabri
elli) - Convido o nobre Deputado Jairo Carneiro para
fazer parte da Mesa.

Concedo a palavra ao Sr. Cinzenando Spíndola.
O SR. CINZENANDO SPíNDOLA - Sr. Presi

dente, Deputado Alex Canziani; Sr. Sebastião Moura,
Presidente da Confederação Nacional de Dirigentes
Lojistas; Sr. Milton Reis, de Belo Horizonte, represen
tando a CDL de Formosa, quero registrar nossa satis
fação com esta iniciativa, que representa um incenti
vo para que nós, empresários, encontremos solu
ções, pois como foi dito, talvez por nossa omissão,
pela falta de participação deixamos as coisas chega
rem a tal ponto.

Com relação a esse problema da TEF, é mais
uma ferramenta de fiscalização. Veja bem, Dr. Paulo,
já temos que fazer declaração, temos a CF, a CPMF.
Isso permite o conhecimento da nossa vida bancária,
portanto, tem como se fazer os cálculos. Atualmente,
para passar um DOC para qualquer pessoa, precisa
mos do CPF ou CGC. Na minha concepção, a Receita
tem vários meios para fiscalizar, e aqui ninguém se
propõe a omitir informações. Todos declaramos os
nossos movimentos, nossas receitas, como todo em
presariado brasileiro. É simplesmente mais um custo.
Todos estão brigando pelo custo de implantação. Não
é só o problema do sigilo fiscal. As empresas com fa
turamento de até 120 mil reais têm dificuldades e as
que faturam 1 bilhão de reais, 2 bilhão de reais ou 3 bi
lhões de reais também têm dificuldades, proporcio
nalmente.

Nós, empresários, não medimos as dificuldades
pelo tamanho do nosso faturamento. A dificuldade
quando vem para um vem para todos. Um empresário
com faturamento de até 120 mil reais pode se tornar
inadimplente, se existirem outros problemas. Ele vai
acertar aquele faturamento cuja venda é de 1 milhão,
de 2 milhões. Isso acontece sucessivamente, é uma
corrente que acontece em todo o País.

Acredito que o problema não é o tamanho da
empresa. Hoje a grande maioria das empresas estão
com dificuldades de faturamento, de venda, por enco
lhimento ou achatamento salarial de todos. A distribu-

ição de renda no País está cada dia pior. Isso é uma
realidade. O poder de compra do povo brasileiro dimi
nuiu e, em função disso, todos nós, empresários, per
demos o nosso poder de pagamento, nosso poder
empregatício. Vivemos do que a sociedade produz.
Então, se temos uma sociedade falida, automatica
mente, teremos problemas nas empresas.

Neste caso, não vemos a menor necessidade
para meios de fiscalização. Concordo com o colega.
Queríamos um esclarecimento: para que então mais
esta ferramenta?

Aproveito esta oportunidade ímpar para falar so
bre o REFIS. O empresário faz uma confissão de dívi
das e os seus bens ficam como garantia de pagamen
to. Atualmente, 57 mil empresários ficarão fora do
REFIS, porque não conseguirão fazer o pagamento.
Será que estas pessoas são picaretas, não pagam
porque não querem? Acho que algo está errado!

Muitas outras empresas estão com processo de
execução fiscal nos fóruns. Será que essas pessoas
também não estão pagando porque não querem?
Algo está errado. Será que todas as pessoas se deci
diram pelo não-pagamento ou é outra posição?

Outro detalhe, nessas dívidas públicas existe
uma exorbitância de multas, de cobrança de juros.
Quando recebemos os fiscais em nossas empresas
eles vão com o intuito de nos multar. Aconteceu re
centemente algo absurdo, em Formosa, Goiás. Rebe
lamo-nos contra os fiscais que iam às lojas dos co
merciantes com três, quatro policiais e os tratavam
pior do que traficante de drogas. Isso é um absurdo! É
uma afronta a nós, trabalhadores.

Gostaríamos até de falar mais sobre este as
sunto, para que atrocidades como essas não mais
ocorram.

Sr. Paulo Ricardo e Sr. Albérico Machado, todos
aqueles que requereram PDVs, que empenharam ca
pital e vieram para a iniciativa privada, praticamente,
na sua grande maioria, faliram. É complicado ficar
atrás de uma mesa, escrevendo o que cada empresa
ganha, quanto cobra de imposto, quanto arrecada
para o Estado, e o Estado não lembra que existe pre
juízo, que há anormalidades, que a empresa possui
uma folha de pagamento sobrecarregada, ou seja, há
todas as dificuldades do dia-a-dia.

Se uma empresa no total de suas compras gas
tou 1.000 e vendeu por 1.300, não quer dizer que ga
nhará 30%. A realidade não é essa. A realidade parti
cular é a de desavenças com empregados, com o Mi
nistério do Trabalho, problemas com multas, gastos
com advogados. Há todo um processo!
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Quando o empresário vai fazer o pagamento e
observa que uma empresa está apertada, ele socorre
uma e deixa a outra de lado. Isso acontece na grande
maioria das empresas do interior e das capitais. T0

dos têm este problema. Gostaria de deixar isso bem
claro.

O Deputado e o Vice-Presidente falaram algo in
teressantíssimo com que concordamos plenamente.
É preciso haver uma relação amigável entre a Recei
ta, os empresários e o consumidor. É necessário bom
senso. Vamos descobrir o que é melhor para o Gover
no, para o empresário e também para o consumidor. É
esta situação que queremos. Não queremos ver no
Governo um bicho-papão que vem nos matar, mas
também não queremos que nos vejam como picare
tas que não querem pagar, que querem sonegar. Não
queremos que pensem que o motivo de estarmos
aqui é única e exclusivamente porque não queremos
dizer quanto vendemos e quanto ganhamos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alex Canziani)
- Agradecemos ao Sr. Cinzenando Spíndola a partici
pação e também ao brilhante Deputado Gerson Ga
brielli. A presença de S.Exa. foi de fundamental im
portância nesta Comissão de Economia, Indústria e
Comércio. Aliás não só nesta reunião, mas também
S.Exa. contribui com o Parlamento, através de apre
sentação de proposições, de ações. Reconheço o seu
grande trabalho em prol não só dos lojistas, mas tam
bém da sociedade brasileira.

Concedo a palavra ao Sr. Rogério de Mello da
Silva.

O SR. ROGÉRIO DE MELLO DA SILVA - Boa
tarde, sou Rogério de Mello, fiscal de tributos de San
ta Catarina. Represento o Secretário do Estado da
Fazenda, que me deu a competência para falar do
projeto de Santa Catarina na área do equipamento de
Emissões de Cupom Fiscal.

Gostaria de parabenizar o Presidente da Mesa
pela iniciativa e o Sr. Edson Luiz dos Santos, que bri
lhantemente trouxe a posição técnica do problema e
não só uma posição financeira, econômica e legal,
até porque durante muito tempo ouvimos que não ha
via solução técnica. Vamos demonstrar que Santa
Catarina já tem um grande parque instalado, porque
se preocupou com a parte técnica.

O projeto de Santa Catarina começou exata
mente em 1997. O Dr. Milton Reis falou que este pro
jeto foi aprovado há quatro anos e não funciona. Gra
vei bem a palavra "projeto", porque é preciso haver
um projeto para que possa funcionar o Emissor de

Cupom Fiscal com cartão de crédito. Não se implanta
um projeto da noite para o dia.

Em 1997, com a lei, traçamos o seguinte proje
to: primeiro, conhecer o sistema. Como é que a fiscali
zação vai cobrar se não conhece o sistema? Chama
mos, então, as administradoras. Aliás, estão presen
tes todos os que estiveram na reunião com o Secretá
rio da Fazenda, comigo, a fim de que pudéssemos co
nhecer o sistema de cartão de crédito com o ECF. A
partir de então, multiplicamos para os nossos fiscais
de tributo. Como funciona o cartão de crédito no ECF
e como funciona o ECF em si?

Este é o primeiro passo: conhecer o sistema.
Talvez, muitos empresários presentes nesta reunião,
lojistas, inclusive, não conheçam o sistema e estão
reclamando do preço, da agilidade.

O segundo passo do projeto foi dar suporte aos
contribuintes.

O Sr. Luciano parabenizou Santa Catarina por
ter participado efetivamente - esse processo é per
manente - de discussões sobre a implantação do car
tão de crédito, sobre o ECF em Santa Catarina. Não
há como cobrar algo de alguém, se esse alguém não
conhece o sistema. Então, sentamos à mesa com o
CDL, com o Conselho Regional de Contabilidade e
principalmente com os desenvolvedores de softwa
res.

A palestra do Sr. Edson Luiz dos Santos foi mui
to bem explicada. Há 4 mil empresas de softwares e
o funcionamento do cartão de crédito depende das
mesmas. Em 1998, tivemos essa preocupação.

Fizemos palestras e reuniões com os setores
específicos, preparamos o mercado a partir de maio
de 1999. Este resgate histórico é importante, para sa
bermos por que Santa Catarina não participa do Con
vênio nO 0.101, que cobra o sigilo fiscal, como estão
dizendo aqui, mas também por causa da prorrogação

Em maio de 1999, começamos a cobrar o cartão
de crédito integrado das novas empresas que esta
vam entrando no mercado. Ali, a empresa fazia urna
declaração: "Não utilizo o cartão de crédito". "Utilizo-o
e meu programa já está aprovado pela administrado
ra". Ou: "Utilizo-o e meu programa será aprovado no
prazo de 60 dias". Consultávamos as empresas admi
nistradoras de cartão de crédito para ver se a informa
ção era verdadeira. Hoje, via Internet, pode-se con
sultar. Mauro, quantas vezes consultei para saber,
porque não tinha ainda na Internet? Será que essas
empresas realmente estão falando a verdade quando
declaram que está aprovado? Realmente, quando es-
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tava aprovado, autorizava-se o uso. Quando a empre
sa estava em processo de aprovação, dávamos o pra
zo de sessenta dias. Por quê? Precisamos de empre
sas de software, aprovadas pelas administradoras,
para cobrarmos o ECF com cartão de créd~o. Isso
ocorreu em maio de 1999 e, como primeiro resultado,
empresas que desenvolvem software foram até São
Paulo para fazer a análise dos seus programas, para
serem certificadas.

Em março de 2000, sentimos que a prorrogação
de sessenta em sessenta dias estava-se multiplican
do. Resolvemos dar um basta na prorrogação por
sessenta dias. Baixamos novo decreto sobre autori
zação de uso. A empresa, ou utiliza cartão de crédito
e já está aprovado, ou não utiliza cartão de crédito.
Assim, não há o que se discutir, e é dada a autoriza
ção de uso.

Por que falo em autorização de uso? Porque
não víamos como mudar um parque instalado da noi
te para o dia. Tínhamos que, primeiro, mudar o que vi
nha pela frente. Resultado: hoje o número de softwa
res em Santa Catarina é recordista nacional de apro
vação pelas administradoras. Em outros Estados, di
versas empresas tiveram que socorrer a administra
dora, para homologar e atender ao mercado de Santa
Catarina. Ora, Santa Catarina, que não tem um co
mércio forte em relação a outros Estados, como a Ba
hia ou São Paulo, para ter um número de administra
doras superior a todas essas é porque o resultado do
trabalho realmente está acontecendo. Empresas de
software já estão sendo autorizadas. Então, pode
mos cobrar a integração do parque instalado.

Para cobrar o parque instalado tivemos que
apelar, pois não conseguimos mais só com as reu
niões. O que adianta exigir a instalação do ECF com
cartão de crédito, se não há penalidade? Não vai dar
resultado. Assim, a Assembléia Legislativa do Estado
de Santa Catarina aprovou a lei de multa, que é real
mente pesadíssima. Como disse o Luciano, é de 26
mil reais e aumenta em 1.000 reai.s por mês de deso
bediência. Mas, quem cobrou a multa das cinqüenta
empresas? Não foi o Fisco de Santa Catarina. A pri
meira notificação neste Estado foi no ano de 2001.
Sabim quem cobrou? Aqueles que realmente instala
ram o equipamento Emissor de Cupom Fiscal com o
cartão de crédito. Ficaram na porta da secretaria di
zendo: "Estou perdendo vendas porque ele não tem o
cartão de crédito integrado e está jogando isso para o
preço." Excelente! Temos agora a lei de multa e a es
tamos aplicando. Hoje, o maior shopping de Floria
nópolis conta com 100% de suas lojas instaladas na
integração do cartão de crédito. Pasmem! Houve 42%

de aumento na arrecadação dentro do shopping. O
que será que está acontecendo? Significa que muitas
vendas não estavam passando pela nota fiscal.

O segundo aspecto para a cobrança é o técnico.
No início do processo, tínhamos realmente certa lenti
dão no processo. Vou passar informações técnicas a
mim fornecidas pelas administradoras de cartão de
créd~o. O aspecto técnico de dificuldade não existe
mais. O mesmo acesso que há via POS há via TEF. O
retorno é idêntico; a impressão no POS é diferente da
impressão pela impressora fiscal. Por quê? O POS é
térmico, não tem documento fiscal e a impressora fis
cal demora, mas imprime o documento fiscal. O Luci
ano dizia, como membro da classe de restaurantes:
"Rogério, estou preocupado, porque há restaurantes
alegando que não vai funcionar." Não vai funcionar o
ECF. Ouvi aqui que o ECF foi implantado de forma pa
cífica. Não foi, não! Tivemos muitas discussões sobre
o ECF e tivemos que ter uma lei de multas para im
plantá-lo. O ECF não foi de forma pacífica. E teve de
ser desenvolvido um ECF específico para aquele tipo
de estabelecimento, ou seja, restaurantes, e surgiu
de uma necessidade reclamada pelo Luciano, da
ABRASEL. Mais uma vez, mantivemos o diálogo e
não cobramos de restaurante enquanto não houves
se o equipamento adequado para restaurante. Quan
do este veio, houve certa choradeira dizendo que não
ia funcionar. Lancei um desafio ao Luciano e pedi que
um fiscal de tributos de Santa Catarina ficasse no
Restaurante Dim Dom, no período de 11 h às 14h, exi
gindo que fosse emitida nota fiscal para cada produto
fornecido pelo restaurante. Ligaram-me quinze minu
tos depois, dizendo: "Pelo amor de Deus, tire o fiscal,
porque deu um nó no restaurante". Depois colocamos
o ECF, e funcionou.

Então, temos que fazer certos comparativos. Em
São Paulo, foram feitos testes de quinze e cinqüenta
minutos. O de quinze minutos foi sem a nota fiscal 
com certeza - e os cinqüenta minutos foi com o cu
pom fiscal. Agora, demorar cinqüenta ou quinze minu
tos, com nota ou sem nota, também depende do as
pecto do software. Não se pode criticar um ponto iso
lado: "Ali está demorando cinqüenta minutos". Tecni
camente falando, se depende do software, depende
do hardware. Se você conta com software e hard
ware inadequados, é claro que vai demorar. Se você
tem outro melhor, haverá maior agilidade.

Quanto ao aspecto financeiro, também vou citar
dados fornecidos pelas administradoras e pelas inte
gradoras de cartão de créd~o. O preço da linha disca
da, repito, segundo informações passadas pelas ad
ministradoras e integradoras, que estão aqui presen-
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tes, foi de 1.800 reais, para adquirir, e não alugar, o
pimped, a instalação, o software de integração e
doze meses de suporte técnico. Gostaria de fazer
uma conta rápida. Além dos 1.800 reais, há também
20 reais mensais por bandeira. A conta que faço é:
sistema atual de aluguel do POS - e foi reclamado
que está alto: 60 reais por bandeira. Já recebemos a
informação de que uma das bandeiras aumentou
para 75 reais, mas vamos trabalhar com 60 reais.
Quem trabalha com três bandeiras em POS, tem um
custo de 180 reais por mês. No pimped, disse 20; o
custo é de 60 reais. A diferença é de 120 reais. Con
clusão: em quinze meses, o pimped estará pago.
Então, os senhores lojistas que usam o POS estão
pagando o pimped há muito tempo. Não vão pagar
agora, não; já estão pagando o pimped. Pagam 60 e
passarão a pagar 20. Esses dados foram fornecidos
pelas administradoras de cartão de crédito.

Quanto aos aspectos fiscais, há substituição da
fiscalização repressiva justamente pela preventiva. O
fiscal não vai mais dentro da loja, levando três policia
is, de jeito nenhum. Se está integrado, a fiscalização
vai ser preventiva, porque teremos a garantia de que
toda venda realizada com cartão de crédito terá o seu
documento fiscal, como manda a lei. A lei manda que
seja assim! Por que será que o shopping aumentou a
arrecadação em 42%? Todos estavam obedecendo a
legislação?

Conclusão: o Estado de Santa Catarina, com
suporte na legislação atual, primeiro, preparou o mer
cado, de forma a disponibilizar as soluções, para inte
grar o cartão de crédito no ECF, motivo pelo qual co
bra e continuará cobrando intensivamente a instala
ção do pimped. Entendemos que, para cobrar, temos
que disponibilizar as soluções. Isso foi feito em Santa
Catarina. Primeiro, disponibilizou as soluções, para
depois cobrar. Por que não participamos do Convênio
n° 0101, que segundo informações que obtive, a pror
rogação para dezembro de 2002 foi a pedido dos lojis
tas? Mas foi um pedido condicionado: "Entregamos a
vocês o sigilo fiscal das vendas, se vocês prorroga
rem." Para minha surpresa, há toda essa celeuma
aqui. com os lojistas reclamando. E partiu da própria
entidade de classe. Por que não fizemos isso? Por
que não entramos? Simplesmente porque estamos lá
cobrando efetivamente.

Eram essas as minhas considerações.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alex Canziani)

- Agradecemos ao Sr. Rogério de Mello a exposição.
São 13h34min. Temos mais três inscritos e,

após, a participação final dos membros da Mesa. Por

gentileza, peço que todos sejam breves, para que ter
minemos nossa reunião até, no máximo, 14h.

Concedo a palavra ao Sr. Eduardo Fernandes.
O SR. EDUARDO FERNANDES - Sou auditor

tributário do Distrito Federal e, nesta audiência, repre
sento o Dr. Valdivino de Oliveira, Secretário da Fazen
da e Planejamento do Distrito Federal.

Sr. Presidente, gostaríamos de parabenizar esta
Comissão pela iniciativa deste debate, que é uma for
ma de equalizarmos as informações sobre o assunto.

Gostaria de trazer alguns dados estatísticos do
Distrito Federal sobre a não-emissão do documento
fiscal, que é justamente a porta aberta que existe
quando a TEF não está integrada ao Emissor de Cu
pom Fiscal.

Todos nós, na condição de consumidores, efetu
amos as nossas despesas e muitas vezes recebemos
apenas o comprovante do cartão de crédito com o
"Muito obrigado. Passar bem". E a nota fiscal, o cu
pom fiscal deixou de ser emitido naquele momento.

Do fluxo da arrecadação tributária no comércio
varejista, uma vez ocorrido o fato gerador, que é a cir
culação de mercadoria ou a prestação de serviço,
nasce a obrigação acessória de emitir o documento
fiscal. Daí a escrituração desse documento, a decla
ração do faturamento e do imposto devido e a fase fi
nal, que é o recolhimento.

A TEF não-integrada ao ECF é uma porta aber
ta permanentemente para a não-emissão do docu
mento fiscal. Com raras exceções, como as redes de
grandes supermercados, as grandes redes de depar
tamentos e muitas lojas de shopping, que já têm
essa solução integrada, expressiva porção do comér
cio varejista funciona dessa forma. Para que os se
nhores tenham uma idéia, só em 2001 , do total de de
núncias formuladas pelos consumidores na Secreta
ria de Fazenda do DF, 33% correspondem à recusa
do comerciante em emitir o documento fiscal; 25%
não emitem espontaneamente o documento fiscal, ou
seja, o consumidor tem que exigir o documento; e 9%
emitem recibo, orçamento, ao invés do documento fis
cal. Ou seja, 67% das denúncias dizem respeito à
não-emissão dos documentos fiscais. Enquanto man
tivermos a TEF não-integrada ao ECF, essa porta es
tará aberta.

Os Estados que não têm um parque industrial
desenvolvido e que são essencialmente consumido
res, ou seja, têm um comércio varejista com peso for
te na arrecadação tributária de ICMS, se não traba
lharem o mais rápido possível no sentido dessa inte-
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gração, estarão perdendo receita todos os meses, to
dos os anos.

No Distrito Federal, o plano de fiscalização da
TEF, uma vez que a obrigatoriedade nasceu em 1998,
com o Convênio ECF n° 1, de 1998, foi implementado
a partir de 2001 , com a publicação de portaria do Sr.
Secretário, no dia 24 de outubro último. Não fomos
signatários do Protocolo ECF n° 1, de 2001, porque
não tínhamos as condições operacionais de efetuar a
fiscalização e passamos a implementá-Ia agora, rea
dequando os prazos de obrigatoriedade da integra
ção. O primeiro prazo - é bom que se ressalte - ven
cerá em 30 de novembro de 2001 . As empresas que
têm faturamento superior a 1 milhão e 200 mil reais
anuais estarão obrigadas a ter essa integração.

Parece-nos que ficou claro, depois da exposição
de todos os senhores, que a lei existe e deve ser cum
prida. A solução técnica existe. Muitos Estados já de
soneraram as microempresas ou aquelas que fatu
ram abaixo de 120 mil reais da obrigatoriedade, mas
temos que resolver o problema das empresas de mé
dio e pequeno porte. Por quê? As grandes redes têm
obrigatoriedade operacional tácita: não têm como
emitir documentos manuais e nem deslocar, a toda
hora, o consumidor do check out para ir ao POS fazer
o registro daquela operação. Então, essa integração é
operacional.

Se estamos falando do único problema, que é o
custo da implementação para as empresas de peque
no e médio portes, o próprio CONFAZ já estabeleceu
uma solução, que para nós está bastante clara. Se me
permitem ler, a cláusula 3a do Convênio ECF n° 1, de
2001, publicado no Diário Oficial da União de 12 de
julho último, estabelece:

Ficam os Estados e o Distrito Federal autoriza
dos a conceder crédito outorgado de ICMS, nos ter
mos de sua legislação, na aquisição de equipamento
e programa que permita que o comprovante de paga
mento de operação, ou prestação efetuada por cartão
de crédito ou débito, seja impresso no ECF.

Ou seja, já existe autorização do CONFAZ para
que os Estados concedam esses créditos. É lógico
que dentro dos limites da Lei de Responsabilidade
Fiscal.

É exatamente como o colega de Santa Catarina
mencionou. Acho que a celeuma que está sendo le
vantada agora reside unicamente no fato de as fiscali
zações terem começado a funcionar. Estamos fe
chando a porta. A integração é necessária e, com cer
teza, vai surtir efeitos positivos na arrecadação de to
dos os Estados envolvidos.

Era esta a minha intervenção, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alex Canziani)
- Agradeço ao Sr. Eduardo Fernandes a participação.

Antes de passar ao próximo inscrito, gostaria de
informar que o Dr. Albérico Machado, representante
dos Secretários de Fazenda Estaduais, tinha audiên
cia às 13h30min com o Presidente da Caixa Econômi
ca Federal e solicitou que fosse prorrogada para 14h.
S.Sa. nos pediu para se manifestar agora, para sair
em seguida.

Com a palavra, então, o Dr. Albérico Machado
Mascarenhas.

O SR. ALBÉRICO MACHADO
MASCARENHAS - Sr. Presidente, muito obrigado
pela compreensão. Eu não queria me retirar sem fa
zer alguns rápidos comentários. Deixarei aqui um re
presentante para acompanhar a finalização dos tra
ba�hos e os possíveis encaminhamentos que possam
ser feitos.

Com relação ao que foi comentado, temos duas
dificuldades e dois pleitos, nesse processo. Uma é
quanto aos prazos pela existência ou não de equipa
mentos e a outra em razão dos custos, já que é ques
tão legal. Não sou especialista no assunto e não ou
saria aqui contestar o nosso querido amigo Johnson
Nogueira, mas uma ação de inconstitucionalidade
proposta pela FCDL foi negada pelo Ministro Celso de
Mello. Então, na minha avaliação, acho que esse as
sunto não estaria sendo discutido.

Com relação aos custos, como foi dito pelo re
presentante de Santa Catarina, citaria um exemplo:
uma microempresa na Bahia, que paga de 25 a 30 re
ais - a faixa mínima até 460 reais, a última faixa, se
não me engano - fixos de ICMS, se tiver quatro má
quinas POS de cartão crédito paga 240 reais de alu
gueI. Esse custo nunca foi contestado. Às vezes, ela
paga 25 reais de impostos e 240 reais para ter quatro
máquinas de cartão de crédito. E isso nunca foi con
testado.

É preciso também que se busque solução para
a redução desses custos junto às administradoras de
cartão de crédito. É preciso que trabalhemos em con
junto para buscar isso. Estamos abertos. O Fisco já
concede 50% de crédito fiscal. Na Bahia, estamos
abertos a discutir para tentar ampliar esses volumes.
Não somos contrários. Estamos abertos para que
possamos avançar e acredito que a maioria dos Esta
dos também esteja. Posso falar em nome não de to
dos, mas de alguns Secretários com quem conversei
e que fazem parte de um grupo. Conversamos muito
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sobre esse assunto e acho que é possível avaliar os
custos.

As microempresas estão, na sua maioria, fora
disso. Em muitos Estados, já foram dispensadas e em
outros houve uma prorrogação. Na Bahia prorroga
mos para 2004 e ainda há mu~o tempo para discutir
com os microempresários o que vai ser feito em rela
ção a essa obrigatoriedade para os microempresári
os. Não é mais possível retardar essa automação co
merciai aos médios e grandes empresários. Se em
Santa Catarina já se conseguiu instalar em determi
nado shopping 100% do equipamento, é porque há
disponibilidade de equipamento. Se prorrogarmos
mais uma vez e mais uma vez a implantação da auto
mação comercial, nunca vamos atingir o objetivo.

Com os ECFs aconteceu a mesma coisa, pror
rogou-se muitas e muitas vezes. Não foi tão pacífico
como se está dizendo.

É preciso que busquemos a solução para isso
sem nova prorrogação.

A proposta que surgiu do CONFAZ, em Goiás,
foi dos próprios empresários, de quem não tiver im
plementado poder autorizar às administradoras de
cartão de crédito para que forneçam seu faturamento.
Muitas das empresas já o fizeram. Na Bahia, mais de
duas mil empresas.

Como posso agora dizer: e o que faço com as
duas empresas que já me autorizaram? Vou devol
ver-lhes a autorização e dizer que esqueçam ou en
tão vou cobrar delas e praticar concorrência desleal
com aqueles que não o fazem?

Temos consciência de que separamos e busca
mos separar as ações. Faço uma observação ao que
a Ora. Adalgisa Maria da Silva falou. Os métodos da
Bahia não são espúrios como os nossos contribuin
tes. Nunca tivemos esse tipo de prática. Acredito que
o Fisco brasileiro não aja dessa forma. Claro, em
qualquer lugar, em qualquer atividade pode existir ex
cessos, muitas vezes não controlados pelos Secretá
rios e pelas suas equipes. Mas não se faz dessa for
ma.

Sou funcionário de carreira do Fisco e quero
sempre buscar ter a visão dos dois lados e jamais a
visão unilateral, apenas do lado em que eu estiver.

Por isso, temos sempre aberto um canal de diá
logo com os lojistas, com os empresários de modo
geral, de todos os segmentos. Prestigiamos sempre e
estaremos sempre prestigiando o empresário que tra
balha sério, que é correto. Esse sempre terá a parce
ria do Fisco. Aqueles que fazem diferente, com certe-

za, sofrerão todo o tipo de ação possível do Fisco
para coibir a sonegação.

Como, infelizmente terei de sair pelas razões já
explicadas, peço que o Dr. Expedito, meu represen
tante na COTEPE, ocupe o meu lugar, enquanto me
retiro e tome nota de tudo o que acontecer na Comis
são.

Sr. Presidente, quero agradecer a V.Exa., para
benizá-lo por esta iniciativa e a todos os membros da
Comissão de Economia, Indústria e Comércio da Câ
mara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alex Canziani)
- Agradeço ao Dr. Albérico Machado Mascarenhas
sua presença.

Passamos a palavra ao penúltimo inscrito, Dr.
Cláudio Humberto.

O SR. CLÁUDIO HUMBERTO - Sr. Presidente,
demais membros da Mesa, sou representante da em
presa Soft System. Somos provedores de solução
para a automação comercial.

Pelo que foi dito pelo Dr. Edson Luiz dos Santos,
existem quatro mil softwares no Brasil em operação
nas lojas. Desses, pelos meus últimos dados, apenas
2% são homologados pela TEF. Essa foi a última in
formação que tive. Se há 200 homologações, aumen
tou bastante, porque representam 5%.

Essa parte do software é de vital importância
para o funcionamento da TEF, porque sem ele o apli
cativo não existe.

No Brasil existem apenas duas empresas para
homologar as software houses, localizadas em São
Paulo. Todas as empresas devem ter seus software
homologados pela duas empresas. Se já foram feitas
200 homologações, faltam 3.800 empresas para se
rem homologadas por apenas duas empresas, em
São Paulo. A dificuldade das software houses de
fora de São Paulo para homologar seus produtos são
muito grandes. Com isso, o prazo de implantação da
TEF ficará seriamente comprometido. Santa Catarina
conseguiu, mas demorou três anos. Será muito com
plicado para as empresas que estão começando ago
ra atender os prazos.

Então, gostaria de saber do Dr. Edson Luiz dos
Santos se há possibilidade de se aumentar o número
de empresas homologadoras, instalando-as em ou
tros locais da Federação e não só em São Paulo. O
acesso é difícil, as empresas têm de comprar o pim
ped. Pelo que vejo, as empresas de software não fo
ram ouvidas a respeito da implantação da TEF e sem
elas a TEF não existe.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Alex Canziani )
- Agradeço a participação ao Or. Cláudio Humberto,
da Soft System.

Passamos a palavra à nossa última inscrita, Ora.
Rosana Brandão de Oliveira, da Secretaria da Fazen
da de Goiás.

A SRA. ROSANA BRANDÃO DE OLIVEIRA 
Boa tarde a todos.

Sr. Presidente, agradeço a oportunidade de par
ticipar deste evento. Acho brilhante a iniciativa de reu
nir os empresários e os diversos segmentos que par
ticipam desse processo.

Estou representando o Secretário da Fazenda
de Goiás, Sr. Jales Fontoura. Intempestivamente me
inscrevi, em razão de várias citações do meu Estado.
Mas não quero ser repetitiva, porque a palavra do Fis
co foi coerente e a mesma do início ao fim.

Fomos informados de que em novembro haveria
dois elementos das empresas homologando softwa
res em Goiás. Agora em novembro estamos cobran
do isso, porque esses elementos ainda não aparece
ram. Acho que essas sugestões é que deveriam estar
sendo dadas aqui para viabilizar o processo. Esta foi a
nossa intenção inicial.

Senti-me no dever de esclarecer a conduta no
Estado de Goiás, em razão de algumas posições aqui
expressas.

A operação de fiscalização do Estado de Goiás
vai na mesma linha do que disse o Or. Albérico Ma
chado Mascarenhas.

O nosso método de fiscalização como um todo
prioriza a não-autuação. Em razão disso, utilizamos
métodos não espúrios, mas que se demonstram efi
cazes no resultado, como no caso do Estado de Mi
nas Gerais, aqui citado, que em um ano conseguiu
dobrar a arrecadação, que era legítima e devida ao
Estado.

Utilizamos um recurso de que o contribuinte já
dispunha. Ele tinha automatizado a sua loja, já dispu
nha desses dados, o Fisco foi lá, inseriu a sua inteli
gência e agora faz a coleta dos dados. Isso é o que
está acontecendo no Estado de Goiás.

As nossas penalidades também são pesadas,
como no Estado de Santa Catarina, porque o Estado
prioriza a percepção de risco. E isso faz com que as
nossas penalidades sejam poucas, mas significati
vas, para que o processo de arrecadação se faça de
maneira natural onde o Fisco não tenha de estar pre
sente. A intenção da Secretaria da Fazenda - e acre
dito que de nós todos, porque estudamos o problema
em grupo - é de que a arrecadação espontânea che-

gue aos nossos governantes, para que possam cum
prir o planejamento que fizeram diante da Nação.

Vimos aqui vários conceitos de povo, nação e
Estado serem confundidos, mas somos apenas ferra
mentas dos governantes escolhidos por todos nós,
seja ele do partido que for, com o objetivo de viabilizar
o Estado a prestar um serviço à Nação.

Esta é a nossa visão bem clara.
O Estado de Goiás trabalha, sim; e trabalha não

buscando o leite derramado, porque há percepção de
risco, as penalidades são altas e as infrações diminuí
ram em número, permitindo um aumento significativo
da arrecadação.

Mencionou-se aqui que realizamos uma opera
ção utilizando inclusive corpo policial dentro das lojas.

Quando da operação da TEF eu estava presen
te, inclusive no Município de Formosa, aqui citado.
Não trabalhamos assim. O Estado de Goiás só opta
por esta operação quando combate a clandestinidade
em feiras públicas, quando combate o transporte
clandestino. Nesse caso, tornamos públicas as nos
sas operações antes de realizá-Ias. Se vamos comba
ter o transporte clandestino, antecipadamente avisa
mos no rádios e na televisão. E, geralmente, nas fei
ras públicas há transporte clandestino. Aí utilizamos a
cobertura de corpo policial, sim. Mas a operação TEF
não transcorreu dessa forma, porque eu e minha
equipe estávamos presentes. E não é o tipo de contri
buinte que necessitasse desse recurso.

Era o que gostaria de esclarecer. No mais, acho
que a fiscalização como um todo é coerente, como
cada representante de Estado disse.

Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alex Canziani)

- Agradeço à Ora. Rosana. Passaremos agora às
considerações finais dos membros da Mesa.

Com a palavra o Sr. Edson Luiz dos Santos.

O SR. EDSON LUIZ DOS SANTOS - O colega
Or. Paulo Abib mencionou algumas coisas que são do
nosso interesse também, como tempo de transação,
compartilhamento do equipamento, quantas das qua
tro mil software houses já estão homologadas.

O tempo de transação é muito importante na
captura e na autorização da captura do cartão de cré
dito. É por isso que os senhores têm um POS, para
que esse tempo dedicado à automação do meio de
pagamento seja o mínimo possível, e seus funcionári
os ou vocês mesmos estariam vendendo seus produ
tos, ao invés de estarem ao telefone pegando autori-
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zação. Então, o POS representa uma redução de cus
to, porque tem a função principal de automação.

Quanto à integração do POS a qualquer uma
das soluções, a maioria dos senhores sempre se refe
riram à TEF - portanto, suponho que estejam se refe
rindo ao computador e ao POS -, talvez se esquecen
do de que também existe um parque instalado de má
quinas registradoras e de microterminais cujas tecno
logias podem estar até já superadas.

Quanto aos quatro mil software houses, a inte
gração é tecnologicamente possível, como lhes de
monstrei. Isso é inegável. Mas a prática tem mostrado
que a velocidade com que isso acontece parece não
atender aos anseios de todos. Não é muito simples fa
zer essa integração, porque, como lhes disse na apre
sentação, há uma preocupação constante com os ní
veis de segurança, de integridade de dados e de velo
cidade de transação. Então tem que haver a certeza
de que com a homologação esses itens não ficarão
comprometidos, até lembrando o que o próprio Se
cretário Albérico Mascarenhas mencionou sobre as
notícias veiculadas a respeito de fraude. Imaginem, a
partir do momento em que sai do nosso parque, o
equipamento que vai começar a ler cartões. Precisa
mos ter um mínimo de certeza de que nós, portadores
de cartões e lojistas, não vamos sofrer conseqüênci
as da fraude. Então a velocidade é comprometedora,
não atende. De qualquer forma, existem hoje 250 ho
mologados. A velocidade de homologação também
não atende a todos da maneira como gostaríamos.
Mas, para podermos facilitar essas homologações, já
estamos indo para a terceira empresa integradora.

Qual é o papel da integradora? A integradora co
nhece a automação comercial, que não é o nosso ne
gócio, conhece o nosso sistema TEF e facilita essa in
tegração oferecendo ao estabelecimento comercial a
melhor maneira de fazer a integração. Já estamos
com a terceira.

O objetivo de termos as integradoras é atender
ao maior número possível de software houses no
Brasil inteiro.

Já tivemos algumas iniciativas, o que chama
mos de show-room, em Santa Catarina, Belo Hori
zonte, Bahia. Faremos ainda neste ano em Goiânia.
Trata-se de um trabalho, como disse meu colega, de
formiguinha. Vamos para algum local e oferecemos
às software houses que venham até nós e facilitem a
comunicação com os integradores.

Infelizmente não acontece na velocidade dese
jada. Não sou tão técnico para descrever exatamente
como é que se dá essa integração, mas basta lembrar

qual é a exigência daquilo que é descriminado no cu
pom fiscal. Imaginem cada um daqueles itens relacio
nados com uma forma de pagamento. Não é mu~o

simples.
A solução de compartilhamento também é uma

realidade. Mas também, embora tecnologicamente
possível, na prática não é mu~o fácil. Existe um par
que instalado e os novos. Há alguns estabelecimen
tos que já compartilham, seja POS, TEF, um sistema
que contenha um PC e uma impressora fiscal.

Essa realidade já está no mercado. A velocidade
com que ela vai acontecer depende das homologa
ções e das instalações. Só não esqueçam que há um
parque instalado. Não estou defendendo nem um
lado nem o outro, só estou mostrando a realidade. O
que fazer com o parque instalado que tem microtermi
nais, máquinas registradoras ou mesmo computado
res PCs que rodam com softwares antigos ou com
tecnologia antiga? As administradoras de cartão,
como vocês chamam, os adquirentes, como nos cha
mamos, não podem se comprometer a fazer uma
substituição de algo que pertence a vocês à sua auto
mação comercial. Nós não entendemos nada disso.

Por fim, quero lembrá-los o seguinte: os meios
de pagamento de cartões de créd~o e débito vêm
constantemente, há mais de trinta anos neste País,
oferecendo conforto, agilidade, segurança para mi
lhões de brasileiros. Como vocês viram, são cerca de
600 mil estabelecimentos comerciais.

Nos últimos 10 anos, tivemos um crescimento
significativo da automação que oferece tudo isso. E,
depois de investimentos constantes, de busca cons
tante para a melhoria desse processo, não gostaría
mos que alguém olhasse o POS e dissesse que é ile
gal. Esta é uma preocupação que temos.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Alex Canziani)

- Agradeço ao Dr. Edson Luiz dos Santos a participa
ção.

Concedo a palavra ao Sr. Milton Reis.
O SR. MILTON REIS - Sr. Presidente, senhoras

e senhores, primeiramente gostaria de esclarecer
algo que foi citado aqui várias vezes, ou seja, que os
CDLs haviam concordado com esse convênio. Inclu
sive foi dito aqui pelo próprio Secretário da Fazenda
que lojistas de Goiânia concordaram com o convênio.
Vamos esclarecer uma coisa: se o Governo Federal
for a Porto Alegre e fizer um acordo com o Prefeito de
lá, esse acordo vale para o Brasil inteiro? O CDL é
municipal. Se o Governo Federal fizer um acordo com
um CDL, com dois ou com três, não estará fazendo
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um acordo com os lojistas do Brasil. Estamos falando
aqui do Brasil, não de Goiânia ou de outro Estado ou
Município.

Quero deixar bem claro que a Confederação
não fez acordo com ninguém. Entrei no processo re
presentando o Sebastião, bastante tempo depois,
quando, inclusive, o convênio já tinha sido assinado.

Eu questiono - não estou dizendo que está erra
do - a validade desse convênio, porque como o car
tão de crédito não é contribuinte do ICMS, não está
apto a fazer um convênio.

Gostaria de deixar bem claro que não se deve
citar valores, porque cada Estado fixa o valor para de
finir o que é microempresa e pequena empresa.
Então, não vamos dizer que são 120 mil reais, porque
em cada Estado o valor é um.

Gostaria de ouvir do Paulo, principalmente, o
que poderíamos fazer neste momento para amenizar
essa situação. Quer dizer, há um convênio cujo prazo
terminou. Nós estamos lutando para que ninguém as
sine esse convênio. Se alguém for tirar o POS da em
presa, vamos impetrar mandado de segurança, por
que ninguém pode impedir ninguém de vender. Vocês
podem multar. Como foi dito aqui,

nós queremos trabalhar em conjunto - Estado,
comércio, indústria. Queremos um Brasil unido. Va
mos ver o que vocês podem fazer.

Quanto ao Deputado Alex Canziani, reitero pe
rante todos e em nome de todos nosso agradecimen
to porter abraçado a nossa causa. Como eu disse an
tes, tivemos retorno de 40% dos Deputados Federais
de todo o Brasil, mas foi o Deputado Alex Canziani o
único que tomou a iniciativa, apoiado pelo Deputado
Bornhausen - vários Deputados o apoiaram, mas
quem teve a iniciativa foi ele.

Nós agradecemos muito. É pessoa com quem
podemos contar. Aproveito a oportunidade para di
zer-lhes o seguinte: daqui para frente, temos que nos
mobilizar, eu tenho dito isso. Não podemos parar de
nos mobilizar. Precisamos trabalhar. Perguntem a
qualquer Deputado que ainda esteja aqui, ao Deputa
do Alex Canziani, por exemplo, do que eles precisam.
Eles precisam que estejamos perto deles, precisam
das nossas informações. Como nós somos peque
nos, é isso que podemos dar. Não adianta eles irem
às suas bases, conseguir votos e depois não ter aqui
ninguém para apoiá-los. Daqui para frente, precisa
mos pensar nesse processo. Cada um de nós, no Mu
nicípio, no Estado, precisa lutar para que não haja as
sociativismo sem mobilização. Muito obrigado.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Alex Canziani)
- Agradeço ao Dr. Milton Reis. Foi a mensagem que
ele nos encaminhou que deu origem a esta importan
te audiência pública.

Com a palavra o Dr. Paulo Ricardo Cardoso, Co
ordenador-Gerai de Fiscalização da Receita Federal.

O SR. PAULO RICARDO CARDOSO - Sr. Pre
sidente, Deputado Alex Canziani, agradeço as pala
vras a mim dirigidas.

Pelo que pude depreender do que foi menciona
do nesta audiência, dos pontos que discutimos hoje,
podemos chegar a dois fatos importantes: primeiro,
soluções tecnológicas existem. Pode ser que haja um
problema operacional aqui, outro acolá, uma linha te
lefônica que não responde na velocidade desejada,
mas as soluções tecnológicas existem, talvez mais de
uma dezena; segundo, talvez tenha sido feita urna
ponderação inadequada a respeito de sigilo fiscal, o
fato é que não se trata de sigilo fiscal. Nós podemos
tratar de outros aspectos, talvez até de ordem legal,
como foi exposto pelo Dr. Johnson Nogueira, mas não
estamos falando, neste caso, de sigilo fiscal.

O ponto fundamental para o qual eu chamo a
atenção de todos diz respeito a uma ponderação feita
pelo Sr. Luciano Bartolomeu: o que nós procuramos
foi extinguir a desigualdade entre o formal e o informal
- é óbvio que optamos por que todos sejam formais.
Não podemos mais conviver com uma situação em
que, de um lado, há estabelecimentos comerciais que
cumprem as suas obrigações, pagam os seus tribu
tos, respondem por pesados encargos salariais e, de
outro, estabelecimentos que nada disso cumprem,
numa concorrência desleal, que acaba estimulando
que todos concorram de forma desleal.

Imagino a administração tributária federal, esta
dual ou municipal como um grande condomínio 
quem mora em edifício sabe do que estou falando. Se,
por acaso, alguns condôminos deixarem de pagar as
taxas condominiais - não tenham dúvida - haverá a
chamada taxa extra, é uma questão de tempo. Há
uma opção: todos pararem de pagar. Ótimo, mas este
prédio, seguramente, não terá um futuro muito bri
lhante: o elevador não será consertado, o lixo não
será retirado.

Estamos procurando, justamente nós, represen
tantes da administração tributária, e, com certeza, os
senhores, representantes dos meios produtivos, é
que todos paguem o justo, o correto. Talvez consiga
mos pensar em diminuir mais à frente, o que é urna
outra ponta, uma outra questão, que não tem a ver
com o ingresso, mas com a saída do recurso.
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Estou falando em nome da Receita Federal 
seguramente o Sr. Secretário endossa o que digo: a
Receita Federal está sempre aberta, disponível para
discutir soluções tecnológicas, legislações mais aper
feiçoadas para chegar a um ponto de equilíbrio entre
a capacidade contributiva e o que o Estado exige em
termos de recursos públicos.

Às vezes pensa-se que o Fisco está arrecadan
do e colocando o dinheiro num cofre. O Fisco é um
instrumento utilizado pelo Estado. Nós arrecadamos
porque alguém tem necessidade dos recursos. Quan
to e como se gasta é outra questão, de cunho orça
mentário, que não cabe ao Fisco, instrumento utiliza
do pelo Estado para promover a arrecadação tributá
ria e suprir todas as deficiências em termos de políti
cas sociais, discutir.

Reafirmo que a Secretaria da Receita Federal
está à disposição de todos. A nossa política sempre
foi a de interagir com as entidades de classe, no ambi
ente do CONFAZ, para chegarmos a soluções ade
quadas para que tenhamos o equilíbrio tão desejado,
com o formal prevalecendo sobre o informal- a infor
malidade é exceção. Os números que eu apresentei
aos senhores são números de exceção. É essa reali
dade que buscamos combater. Não podemos permitir
mais condutas de evasão tributária, que tira recursos
das áreas sociais, tão carentes e necessitadas.

Agradeço à Comissão o convite que me fez.
Eventos como este produzem um ambiente favorável
para que as discussões sejam levadas a bom termo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alex Canziani)
- Agradeço ao Dr. Paulo Ricardo a participação.

Há algum tempo eu estive com o Dr. Paulo Ri
cardo, depois mantivemos contato com o próprio Se
cretário Everardo Maciel, a quem levamos reivindica
ções de determinada categoria, e agora vemos que
algumas ponderações estão chegando a um denomi
nador, mostrando que, neste caso específico, houve
boa vontade da Receita Federal, que acabou aceitan
do os argumentos daquela categoria.

Com certeza, havendo pleitos, a Secretaria ha
verá de analisar com bons olhos os pedidos da socie
dade, sobretudo os pleitos justos, para que possamos
ter arrecadação, sim, porque o País precisa arrecadar
para prover os serviços públicos, mas que seja uma
arrecadação justa. É o que a sociedade brasileira es
pera.

Muito obrigado pela sua participação.
Com a palavra o Sr. Sebastião Mauro, Presiden

te da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas.

O SR. SEBASTIÃO MAURO FIGUEIREDO
SILVA - Sr. Presidente, acho que hoje demos um pas
so importante, ainda que seja um passo - não chego
a visualizar, nas palavras do Dr. Paulo Ricardo, o final
de uma situação, que acabou, está implantado, que
não vamos ter condições de negociar, inclusive, um
novo prazo para que as coisas possam fluir melhor
para os nossos pequenos lojistas, principalmente di
ante da difícil situação que estamos vivendo atual
mente na economia comercial do Brasil, em que as di
ficuldades são muito grandes.

Será que nós vamos realmente perder esta
oportunidade de negociar? Será que teremos de pa
gar agora, que montar agora? Não tem mais jeito?
Não é por aí. Eu acho que não é esta a posição do Dr.
Paulo Ricardo. Depois, rapidamente, ele poderia se
pronunciar sobre isso.

Aproveito a oportunidade para parabenizar o
Milton Reis, nosso interlocutor nesse processo, um
batalhador, foi lojista durante muito tempo; também o
Deputado Gerson Gabrielli, que já foi Presidente da
Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e tem
sensibilidade para enfrentar este problema.

Como não tenho conhecimento técnico deste
assunto, eu procuro as pessoas que possam me dar a
sua colaboração para levar aos lojistas tudo o que a
Confederação pode oferecer.

Parabenizo todos os que aqui se pronunciaram.
Ficamos, por um lado, satisfeitos, por outro, um pouco
decepcionados, mas sabemos que em fóruns como
este as coisas funcionam assim mesmo. Eu não po
deria deixar de enfatizar a eficiência e a inteligência
do pessoal de Santa Catarina, que, no tempo neces
sário, fez com que se implantasse tudo o que foi im
plantado e, hoje não presenciássemos tantos proble
mas. Também o pessoal de Goiás, que, embora inici
ante, está procurando fazer as coisas de maneira
tranqüila.

Mas manifesto certa preocupação com o nosso
Secretário do Rio de Janeiro, que parece estar que
rendo fazer a coisa de afogadilho, de maneira mais
apertada. É apenas um ponto de vista.

No cômputo geral, acho que teremos a oportuni
dade de conversar com os representantes da Receita
Federal e do CONFAZ. O CONFAZ, penso eu, não
está com essa bola toda para chegar e tentar fazer
com que possamos cumprir obrigações, o que, natu
ralmente, deveria vir do Executivo, do Ministério da
Fazenda, mas muito menos do CONFAZ.

Eu fico preocupado com a posição adotada pelo
CONFAZ, embora entenda que a sua finalidade é,
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também, fazer estudos no âmbito do Brasil. Ele é o re
presentante da Secretaria de Fazenda.

Nesta oportunidade, reitero ao Or. Paulo Ricar
do Cardoso e a todos os presentes, meus cumpri
mentos' ao tempo em que parabenizo o Dr. Paulo
Abib e Johnson Nogueira pelos brilhantes pronuncia
mentos que fizeram, demonstrando que entendem do
processo.

Preocupa-me saber se este debate vai continu
ar ou se vamos encontrar uma barreira, tendo em vis
ta o que disse o Dr. Paulo Ricardo, que parece ter dei
xado a coisa meio sem solução, sem esquecer o que
mencionou o Secretário da Bahia, que nos deixou há
pouco.

As empresas de cartões de crédito estão dis
postas a encontrar conosco uma solução que atenda
não apenas aos lojistas, mas também ao Governo e
aos Estados. Eu diria a esta parte fiscalista que esta
mos apoiando o projeto do Senador Bornhausen que
institui o Código de Defesa do Contribuinte, assim
como foi feito em Minas Gerais, justamente para que
não haja excesso de fiscalização, como às vezes
acontece, com a utilização de corpo policial- não é o
caso de Goiás, porque como disse sua representante,
o policiamento é requisitado no caso de transporte
clandestino. O fato é que há cidades, Estados em que
se levam três ou quatro policiais para nos fiscalizar.

Nós temos que criar algo para nos defender. E
nós estamos defendendo o Código de Defesa do
Contribuinte, do Senador Bornhausen, a exemplo do
que aconteceu em Minas Gerais, cuja Federação dos
Lojistas desempenha papel preponderante, a ponto
de conseguirmos um Código de Defesa do Contribu
inte.

Mais uma vez, agradeço ao Deputado Alex Can
ziani pelo desempenho e por ter realizado esta au
diência pública e nos dar um grande apoio para conci
liarmos os nossos problemas e sermos porta-vozes
dos nossos lojistas junto aos administradores da Re
ceita Federal e Estadual, e chegarmos a um denomi
nador.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alex Canziani)
- Agradeço ao Dr. Sebastião Mauro a participação.

Antes de encerrar esta reunião, concedo a pala
vra ao Dr. Paulo Ricardo para responder às indaga
ções do Dr. Sebastião Mauro.

O SR. PAULO RICARDO CARDOSO - Sr. Pre
sidente, eu vou começar pela parte final, em que o Dr.
Sebastião Mauro mencionou que eu teria dito que
não haveria solução. Pelo contrário, eu disse que as
soluções existem, há muitas soluções tecnológicas

no mercado. Eu reafirmei e reafirmo que a Secretaria
da Receita Federal está à disposição para discutir
não apenas soluções tecnológicas, como também as
soluções em termos de legislação.

Em momento algum eu quis expressar entendi
mento diferente deste. Existem algumas normas lega
is que, sabemos muito bem, acabam não pegando,
como popularmente se fala. Nós queremos que todas
as normas tributárias sejam efetivas e eficazes, que
produzam seus efeitos.

Dessa forma, Dr. Sebastião Mauro, soluções
existem, e muitas, tanto no âmbito tecnológico quanto
no da legislação. A Secretaria da Receita Federal, por
seu turno, está à disposição para dialogar. Eventos
como este, como eu havia comentado, proporcionam
a troca de idéias que vai aprimorar as nossas normas
e, sem dúvida alguma, o meio produtivo, que é o que
gera impostos e sustenta este País.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Alex Canziani)
- Agradeço a todos os senhores a participação. Acre
dito que foi extremamente oportuna e proveitosa esta
audiência pública.

Quanto ao que dizia o Dr. Milton Reis, também
acredito quão necessário se faz que, cada vez mais, a
sociedade participe das discussões que fazemos no
Congresso Nacional. Diariamente, discutimos assun
tos de grande relevância para todos os senhores e a
sociedade brasileira. Esta semana, por exemplo, aca
bamos não votando, mas deveremos fazê-lo na se
mana que vem, projeto de grande repercussão para o
País, um projeto do Executivo, em que o acordado se
sobrepõe ao legislado.

Naquele momento, presenciamos uma partici
pação muito forte dos trabalhadores e das centrais
sindicais, mas vimos muito pouca participação dos
empresários.

Os empresários e a sociedade brasileira têm de
acompanhar pari passu o que acontece nesta Casa;
as grandes decisões saem do Parlamento, e é funda
mentai que os senhores estejam presentes, informan
do e sugerindo para que melhoremos e aperfeiçoe
mos a legislação brasileira.

Quantas vezes os senhores não vêem nos jor
nais que foi aprovado determinado projeto? "Mas
como foi aprovado isso?" Alguns acham que o que foi
aprovado não reflete a necessidade do País. Por essa
razão, é de fundamental importância, Dr. Milton, e o
senhor falou muito bem, que os senhores acompa
nhem as matérias do interesse das suas categorias e
do País inteiro.
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Esta reunião não representa o fim das discus
sões, mas o começo da análise. Nós voltaremos a nos
reunir. Quero reunir-me com os membros da Comis
são de Economia para relatarmos as conclusões a
que chegarmos e, principalmente, o encaminhamen
to que poderemos dar.

Agradeço sobremaneira a presença a todos os
senhores, à Assessoria da Comissão de Economia
pelo incansável trabalho que realizou, ao nosso
Assessor Melo, que também desempenhou um im
portante papel para que pudéssemos realizar este
evento, e a todos os senhores que saíram dos seus
Estados para debater conosco e para nos trazer suas
sugestões. É dessa forma que iremos construir um
país possível para todos nós.

Agradeço ao brilhante Deputado Jairo Carneiro,
atuante membro da Comissão de Economia, que nos
acompanhou, e a todos os Deputados que, junto co
nosco, com os Deputados Marcos Cintra e Gerson
Gabrielli, participaram desta reunião.

Declaro encerrada esta audiência pública.

Ata da Quadragésima Primeira Reunião Ordiná
ria, realizada em 27 de novembro de 2001.

Às quatorze horas e quarenta minutos do dia
vinte e sete de novembro de dois mil e um, reuniu-se a
Comissão de Economia, Indústria e Comércio, no
Plenário Professor Roberto Campos, da Câmara dos
Deputados, em audiência pública, para debater o
tema "Os Reflexos do Pedido de Falência da
SOLETUR", tendo como convidados os Senhores Eu
gênio Antinoro - Presidente da Associação de Agên
cias de Viagens - ABAV/DF; e Eraldo Alves da Cruz
Diretor de Relações Institucionais da Associação Bra
sileira da Indústria Hoteleira - ABIH-Nacional. Regis
traram presença os Deputados Marcos Cintra, Presi
dente; Jairo Carneiro, Léo Alcântara, Zilá Bezerra,
Antônio do Valle e Divaldo Suruagy - Titulares; Ronal
do Vasconcellos, Elcione Barbalho, Luiz Fernando e
Carlito Merss - Suplentes. Deixaram de comparecer
os Deputados Alex Canziani, Almeida de Jesus,
Arthur Virgílio, Delfim Netto, Edison Andrino, Emer
son Kapaz, Enio Bacci (ausência justificada - missão
oficial), Gerson Gabrielli, Givaldo Carimbão, Jaques
Wagner, João Pizzolatti, Jurandil Juarez, Márcio For
tes, Osório Adriano, Rubem Medina, Sérgio Barros
(ausência justificada - L1S) e Virgílio Guimarães. O
Presidente em exercício, Deputado Ronaldo Vascon
cellos, deu por abertos os trabalhos, chamando para
tomar assento à Mesa os convidados. Após cumpri
mentar a todos, o Presidente concedeu a palavra ao
Deputado Jurandil Juarez e a cada um dos exposito-

res para suas explanações. Usaram da palavra, tam
bém, os Senhores José Osório Naves, da revista Via
jar; Pedro Parizzi, Coordenador Parlamentar da
FIEMG; e a Professora Rosinetti Monteiro Soares.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, às
quinze horas e trinta e seis minutos, o Presidente
agradeceu a presença de todos, em especial aos con
vidados, e encerrou os trabalhos. O inteiro teor da re
união foi gravado, devendo ser transcrito e publicado,
passando a fazer parte integrante desta Ata. E, para
constar, eu Aparecida de Moura Andrade, lavrei a pre
sente Ata, que por ter sido lida, discutida e aprovada,
será assinada pelo Presidente em exercício, Deputa
do Ronaldo Vasconcellos e publicada no Diário da
Câmara Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Vas
concellos) - Havendo número regimental, declaro
abertos os trabalhos da presente reunião de audiên
cia pública sobre os reflexos do pedido de falência da
SOLETUR.

Esta reunião conta com a presença do Sr. Eugê
nio Antinoro, Presidente da Associação Brasileira de
Agências de Viagens do Distrito Federal- ABAV/DF;
do Sr. Eraldo Alves da Cruz, Diretor de Relações Insti
tucionais da Associação Brasileira da Indústria de Ho
téis - ABIH Nacional, e do Sr. Nelson F. Lins
d'Albuquerque Júnior, do Departamento de Qualida
de do Produto Turístico da EMBRATUR.

Nesta tarde, vivemos um momento um tanto
quanto complicado, porque a Casa deverá votar, ou
não - é imprevisível - a questão da flexibilização da
CLT. O Partido dos Trabalhadores, numa atitude políti
ca que temos de ace~ar, está obstaculizando os tra
balhos legislativos que requerem votação. Como es
tamos numa reunião de audiência pública, penso que
não teremos dificuldades em realizála, inclusive devi
do à importância do tema.

Para dar início aos nossos trabalhos, passo a
palavra ao ilustre Deputado Jurandil Juarez.

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, senhores expositores,
inicialmente, quero saudar o Deputado Ronaldo Vas
concellos pela iniciativa de produzir esta audiência
pública, infelizmente num dia complicado para nós,
por conta dessa intempestiva solicitação do Governo
de urgência para um projeto que, pasmem, tem todos
os méritos para ser aprovado, mas acabou sendo dis
cutido apenas sob o ponto de vista político, e o Gover
no, como autor da iniciativa, acabou perdendo a bata
lha da propaganda. O projeto, que tem boas qualida
des e passaria normalmente pelo Plenário, tem hoje
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uma oposição ferrenha, ainda que sem muitas razões
de ser.

No que se refere ao mérito da audiência pública,
esta Comissão, em especial a sua Subcomissão de
Turismo, tem sempre dado atenção especial aos
eventos que se reportam à atividade turística no País,
quer para incentivá-Ia, quer para coordenála, no sen
tido de fazer com que as ações sejam produtivas. A
Subcomissão de Turismo, ao elaborar leis em conso
nância com os interesses das entidades que repre
sentam o segmento turístico, tem demonstrado um
acervo de trabalho incomparável. Digo isso sem fazer
nenhum tipo de auto-elogio. Temos de reconhecer o
que ela tem feito em termos de trabalho nesta Casa,
incomparável com qualquer outra Subcomissão, po
deria até dizer com qualquer outra Comissão.

Diante do fato grave para o segmento do turismo
da falência de uma das maiores, senão da maior ope
radora que existia no País, apesar das circunstâncias
especiais de que o momento hoje se reveste, este
não deixaria de ser um assunto de interesse da Co
missão de Economia, Indústria e Comércio e da sua
Subcomissão de Turismo.

Por isso louvo a iniciativa de V.Exa., ilustre Pre
sidente. Se há um fórum legítimo para discutir essa
questão é o da Subcomissão de Turismo. Espero que
tenhamos o maior proveito possível e que encontre
mos soluções que representem o mínimo de prejuízo
para a atividade turística, que se encontra numa situ
ação delicada, num momento especial, na medida em
que existem circunstâncias internacionais indicando
que haverá um refluxo na atividade turística externa e,
de forma simultânea, uma situação favorável para a
indústria turística nacional, uma vez que os nossos
principais concorrentes hoje se encontram em des
vantagem. Como a vida na economia é assim, en
quanto uns estão crescendo, outros encontram difi
culdades, estamos tendo o nosso momento de facili
dade. Portanto, é da maior importância que se faça
esta discussão, para que se encontrem caminhos
para equacionar, se for o caso, o problema surgido.

Faço essas referências preliminares como um
elogio à iniciativa de V.Exa., pela responsabilidade
que tem sempre marcado sua atuação nesta Casa.

Dito isto, quero dizer que lamento apenas que o
quorum hoje, por causa das circunstâncias, seja bai
xo, mas tenho certeza de que isso não diminuirá a im
portância do assunto que será aqui tratado. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Vas
concellos) - Agradeço as palavras ao Deputado Ju
randil Juarez.

Convido para compor a mesa o Sr. Eugênio Anti
noro, Presidente da Associação Brasileira de Agênci
as de Viagens do Distrito Federal, representando a
ABAV Nacional.

Aproveito para saudar não só o atual Presiden
te, Goiaci Alves Guimarães, como o Presidente eleito,
Tasso Gadzanis. Esta Casa tem ótimo relacionamen
to com a ABAV Nacional e com a ABAV do Distrito Fe
deral também.

Prazerosamente, anuncio a presença entre nós
da jornalista Consuelo Badra, Presidente da revista
Foco, a quem agradecemos pela participação, do
também jornalista José Osório Nardes, da revista Vi
ajar, que também nos abrilhanta com sua presença, e
do Sr. Pedro Parizzi, Coordenador da Comissão de
Assuntos Legislativos da FIEMG.

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Vas
concellos) - Com a palavra, pela ordem, o Deputado
Jurandil Juarez.

O SR. DEPUTADO JURANDIL JUAREZ 
Aproveito a oportunidade, e vou fazê-lo em todos os
eventos da Comissão nesta semana, para fazer um
registro.

Cometi uma indelicadeza com a BRASEL. Eu
havia sido convidado, aliás, designado pela Subco
missão para estar presente em um evento que está
ocorrendo em Vitória, no Espírito Santo. Infelizmente,
ontem, meu vôo chegou atrasado e acabei não pe
gando a conexão de Macapá a Brasília. Esses vôos
têm horários muito rígidos, saem todos à noite ou de
madrugada, e eu acabei só podendo chegar na ma
drugada de hoje em Brasília, não tendo sido possível
comparecer ao evento.

Faço essa referência, Sr. Presidente, porque
quero que V. Exa. testemunhe o apreço e a considera
ção que tenho pela BRASEL e por seus dirigentes.
Apenas a superveniência do desencontro de aviões,
que eu não controlo, como nenhum de nós, é que me
fez não comparecer lá. Não só pelo prazer de estar
em Vitória, naquela belíssima cidade, pelo prazer de
estar com os meus amigos da BRASEL, mas, sobre
tudo, pelo compromisso que tinha em nome da Sub
comissão de Turismo, quero deixar publicamente mi
nhas escusas por não ter podido comparecer.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Vas
concellos) - Registrem-se as palavras do diligente
Deputado Jurandil Juarez.

Passo a palavra imediatamente ao Sr. Eugênio
Antinoro, Presidente da ABAV-DF, para fazer seus co
mentários sobre os reflexos da economia na questão
da falência da SOLETUR.

O SR. EUGÊNIO ANTINORO - Sr. Presidente,
Srs. Deputados, demais participantes desta audiên
cia pública, tenho impressão de que, pelo grau de
qualificação das pessoas presentes, me imponho o
dever de ser absolutamente objetivo e direto. Não es
tarei aqui fazendo qualquer tipo de elucidação, por
que são pessoas que já conhecem de sobejo o pro
b�ema' de forma que me vou limitar a dar nossa visão,
como representante das agências de viagens, acerca
dos reflexos negativos que a falência de uma opera
dora do porte e da envergadura da SOLETUR provo
ca no mercado.

O que eu tenho a lamentar - infelizmente, uma
constatação da qual não podemos fugir - é essa dé
bâcle financeira que arrastou a SOLETUR para um
processo de autofalência, depois transformada em fa
lência, e este não foi o primeiro caso envolvendo ope
radoras nacionais e, seguramente, o que é de lamen
tar-se mais ainda, também não será o último.

O que acontece é que nós fomos atingidos por
essa notícia no momento em que as condições que
se apresentavam no panorama turístico nacional
eram das mais favoráveis. Em decorrência dos aten
tados terroristas, houve uma grande retração do mer
cado turístico mundial para uma das maiores mecas
do turismo, que indubitavelmente é a América. Cida
des americanas que eram o point do turismo mundi
al, como Miami e Nova Iorque, ficaram absolutamente
entregues às moscas.

O processo que deriva desse fluxo de passagei
ros que se dirigiam a essas cidades, especificamente
no caso de Miami, repercutiu de maneira brutal na in
dústria de cruzeiros. Nós tínhamos um panorama que
se afigurava como um dos mais promissores, apenas
lamentando que nosso crescimento projetado não
fosse apenas fruto da nossa maior competência em
exercer a arte de promover o nosso turismo, mas, sim,
também agregando justamente essa série de circuns
tâncias que nos vieram beneficiar.

O fato é que o momento em que ocorreu essa
falência da SOLETUR foi quando o mercado se pre
parava para ser oxigenado por um maior incremento
do turismo interno e às portas do que nós chamamos
de alta temporada. O número divulgado - evidente-

mente depois falará melhor a respeito o nosso queri
do Nelson, da EMBRATUR - foi um tanto quanto es
peculativo.

Falou-se, num primeiro momento, em 7 mil pas
sageiros em Brasília, que corresponde, como um
todo, a cerca de 10% do volume turístico nacional na
área de pacotes, e nós detectamos apenas 274 inci
dências que, mercê - e aqui permitam a falta de mo
déstia - da intervenção veemente da ABAV, foram so
lucionadas integralmente, ou seja, não há nenhum
passageiro de qualquer agência de Brasília que não
tenha honrado o seu pacote. É óbvio que, se Brasília é
um pequeno reflexo do todo nacional, esse número
de 7 mil ainda deve ser melhor aferido, porque, evi
dentemente, são números que foram jogados, e não
há uma comprovação material.

Ocorre, porém, que, quando acontece um fato
com essas características, o mercado como um todo
se ressente. Para dar um exemplo mais fácil de ser
assimilado, é como se tivéssemos conhecimento de
que uma determinada fábrica de iogurtes houvesse
sido penalizada pela Saúde Pública, porque detecta
ram um elemento estranho, e não só aquele fabrican
te deixa de vender o seu produto, como também há
uma queda acentuada na venda dos demais fabrican
tes do mesmo produto.

Então, o que estamos podendo constatar é que
estamos enfrentando um momento de uma certa in
certeza do mercado, mormente pelo fato de não exis
tir qualquer instrumento que possa assegurar ao con
sumidor que ele não deve ter medo, não deve temer
adquirir um pacote de turismo, porque ele, em qual
quer circunstância, será ou ressarcido ou terá condi
ções de fazer essa viagem sem qualquer percalço.
Evidentemente, isso é um fator inibidor, e é óbvio tam
bém que o processo de esmaecimento do efeito ne
gativo de uma falência como essa, à medida que o
tempo passa, ele vai diminuindo a sua força de impac
to, deixa de se constituir num fato do momento, e a
nossa expectativa é de que, a médio prazo, com um
pouco de sorte, talvez, ainda nessa temporada, nós
possamos voltar a alcançar os níveis que havíamos
projetado como expansão da atividade turística neste
final de ano.

De qualquer forma, acho extremamente oportu
na a realização desta audiência e sou testemunha,
porque tive o prazer de privar com o Deputado Ronal
do Vasconcellos em outras ocasiões e sei de sua pre
ocupação e de nossa obrigação de tentarmos todos,
juntos, não só o Poder Legislativo, a Subcomissão de
Turismo e o empenho pessoal do Deputado, como to
dos nós que representamos essa ou aquela categoria
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ou os meios de imprensa, que nós devemos todos
juntos não esquecendo evidentemente a
EMBRATUR, porque eu me surpreendo com o olhar
semi-irado do querido Nelson (risos) - encontrar um
mecanismo que nos dê tranqüilidade para desempe
nharmos as nossas atividades e, acima de tudo, dê
tranqüilidade ao consumidor para que ele possa efeti
vamente desfrutar de lazer e entretenimento e não
buscar um mar de percalços.

Era o que eu tinha a dizer.
~ O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Vas

concellos) - Agradeço ao Eugênio Antinoro as pala
vras elogiosas e a sua participação.

Convido o Sr. Eraldo Alves da Cruz, represen
tante da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis,
a ABIH Nacional, como Diretor de Relações Instituci
onais, para falar sobre as conseqüências, os reflexos
da falência da SOLETUR no turismo nacional e no to
cante à rede hoteleira.

Aproveito para esclarecer aos ilustres convida
dos e aos Srs. Parlamentares que a reunião está sen
do gravada para posterior transcrição e para ficar à
disposição de todas as pessoas.

O SR. ERALDO ALVES DA CRUZ - Agradeço a
V.Exa. o honroso convite. Estou aqui representando o
nosso Presidente, Dr. Herculano Iglesias, e quero
atestar aqui, publicamente, que, logo que houve o pe
dido de autofalência da SOLETUR, o seu proprietário,
Carlos Augusto Guimarães, ligou para o nosso Presi
dente e conversou longamente com ele; explicou os
motivos da falência da SOLETUR e, sem querer en
trar em nenhuma particularidade, aceitamos grande
parte dos motivos expostos por ele: efetivamente, em
primeiro lugar, o aumento do dólar, que ocorreu há al
gum tempo e, em segundo lugar, o problema do fami
gerado 11 de setembro.

O que houve foi que a SOLETUR, nos últimos
anos, direcionou o seu destino para as viagens inter
nacionais e para os Estados Unidos. Como sabemos,
não só a hotelaria americana como os negócios nos
Estados Unidos se tratam com antecedência e com
pagamento cash antecipado. Então, acreditamos que
ele tenha sido vítima desse processo.

A hotelaria brasileira e a viação, evidentemente,
são os grandes credores desta falência, e estamos
com um problema. Lamentavelmente não podemos
dimensioná-lo ainda. No último dia 19 de novembro,
extremamente próximo, enviamos mais uma corres
pondência a todos os hotéis do Brasil, pedindo-lhes
que informassem qual era o crédito que eles tinham
junto à SOLETUR. Infelizmente, não podemos infor-

mar, nesta audiência, esse valor, porque não temos a
resposta. Sabemos que há alguns casos - conforme
disse há pouco o nosso ilustre Presidente e amigo
Eugênio Antinoro - como o de Fortaleza, que tem
dois milhões e meio de reais mais ou menos, e outros
casos isolados, mas não podemos dar um dado abso
lutamente correto dessa quantidade.

O que queremos - e acredito que seja o intuito
de V.Exa. ao fazer essa audiência pública sobre os re
flexos do pedido de falência da SOLETUR - é tentar
encontrar uma solução que possa fazer com que es
ses credores recebam e, mais do que isso, todas es
sas pessoas que se utilizaram da SOLETUR encon
trem uma solução para não ficar com um problema na
mão.

A ABIH, em conversas com a ABAV Nacional e
outras entidades, tem procurado esta solução, e o
que estamos tentando, junto à ABAV e à Associação
dos Operadores de Turismo, é ver se encontramos
um denominador para o saldo do que se tem a pagar.
Sabemos que há 7 mil pessoas, número ainda a ser
confirmado, porque, como disse Eugênio, se temos o
caso de Brasília, que representa 10% dos pacotes
vendidos nacionalmente e cujo número chegou a
274, efetivamente, não devem ser 7 mil, mas, sim um
volume bem mais reduzido. Evidentemente, quando
os problemas surgem, surgem as especulações, e os
números sempre são aumentados excessivamente,
sem um exame mais acurado.

Feito esse exame, digamos que reduza isso
para 4 mil, 5 mil, o que seja, o interessante é que se
pegasse esse contigente de pessoas, analisasse o
que eles ainda têm a pagar e se tentasse - a hotelaria
nacional está receptiva a isso - formular um novo pa
cote, para que as pessoas não saiam perdendo total
mente. Mais ou menos algo parecido com o que acon
teceu com a ENCOL: o cidadão comprou um aparta
mento, não digo aquele que pagou o apartamento to
talmente, mas aquele que pagou uma parte do apar
tamento, e, de repente, a empresa faliu; como ele iria
perder totalmente, ele concordou em desembolsar
um pouco mais para poder ter de volta o apartamento.
Esta é uma solução a ser esboçada e apresentada,
para que se possam amenizar as perdas dos usuári
os.

O que esperamos com essa audiência pública,
com essa magnifica atitude de V.Exa. de colocar um
assunto de tão alta relevância em pauta nesta Comis
são é que efetivamente isso não crie nenhum trauma
no mercado. Não vemos razão para se criar trauma. O
Brasil tem convivido com problemas muito piores,
como foram os problemas dos bancos, mas excessi-



Foi muito feliz o Deputado quando disse que o
Código de Defesa do Consumidor - talvez a mais
moderna e avançada das nossas leis - neste mo
mento, se tornou injusto com os agentes de viagem.
A responsabilidade solidária constante do Código
faz com que essas agências, que não têm a mesma
envergadura das operadoras, tenham de responder
solidariamente pela venda dos pacotes turísticos.

Ouvir da minha boca falar mal do Código do
Consumidor é difícil, porque, durante cinco anos, fui
Diretor do Departamento de Defesa do Consumidor
no Mistério da Justiça e uma das pessoas que mais
lutou pela efetiva implantação e cumprimento dessa
lei tão moderna e avançada, conquista da nossa ci
dadania.

Quando a EMBRATUR tomou conhecimento do
pedido de falência da SOLETUR, encontrava-se reu
nida, sob a minha coordenação, em Aracaju, no Esta-

o SR. NELSON F. LINS D'ALBUQUERQUE
JÚNIOR - Prezado Deputado Ronaldo Vasconcel
los, antes de iniciar minhas considerações, faço
duas observações. Em primeiro lugar, justifico a au
sência do nosso Presidente, Caio Luiz de Carvalho,
que já havia agendado outro compromisso e, em se
gundo lugar, parabenizo V.Exa. pela realização des
ta audiência pública. Embora já aqui justificado o ba
ixo quorum em função dos acontecimentos exter
nos ao prédio, mas é mais uma entidade, é mais um
grupo de pessoas que se une a nós no sentido de
tentar encontrar soluções mínimas que dêem uma
resposta não só ao mercado, mas aos consumido
res.
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vamente piores. Isso é nada perto do problema de um onar parte das questões. Da mesma maneira, foi con-
só dos bancos que quebraram ou faliram ou foram à vidado o Diretor do Departamento de Proteção e De-
bancarrota e têm convivido com tantos outros setores. fesa do Consumidor, Roberto Freitas Filho. S. Exa. dis

se que fazia questão absoluta de comparecer, mas,
por estar adoentado, não compareceu e achou me
lhor não mandar representante.

Convidamos o Sr. Nelson Lins d'Albuquerque
Júnior, do Departamento de Qualidade do Produto
Turístico, da EMBRATUR, para prestar seus esclare
cimentos em nome do ainda Instituto Brasileiro do Tu
rismo. Em breve, se tivemos sorte, bom senso, equilí
brio e vontade de termos uma política nacional do tu
rismo, criaremos a Agência Nacional do Desenvolvi
mento do Turismo, que pode até manter o nome
EMBRATUR. Mas agora precisamos debater o reflexo
da falência da SOLETUR.

Passo a palavra ao Sr. Nelson Lins
d'Albuquerque Júnior, do Departamento de Qualida
de do Produto Turístico da EMBRATUR.

Então, acreditamos que não há motivos para
se alarmar, muito pelo contrário. Assim como ocor
reu com o iogurte, como disse o Eugênio, no início,
as pessoas se espantam e não querem viajar, mas
o brasileiro é dado à viagem. Existem operadoras
seriíssimas no mercado, voltadas para o mercado
interno, que estão operando muito bem. Todos os
pacotes estão sendo formulados. Trata-se mais de
se encontrar uma solução para os usuários e credo
res da SOLETUR. Esse valor de 2 milhões e 600 mil
de Fortaleza, isso, sim, é sério, porque, afinal de
contas, representa o faturamento de uma dezena de
hotéis. Então, eles devem estar sentido bastante
isso, o que pode trazer reflexos negativos para a ho
telaria local. Mas o importante é encontrarmos uma
solução para os credores, que são hotelaria e avia
ção, menos o agente de viagem: ele é apenas um
repassador, que ganha comissão por pacote vendi
do. Entretanto, pode haver agentes de viagem que
tenham bancado essas viagens para o seu cliente e
ainda tenham por receber.

Enfim, o importante para nós é encontrarmos
uma solução, e o que propomos, Sr. Presidente, é
caminhar para uma proposta entre as associações
de classe, permitindo a esses usuários concretiza
rem o sonho da sua viagem, entrando em acordo
com os hotéis, a operadora e as companhias de avi
ação.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Vas
concellos) - Agradecemos as considerações pesso
ais ao Sr. Eraldo Alves da Cruz e por sua participa
ção. Afirmo a S.Sa. e aos demais presentes que o
nosso objetivo é exatamente procurar um caminho
para solucionar essa questão e não alarmar o mer
cado turístico brasileiro.

Lembro que nesta reunião já surgiu uma luz. O
Código de Defesa do Consumidor, tão elogiado, can
tado e decantado, inclusive por nós, é, na verdade,
muito injusto com os agentes de viagem, porque eles
recebem apenas uma comissão pelo pacote de via
gem vendido, mas ficam responsáveis pelo pacote in
teiro. É uma injustiça que foi detectada, infelizmente
neste momento ruim, e cabe a esta Casa ou ao Go
verno reparar.

Os advogados da SOLETUR foram convidados
a participar deste encontro, mas, neste momento,
eles se encontram no Rio de Janeiro tentando soluci-
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do de Sergipe, com as vinte e sete regionais, o que
tornou mais fácil a transmissão dessa notícia. Ouvi
dos companheiros de todos os Estados sugestões do
que poderíamos fazer naquele momento.

Realmente, é sempre muito doloroso e preocu
pante quando uma das maiores operadoras de turis
mo do Brasil pede a sua autofalência. Primeiro, com a
preocupação do mercado: o que aconteceria, o que
estaria ocorrendo, se seria um caso isolado, se seria
um fato que pudesse trazer outras nessa maré.

Para nossa tranqüilidade, ficou comprovado que
se tratava de um caso isolado, já explicado, inclusive,
pelo Eraldo, que ouviu do Herculano Iglesias as pala
vras do próprio Carlos Guimarães, proprietário da
SOLETUR.

A EMBRATUR, já num primeiro momento, criou
um formulário de reclamações ou de registro para as
pessoas que haviam comprado pacotes turísticos
pela SOLETUR e que ainda não haviam viajado. Em
dois dias, isso estava nos sites da EMBRATUR, da
ABIH e da ABAV, e, em todo o Brasil, fizemos uma re
comendação: que os interessados procurassem as
sedes regionais da EMBRATUR e o PROCON local,
isso não para efeito da reclamação em si, mas para
que pudéssemos ter um balanço de quantas eram as
pessoas prejudicadas. Várias ações foram tomadas
ao mesmo tempo pela ABAV, pela BRASTUR, pela
ABIH, pelas companhias aéreas no sentido de dar,
primeiro, tranqüilidade e garantia aos clientes da
SOLETUR que se encontravam em trânsito. Todos os
compromissos foram honrados pela TAM, pela
VARIG, pelos hotéis e pelos agentes de viagem. Ne
nhum passageiro foi prejudicado naquele momento.

A EMBRATUR imediatamente pediu à Advoca
cia-GeraI da União o seu ingresso no processo de fa
lência na Procuradoria do Rio de Janeiro - onde corre
esse processo - para que pudesse representar os
consumidores.

Como eu disse, disponibilizamos aos nossos re
presentantes um formulário para o recebimento de re
clamações e, além dessas medidas, mantivemos e
ainda estamos mantendo reuniões e contato perma
nente com as entidades ligadas ao mercado de um
modo geral, além de solicitar à Secretaria de Direito
Econômico do Ministério da Justiça, através do De
partamento de Proteção e Defesa do Consumidor,
que convocasse as entidades ligadas ao setor, para
que tentássemos encontrar soluções ou, pelo menos,
minimizar o problema dos consumidores prejudica
dos e também prevenir que, no futuro, quando fatos
como esse acontecerem, o consumidor não saia pre
judicado.

Já na semana passada, tivemos uma reunião no
Ministério da Justiça, em que compareceram o Eugê
nio Antinoro, pela ABAV; a ABIH Nacional, através de
seu representante; a IATA-BSP; o Sindicato Nacional
das Empresas Aéreas - SNEA; a EMBRATUR e a
própria Secretaria de Direito Econômico. A
BRAZTOA, das operadoras de turismo, justificou a
ausência, houve um problema e ela não pôde compa
recer.

Dessa reunião, após várias discussões, viu-se
a necessidade de se criar um seguro que possa ga
rantir ao consumidor ou o ressarcimento de seu di
nheiro ou a realização da viagem comprada. A idéia
é que as operadoras incluíssem no preço dos paco
tes alguma coisa de valor bem baixo, por ser um se
guro massificado. Por exemplo, num pacote de 1000
reais, pagar um seguro entre 5 e 8 reais. Esse segu
ro, obviamente, não é contra a quebra da empresa;
é de garantia de cláusula contratual para o consumi
dor. Houve aprovação por parte dos agentes de via
gem e do trade como um todo. Acho que esse é o
caminho. Já fizemos alguns contatos com a
FENASEG, a federação nacional das seguradoras,
no sentido de que as seguradoras apresentem um
produto para ser vendido no mercado para garantia
do consumidor.

Queremos, é óbvio, um seguro que tenha pelo
menos algumas cláusulas mínimas, e, aí, cada se
guradora poderá oferecer um plus, um serviço a
mais ou alguma outra coisa. Mas, na verdade, nossa
intenção é de que haja um seguro em que todas as
seguradoras ofereçam pelo menos, minimamente,
uma determinada garantia. Acho que, com isso, po
demos dar uma maior tranqüilidade ao próprio mer
cado, que não terá mais a preocupação com o seu
consumidor, e o consumidor terá mais confiança no
próprio mercado, ao adquirir seus pacotes.

Talvez não seja essa a única solução. Por isso é
importante que debates como este ocorram, para que
novas luzes apareçam e possamos encontrar o me
lhor caminho da proteção do consumidor turista.

Essas eram as considerações da EMBRATUR
neste momento. Não paramos por aqui. Nessa primei
ra reunião no Ministério da Justiça, ficou decidido que
esse grupo que se reuniu se transformará num fórum
permanente, não será dissolvido, e iremos, sempre
que possível, tentar encontrar soluções ou minimizar
as conseqüências de fatos lastimáveis como esse da
SOLETUR.

Muito obrigado.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Vas
concellos) - Agradecemos a participação ao Sr. Nel
son Lins d'Albuquerque Júnior, da EMBRATUR, e
anunciamos a presença de quatro bonitas e compe
tentes assessoras: Sra. Renata Sanches, assessora
do Deputado Paulo Octávio; Sra. Alessandra Ribeiro,
da ABAV; Sra. Jaciara Cardoso, que trabalha com
este Deputado, e Sra. Sheila Mendonça, assessora
da Subcomissão de Turismo da Câmara dos Deputa
dos. Fiz questão absoluta de duplicar os elogios: não
só são bonitas como também competentes.

Pergunto aos jornalistas José Osório Naves e
Consuelo Badra se querem fazer alguma considera
ção. (Pausa.)

Com a palavra o Sr. José Osório Naves, da re
vista Viajar.

O SR. JOSÉ OSÓRIO NAVES - Quero apenas
dizer que minha expectativa em relação ao que se iria
discutir aqui era menor do que o que ocorreu. Isso é
muito bom. Portanto, parabenizo o Deputado por esta
audiência e ressalto especialmente as palavras do Sr.
Eugênio, pois, realmente, no Brasil as pessoas multi
plicam muito os fatos negativos, que, na verdade, não
atingem com tanta densidade o mercado como nor
malmente se prevê.

Em meu convívio com o setor de turismo, estou
vendo que não houve um grande abalo, houve, sim,
uma expectativa muito grande. Realmente, imagi
nou-se que fosse haver uma débâcle dos pacotes tu
rísticos, mas, ao contrário, pelo que o Sr. Eugênio dis
se, parece que tudo já caiu na normalidade e isso foi
apenas mais um episódio lamentável.

O aspecto positivo desta reunião é verificar que
realmente a Câmara dos Deputados está atenta a
esse tipo de problema, o que é muito bom.

Era só isso que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Vas

concellos) - Obrigado, Sr. José Osório Naves.
Com a palavra o Sr. Pedro Parizzi, da Federação

das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG, a
qual tem uma câmara da indústria de turismo.

O SR. PEDRO PARIZZI- Boa tarde, Sr. Deputa
do Ronaldo Vasconcellos, em nome de quem cumpri
mento os demais membros da Mesa. Novamente pa
rabenizoo pela iniciativa, uma vez que o fato provocou
pânico não só entre consumidores, mas também en
tre aqueles que investem na indústria do turismo,
principalmente na área de transporte, seja aéreo seja
terrestre, ou aqueles que têm algum projeto de inves
timento na área de turismo no Brasil. Realmente hou-

ve um choque que nos preocupou e continua preocu
pando.

São estas as preocupações: como fica a credibi
lidade dos agentes brasileiros, seja em âmbito interno
ou externo? Ainda existe dúvida no mercado sobre
essa credibilidade? Como eles vão comportar-se?
Realmente houve uma queda de divisa, que vai cau
sar e já causou um choque econômico no setor; por
outro lado, como já foi dito, houve fomento do turismo
interno, ou vai haver, talvez até atingindo as metas
que o próprio Dr. Eugênio citou em curto ou médio
prazo, houve diminuição do turismo externo, obvia
mente, em função não só da alta do dólar, mas tam
bém dos ataques terroristas.

Quanto ao Código de Defesa do Consumidor,
gostaria de fazer uma observação que considero fun
damentai: em qualquer área que se atue, seja indús
tria seja comércio, há risco. Preocupa-me muito essa
proposta de seguro, porque daqui a pouco vão fazer
um seguro para a seguradora, para o caso de ela que
brar. Esse risco tem de ser assumido por quem está
no comércio. Se a indústria quebrar, o risco é seu. Qu
ando ela entra no mercado, tem de assumir esse tipo
de risco. Não sou contra o seguro, só acho que temos
de repensar quais seriam realmente os mecanismos
que poderiam evitar isso.

Vejo que tramita na Câmara dos Deputados o
Código de Defesa do Contribuinte, que deve ser vota
do no próximo dia 5 de dezembro, no Senado Federal.
Lá pode ser inserido algum mecanismo de defesa do
contribuinte para não entrar em choque também com
o do consumidor. Esses mecanismos deveriam ser
pensados com maior profundidade, não se esquecen
do, principalmente, o risco, pois quem entra no mer
cado corre esse risco. Quanto aos mecanismos que
vão ser estabelecidos para essa defesa, creio que te
ríamos de pensar com mais tranqüilidade.

Nós, da Federação das Indústrias do Estado de
Minas Gerais, estamos muito preocupados. Temos
um projeto relativamente grande, o Projeto Estrada
Real. Para concretizá-lo, temos investimentos do Mi
nistério do Esporte e Turismo e do Banco do Brasil. Já
fomos questionados se vamos ser agentes ou se va
mos contratar um agente. Não existe pânico, mas
existe preocupação. Temos realmente de reavaliar to
dos os setores.

A indústria do turismo, as federações e as enti
dades representativas do turismo têm de se unir em
prol de um objetivo comum, que é defender o turismo
nacional.

A Federação coloca-se à disposição de V.Exas.
para participar de debates e oferecer sugestões.
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Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Vas

concellos) - Concedo a palavra ao Sr. Eugênio Anti
noro, para responder às reflexões do Sr. Pedro Pariz
zi, Coordenador Parlamentar da FIEMG.

O SR. EUGÊNIO ANTINORO - Antes de mais
nada, o Estado de Minas Gerais e a Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais dão mais uma
demonstração de sua preocupação com o desenrolar
de um processo com essas características, quando
solicitam ou determinam que uma pessoa da enver
gadura do Sr. Pedro se faça aqui presente e nos alerte
para alguns aspectos que, com muita propriedade,
abordou.

Solicitei esta pequena intervenção para fazer
apenas dois esclarecimentos ou, melhor dizendo,
duas ponderações. Primeiramente, fico contente
quando vejo que o Deputado Ronaldo Vasconcellos
bem como os demais componentes da Mesa alerta
ram para o problema do Código de Defesa do Consu
midor.

Permito-me dizer que sou um dos mais ferre
nhos críticos dessa questão, mas não do Código de
Defesa do Consumidor, um instrumento moderno,
atual, que veio preencher uma lacuna, já que efetiva
mente estávamos entregues a nossa própria sorte
enquanto consumidores. Porém - e esta é uma pon
deração que já tenho feito em outros meios que me
têm honrado solicitando-me que me manifeste nesse
sentido - talvez a necessidade premente que o mer
cado demonstrava tenha feito com que houvesse um
pouco de açodamento.

Um dos setores mais penalizados, sem qual
quer margem de dúvida, é especificamente o de
agente de viagens. Não consigo vislumbrar como al
guém que tem a função de prestar uma intermedia
ção no serviço possa ser responsável pelo todo do
dano causado; entendo - também sou advogado de
formação - que, quando muito, poder-se-ia exigir dele
o ressarcimento até o limite do ganho que ele tivesse
auferido. Então, se um agente de viagem tem uma in
termediação de 10%, no caso de uma débâcle qual
quer, eu até entendo, a despeito de ter sido prestado
o serviço, que ele seja responsável até o limite do be
nefício que ele auferiu.

A contrario sensu, teríamos alguns absurdos,
como, por exemplo, no caso de alguém interessar-se
em adquirir um imóvel residencial ou comercial cuja
venda seja feita por meio de um corretor. Não me pa
rece lídimo que o corretor que intermedeia a venda te
nha de ressarcir o comprador pelo valor total do imó-

vel. Acho que ele poderia ser obrigado a fazê-lo até o
limite de sua remuneração enquanto intermediário.

No que diz respeito a esse processo de que toda
atividade comercial comporta risco, compartilho de
seu ponto de vista, mas, se temos uma atividade, que
evidentemente comporta riscos e está sujeita a per
calços dessa natureza, atrevo-me a dizer que, quan
do se verifica um processo de quebra, teríamos de
buscar quem teria contribuído, ou por gestão temerá
ria ou por omissão, para que esse fato ocorresse, pre
judicando dezenas e dezenas de consumidores ou
clientes ou adquirentes.

Veja bem, essa é uma preocupação que tenho.
Confesso que estou numa expectativa: gostaria de
conhecer, quando for apresentado, o quadro de cre
dores que se vão fazer presentes no processo de fa
lência da SOLETUR. Existe também, vamos convir,
certa leniência. Não posso depreender que um pro
cesso como o da SOLETUR tenha sido detonado ou
desencadeado nos últimos quinze dias. Tenho essa
curiosidade profissional de saber quem são os credo
res e a quanto monta esse crédito. Se houver a cons
tatação de que existem companhias aéreas com volu
mes absolutamente impossíveis de serem gerados
durante determinado período, fica óbvio que houve
conivência ou omissão que nos induziu a erro, por
que, se tivesse havido qualquer sinal de alerta, segu
ramente teríamos evitado o prejuízo que alguns, la
mentavelmente, vão ter de absorver.

Deixando de lado qualquer veleidade, no pro
cesso de falência da SOLETUR, ninguém - e refi
ro-me ao consumidor - vai receber um mísero níquel.
De acordo com a lei falimentar, primeiro receberão os
trabalhadores; em segundo, serão pagos os impostos
de âmbito federal, estadual e municipal; em terceiro,
serão ressarcidos os credores com garantias reais, e,
em último caso, receberão os credores, que chama
mos de quirografários ou consumidores, que não têm
nada na mão. Portanto, ninguém vai receber um cen
tavo sequer da falência da SOLETUR. É bom que não
se crie a expectativa de que, dentro de um ou dois
anos, após terminado o processo, cada um vá ser res
sarcido. Isso não vai dar em nada. Temos simples
mente de começar a contabilizar os prejuízos.

Era só esse esclarecimento que gostaria de fa-
zero

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Vas
concellos) - Gostaria de saudar a presença da nobre
Deputada ZHa Bezerra e do Deputado Jairo Carneiro,
competente Parlamentar da Bahia.
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Concedo a palavra ao Sr. Nelson Lins
d'Albuquerque para mais uma consideração.

O SR. NELSON F. LINS D'ALBUQUERQUE
JÚNIOR - Gostaria apenas de complementar aquilo
que o nosso querido jornalista havia dito sobre o ta
manho do rombo, porque eu me havia esquecido des
se detalhe.

Em relação aos formulários distribuídos pela
EMBRATUR no Brasil inteiro ou colocados nos nos
sos postos à disposição das pessoas para que se ha
bi�itassem' não ao crédito, mas a ajudar-nos a conhe
cer o tamanho do rombo, também tem-me surpreen
dido o baixo número de formulários recebidos. Imagi
nei que receberíamos muito mais do que o previsto.
Embora São Paulo tenha sido o Estado que até agora
mais enviou formulários, eles não passaram de 120.
O Rio de Janeiro não chegou a enviar nem cem for
mulários.

Obviamente muitas pessoas não preencheram
esse formulário, ou desistiram, ou pensaram que seu
prejuízo era pequeno porque pagaram uma parcela
de dez e, para não se incomodar - o brasileiro é muito
acomodado com relação a isso - acabaram não re
clamando. Entretanto, estou-me surpreendendo com
o baixo número de reclamações que, com toda a cer
teza, não chegarão às sete mil inicialmente divulga
das.

Outra questão - agora comento o que disse o
nosso companheiro de Minas Gerais - é que a em
presa, obviamente, sabe de seu risco quando entra
no mercado. O que estamos pretendendo com este
seguro é diminuir o risco do consumidor. O seguro
não se destina a cobrir a quebra da empresa, mas o
prejuízo do consumidor. Ou ele tem de volta seu di
nheiro, ou ele tem a garantia de embarcar em outra
companhia.

É claro que talvez esta não seja a única solução
- e teremos muito o que discutir sobre isso - mas é
uma forma de minimizarmos a situação e de darmos
uma garantia pequena que seja não só ao consumi
dor, mas também ao próprio mercado, porque o agen
te de viagem, não a operadora, vai estar tranqüilo, já
que todos aqueles passageiros a quem ele vendeu os
pacotes da operadora "x" serão atendidos e não irão
bater em sua porta no momento da responsabilização
solidária do evento. Essa é uma das formas.

Mais do que isso, a questão do seguro não é no
vidade. Anos atrás, o trading turístico preparava-se
para lançar um seguro. A briga ficou com quem ia
operar a carteira de seguros. A primeira coisa que
pensamos foi que quem operaria seria a própria

FENASEG. Ninguém tem de operar um fundo - não é
por aí. As seguradoras, quando fazem um seguro de
automóvel, por exemplo, procedem à análise do risco,
querem saber se é só o senhor quem dirige o veículo,
se seu carro fica guardado na garagem, se ele tem
segredo, se tem algum dispositivo de alarme, etc.
Essa é a avaliação do risco. Para esse caso, as segu
radores têm hoje um produto. Elas podem fazer esse
tipo de seguro, mas vão fazer a avaliação do risco. De
quem o senhor está comprando o pacote? Para onde
o senhor vai? Como está a situação da empresa? O
que queremos é massificar isso, fazer uma espécie
de seguro em grupo em que o risco da seguradora
seja mínimo.

Ou seja, risco sempre há, e ela está no mercado
exatamente para cobrir o risco, mas, havendo massifi
cação, não haverá preocupação com a individualida
de dos segurados. Seria um seguro a preço que o
mercado vai ditar, mas algo quase simbólico. Aí, sim,
as seguradoras se interessarão em fazer; se todos fi
zerem, elas se interessarão em fazer, senão, o seguro
vai continuar custando caro.

Eu senti que a FENASEG sensibilizou-se. Vem
aí um volume muito grande de negócio para eles, e
isso agora passa a interessar. Mais do que isso, o
mercado está interessado, e o consumidor também.
Acho que não custa colocarmos isso no mercado
como experiência e vermos o que ocorre.

Não é nada obrigatório, mas é uma recomenda
ção às operadoras que não têm o mesmo número das
agências - hoje temos cerca de nove mil agentes de
turismo e temos sessenta ou setenta operadoras. É
fácil, então, as operadoras incluírem em seus paco
tes, que serão vendidos pelas agências, esse seguro
de garantia de cláusula contratual ao consumidor.

Era isso que eu tinha a dizer a título de esclare
cimento.

O SR. JOSÉ OSÓRIO NAVES - Eu gostaria
apenas de fazer uma observação.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Vas
concellos) - Tem a palavra o Sr. José Osório Naves,
da revista Viajar.

O SR. JOSÉ OSÓRIO NARDES - Acho que te
mos de nos preocupar um pouco com essa questão
do seguro. Com relação às empresas aéreas, por
exemplo, em cada trecho que o avião pousa, pa
gam-se quatorze reais. Não se assina nenhuma apóli
ce de seguros, paga-se; não há nada regulamentado.
Isso está sendo feito empiricamente e é perigoso,
pois onera muito a passagem. No turismo, em relação
aos pacotes, se não for uma questão muito bem estu-
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dada e muito bem direcionada, ela vai ficar muito difí
cil para quem viaja, para o consumidor.

O SR. NELSON F. LINS D'ALBUQUERQUE
JÚNIOR - Nossa idéia não é fazer seguro para o con
trato de prestação do serviço aéreo, mas incluí-lo no
pacote turístico, onde consta a passagem aérea, a
estadia, o translado, etc. Dentro desse pacote global,
que custe, vamos dizer, mil reais, um pacote de via
gem para o Nordeste ou para qualquer ponto, vão-se
cobrar 1.005 reais. Esses 5 reais são a parcela do se
guro de garantia de cláusula contratual.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Vas
concellos) - Registramos com muita satisfação a pre
sença entre nós da jornalista Rita Maria Pereira, da
revista Panrotas, e da assessora do ilustre Deputado
Osório Adriano, de Brasília, a consultora Rosinete
Monteiro Soares, que, aliás, por liberalidade deste
Presidente, fará uma pergunta. Peço-lhe que seja ob
jetiva porque estamos controlando o tempo.

Tem a palavra a Sra. Rosinete Monteiro Soares.
A SRA. ROSINETE MONTEIRO SOARES 

Muito objetivamente, temo que um seguro obrigatório
para os pacotes possa vir a tornar-se como o seguro
obrigatório do carro. Temos seguros que podem ser
opcionais nas viagens, e as pessoas não os fazem
porque, em geral, são caros. Elas fariam obrigatoria
mente um seguro barato. Eles não se tornarão iguais
aos seguros obrigatórios dos carros, que ninguém re
cebe?

O SR. NELSON F. LINS D'ALBUQUERQUE
JÚNIOR - A idéia é que, primeiramente, ele não seja
obrigatório. Falamos em massificar, ou seja, a opera
dora terá o seguro e terá de explicar ao seu cliente
que cinco reais daquele pacote de mil que ele com
prou referem-se ao seguro: "O senhor está interessa
do em fazer o seguro? Se não estiver, por favor, assi
ne um termo de que o senhor não quer o seguro".
Pronto, ele cumpriu seu papel. O consumidor não
pode comprar o seguro sem saber que o seguro está
lá dentro, ele tem de estar discriminado na fatura do
pacote que for comprado. Mas o seguro não seria
como o de carro, que é obrigatório e fica num fundo
qualquer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Ronaldo Vas
concellos) - A Presidência agradece a presença ao
Sr. Eugênio Antinoro, representante da ABAV; do Sr.
Eraldo Alves da Cruz, representante da ABIH Nacio
nal; do Sr. Nelson Lins d'Albuquerque, representante
da EMBRATUR, dos senhores e das senhoras.

Queremos caminhar na direção das soluções
possíveis nesse processo que deixou a todos nós en-

tristecidos, para não termos nenhum transtorno ou
trauma no turismo interno brasileiro.

Peço ao Sr. Eugênio Antinoro que leve meu
abraço ao Sr. Tasso Gadzanis, novo Presidente da
ABAV Nacional.

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a pre
sente reunião.

Está encerrada a reunião.

Ata da 42 8 Reunião Ordinária,
realizada em 28 de novembro de 2001

Às dez horas e dezessete minutos do dia vinte e
oito de novembro de dois mil e um, reuniu-se a Co
missão de Economia, Indústria e Comércio, no Plená
rio Professor Roberto Campos, da Câmara dos Depu
tados, com a presença dos Senhores Deputados
Marcos Cintra, Presidente; Gerson Gabrielli e Jaques
Wagner, Vice-Presidentes; Emerson Kapaz, Osório
Adriano, Rubem Medina, Almeida de Jesus, Givaldo
Carimbão, Léo Alcântara, Alex Canziani, Zilá Bezerra,
Márcio Fortes, Jurandil Juarez, Antônio do Valle, Edi
son Andrino, Delfim Netto e João Pizzolatti - Titula
res; Francisco Garcia, Ronaldo Vasconcellos, Hercu
lano Anghinetti, Badu Picanço, Ricardo Ferraço, Wal
demir Moka, Elcione Barbalho, Aloizio Mercadante e
Carlito Merss - Suplentes. Compareceu também o
Deputado Rubens Bueno, como não-membro. Deixa
ram de comparecer os Deputados Arthur Virgílio, Di
valdo Suruagy, Enio Bacci, Jairo Carneiro, Sérgio Bar
ros (ausência justificada - LTS) e Virgílio Guimarães.
ABERTURA: Havendo número regimental, o senhor
Presidente declarou abertos os trabalhos e colocou
em apreciação as Atas das trigésima oitava, trigésima
nona e quadragésima reuniões, realizadas nos dias
vinte, vinte e um e vinte dois de novembro de dois mil
e um. Em votação, as Atas foram aprovadas.
EXPEDIENTE: CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA:
Cópias de ofícios do Presidente Aécio Neves dirigidos
ao Deputado Enio Bacci, designando-o para repre
sentar a Câmara dos Deputados em eventos ocorri
dos: em Porto Alegre/RS, no dia seis de abril de dois
mil e um; e em Novo Hamburgo, no dia oito de junho
de dois mil e um. ORDEM DO DIA: A - Requerimen
tos: 1 - REQUERIMENTO W 71/01 - do Sr. Márcio
Fortes - (PL 160/1999) - que "propõe a realização de
audiência pública para discussão do Projeto de Lei nO
160/99, que "proíbe a alienação, pela União, do con
trole acionário das empresas que especifica e dá ou
tras providências". APROVADO. B - Proposições Su
jeitas à Apreciação do Plenário: PRIORIDADE: 2 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 164/00 - do
Sr. Max Rosenmann - que "permite ao turista estran-
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geiro requerer devolução das contribuições do PIS e
da COFINS incidentes na compra de mercadorias no
território nacional, bem como permite aos Estados e
Distrito Federal celebrar convênio que admita a devo
lução do ICMS, nesses casos" . RELATOR: Deputado
ALEX CANZIANI. PARECER: pela aprovação.
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. Nos
termos dos arts. 40 e 43 do Regimento Interno o De
putado Marcos Cintra passou a presidência ao Depu
tado Antonio do Valle. 3 - PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N° 190/01 - do Sr. Marcos Cintra
que "cria contribuição de intervenção no domínio eco
nômico, denominada Contribuição de Equalização
Tributária (CET), com base no art. 149 da Constitui
ção Federal". RELATOR: Deputado GERSON
GABRIELLI. PARECER: pela aprovação, com emen
da. VISTA ao Deputado Alex Canziani, em
05/09/2001. APROVADO POR UNANIMIDADE O
PARECER. O Deputado Marcos Cintra reassumiu a
condução dos trabalhos. ORDINÁRIA: 4 - PROJETO
DE DECRETO LEGISLATIVO N° 1.092/01
SENADO FEDERAL - (PDS 213/2001) - que "aprova
a Programação Monetária relativa ao terceiro trimes
tre de 2001". RELATOR: Deputado MÁRCIO
FORTES. PARECER: pela aprovação. APROVADO
POR UNANIMIDADE O PARECER. C - Proposições
Sujeitas à Apreciação pelas Comissões:
ORDINÁRIA: 5 - PROJETO DE LEI N° 3.738/00 - da
SI'" Nair Xavier Lobo - que "especifica condições a
serem observadas para a implementação de progra
mas de incentivo ao turismo financiados, no todo ou
em parte, por recursos públicos federais". Relator de
signado para redigir o Parecer Vencedor: Contrário,
Deputado Virgílio Guimarães. APROVADO O
PARECER DO VENCEDOR. 6 - PROJETO DE LEI
N° 4.818/01 - do Sr. Paulo Paim - que "determina a
criação de ouvidoria nas empresas que especifica".
Relator designado para redigir o Parecer Vencedor:
Contrário, Deputado Rubem Medina. APROVADO O
PARECER DO VENCEDOR. 7 - PROJETO DE LEI
N° 4.011/01 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "re
gula o tombamento dos bens culturais das empresas
incluídas no Programa Nacional de Desestatização".
RELATOR: Deputado ANTÔNIO DO VALLE.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo. Vista ao
Deputado Márcio Fortes, em 21/11/2001. Discutiram
a matéria os Deputados Alex Canziani e Antônio do
Valle. RETIRADO DE PAUTA, PELO RELATOR. 8
PROJETO DE LEI N° 5.101/01 - da Sra Nair Xavier
Lobo - que "acrescenta às Leis nO 6.505, de 13 de
zembro de 1977; n° 8.181, de 28 de março de 1991; e
n° 8.623, de 28 de janeiro de 1993 disposições relaci-

onadas com a segurança de turistas". RELATOR: De
putado MÁRCIO FORTES. PARECER: pela aprova
ção.APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, às
dez horas e quarenta e quatro minutos o Presidente
encerrou os trabalhos. E, para constar, eu, Aparecida
de Moura Andrade, lavrei a presente Ata, que por ter
sido lida, discutida e aprovada, será assinada pelo
Presidente, Deputado Marcos Cintra e publicada no
Diário da Câmara dos Deputados.

Ata da 438 Reunião Ordinária,
realizada em 5 de dezembro de 2001

51 8 Legislatura - 38 Sessão legislativa Ordinária

Às dez horas e vinte e cinco minutos do dia cin
co de dezembro de dois mil e um, reuniu-se a Comis
são de Economia, Indústria e Comércio, no Plenário
Professor Roberto Campos, da Câmara dos Deputa
dos, com a presença dos Senhores Deputados Mar
cos Cintra, Presidente; Gerson Gabrielli, Jaques
Wagner e Sérgio Barros, Vice-Presidentes; Emerson
Kapaz, Enio Bacci, Jairo Carneiro, Rubem Medina,
Almeida de Jesus, Givaldo Carimbão, Zilá Bezerra,
Léo Alcântara, Márcio Fortes, Alex Canziani, Jurandil
Juarez, Edison Andrino, Delfim Netto e João Pizzolatti
- Titulares; João Sampaio, Chico Sardelli, Francisco
Garcia, Paulo Octávio, Arolde de Oliveira, Ronaldo
Vasconcellos, Lídia Quinan, Elcione Barbalho, Aloizio
Mercadante, Carlito Merss e Ricardo Berzoini - Su
plentes. Deixaram de comparecer os Deputados
Antônio do Valle, Divaldo Suruagy, Osório Adriano e
Virgílio Guimarães. ABERTURA: Havendo número re
gimental, o Presidente em exercício, Deputado Ger
son Gabrielli, declarou abertos os trabalhos e colocou
em apreciação as Atas das quadragésima primeira e
quadragésima segunda reuniões, realizadas nos dias
vinte sete e vinte oito de novembro de dois mil e um.
Em votação, as Atas foram aprovadas. ORDEM DO
DIA: A - 1 - REQUERIMENTO N° 72/01 - do Sr. Ju
randil Juarez e outros - que "propõe que a Comissão
de Economia, Indústria e Comércio oficie ao Banco
Central para que baixe instrução normativa às institui
ções bancárias, determinando o cumprimento das
normas editadas pela Medida Provisória n° 2.176-78,
de 26 de julho de 2001 ". APROVADO. Nos termos dos
arts. 40 e 43 do Regimento Interno, o Deputado Ger
son Gabrielli passou a presidência ao Deputado Ru
bem Medina. 2 - REQUERIMENTO N° 73/01 - do Sr.
Gerson Gabrielli - que "requer a realização de au
diência pública para discutir a Desoneração da Folha
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de Pagamentos, com a presença do Ministro do Tra
balho, Francisco Dornelles".

APROVADO. B - Proposições Sujeitas à Apreci
ação pelas Comissões: ORDINÁRIA 3 - PROJETO
DE LEI N° 1.382/95 - do Sr. Nelson Marchezan - que
"estabelece diretrizes para a dosconcentração indus
trial". (Apensado: PL 1.528/1996) RELATOR: Deputa
do GERSON GABRIELLI. PARECER: pela aprovação
deste, e pela rejeição do PL 1.528/1996, apensado.
APROVADO POR UNANIMIDADE O PARECER. O
Deputado Gerson Gabrielli reassumiu a condução
dos trabalhos. 4 - PROJETO DE LEI N° 4.671/98 - do
Sr. Jair Meneguelli - que "disciplina a instalação, uso
e manutenção de sistemas de injeção de combustí
vel, sondas de controle de mistura, conversores cata
líticos, sistemas de escapamento de gases em veícu
los automotores e dá outras providências". RELATOR:
Deputado Arolde de Oliveira. PARECER: pela aprova
ção. Vista ao Deputado Alex Canziani, em
4/10/2000."disciplina a instalação, uso de combustí
vel, sondas de catalíticos, sistemas de automotores e
dá outras AROLDE DE OLIVEIRA. Deputado Alex
Canziani, em 04/10/2000. APROVADO POR
UNANIMIDADE O PARECER. O DEPUTADO ALEX
CANZIANI APRESENTOU VOTO EM SEPARADO. 5
- PROJETO DE LEI N° 2.179/99 - do Sr. Arnaldo Fa
ria de Sá - que "prevê a elaboração e a aprovação de
Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) como requisi
tos prévios para a implantação de estabelecimentos
comerciais de grande porte em áreas urbanas".
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ.
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo.
VISTA AO DEPUTADO MÁRCIO FORTES. Nos ter
mos dos arts. 40 e 43 do Regimento Interno o Deputa
do Gerson Gabrielli passou a presidência ao Deputa
do Rubem Medina. 6 - PROJETO DE LEI N° 4.445/01
- do Sr. Rubens Furlan - que "dispõe sobre a proibi
ção da importação, fabricação e comercialização de
produtos, de qualquer natureza, destinados ao públi
co infanto-juvenil, reproduzindo a forma de cigarro e
similares". RELATOR: Deputado GERSON
GABRIELLI. PARECER: pela aprovação. Discutiram a
matéria os Deputados Jurandil Juarez, Gerson Gabri
elli e Zila Bezerra. VISTA AO DEPUTADO JURANDIL
JUAREZ. O Deputado Gerson Gabrielli reassumiu a

condução dos trabalhos. 7 - PROJETO DE LEI N°
4.598/01 - do Sr. Ronaldo Vasconcellos - que "dispõe
sobre a padronização dos dispositivos de operação e
sinalização de elevadores elétricos em todo o País".
(Apensado: PL 4.697/2001). RELATOR: Deputado
RUBEM MEDINA. PARECER: pela aprovação deste,
com emenda, e pela rejeição do PL 4.697/2001,
apensado. APROVADO POR UNANIMIDADE O
PARECER. Nos termos dos arts. 40 e 43 do Regimen
to Interno o Deputado Gerson Gabrielli passou a pre
sidência ao Deputado Rubem Medina. 8 - PROJETO
DE LEI N° 5.155/01 - do Sr. Jorge Alberto - que "dis
põe sobre a equalização de juros pelo Tesouro Nacio
nal nos empréstimos feitos a microempresas e em
presas de pequeno porte com recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador - FAT'. RELATOR: Deputado
GERSON GABRIELLI. PARECER: pela aprovação,
com emendas. Discutiram a matéria os Deputados
Jurandil Juarez e Gerson Gabrielli. VISTA AO
DEPUTADO MÁRCIO FORTES. O Deputado Gerson
Gabrielli reassumiu a condução dos trabalhos. O De
putado João Pizzolatti discorreu sobre a visita técnica
que a Subcomissão Permanente de Turismo realizou,
à convite da Confederação do Comér
cio/SESC/SENAC, para in loco tomar conhecimento
do trabalho realizado pelo SESC na Estância Ecológi
ca do Pantanal. Revelou-se impressionado, assim
como os colegas companheiros de viagem, Deputa
dos Jurandil Juarez e Ronaldo Vasconcellos, pelo que
foi mostrado através de vídeo, com explicações deta
lhadas, inclusive no Turismo Social, de toda estrutura
do SESC, com suas várias unidades operacionais tra
balhando no sentido de proporcionar ao comérciário e
outros usuários, novas oportunidades de lazer, inte
gração interpessoal, enriquecimento cultural, com ên
fase na ação de educação para e pelo turismo. O De
putado Jurandil Juarez ratificou as palavras do Depu
tado João Pizzolatti, ressaltando a importância do
SESC. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tra
tar às onze horas e vinte oito minutos o Presidente en
cerrou os trabalhos. E, para constar, eu, Aparecida de
Moura Andrade, lavrei a presente Ata que por ter sido
lida, discutida e aprovada, será assinada pelo Presi
dente em exercício, Deputado Gérson Gabrielli, e
publicada no Diário da Câmara dos Deputados.
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~osé Chav~s PMDB
José Mendonça Bezerra PFL
José Múcio Monteiro PSDB
Luciano Bivaro o o o o" o o. o o. o o oo' .PSL
Luiz Piauhylinoo PSOB
Marcos de Jesus PL
Maurilio Ferreira Lima o'. o o .PMDR
Osvaldo Coelho PFL

Pedro Corrêa o PPB
Pedro Eugênio o PT
Ricardo Fiuza PPB
Salatiel Carvalho PMDB
Severino Cavalcanti PPB
Wolney Queiroz PDT

Alagoas
Auyus Lo FdLld:::; PPB
Divaldo Suruagy oPST
Givaldo Carimbão PSB
Helenildo Ribeiro PSDB
João Caldas PL
José Thomaz NonO o.PFL
Luiz Dantas f''1'B

Olavo Calheiros PMDB
Regis Cavalcante PPS

Sergi.pe
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 o.. PFL
Benito Gama PMDB
Claudio Cajado PFL
Coriolano Sales PMDB
Eujácio Simões PL
Félix Mendonça PTB
Francist6nio Pinto PFL
Geddel Vieira Lima PMDB
Gerson Gabrielli PFL
Haroldo Lima o .pedoB
Jaime Fernandes PFL
Jairo Carneiro PFL
Jaques Wagner PT
João Almeida PSDB
João Carlos Bacelar PFL
João Leão PPB
Jonival Lucas Junior o PMDB
Jorge Khoury o 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
Mil ton Barbosa PFL
Nelson Pellegrino PT
Nilo r.oelho. o o" o PSDB
Paulo Braga PFL



Paulo Magalhães PFL
P~ULU I.r.ujo Pr'L

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 PSOB
Antônio do Valle PMDB
Aracely de Paula PFL
Boniíácio de Andrada PSDB
Cabo Júlio PST
Carlos Mosconi PSDB
Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSDB
Oanilo de Castro PSOS
Edrnar Moreira PPB
Eduardo Barbosa PSOB
Elias Murad PSOB
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz PMDB
Gilmar Machado PT
Glycon Terra Pinto PMOB
Hélio Costa PMDB
Herculano Anqhinetti PPB
Ibrahirn Abi-ackel PPB
Jaime Martins PFL
João Maqalhães PMOB
João Magno PT
José MilHão PTB
Lael Varella PFL
Lincoln Portela PSL
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Marcos Lima PMf1R
Maria do Carmo Lara PT
Maria Elvira PMDB
Maria Lúcia _ PMOB
Mário Assad Júnior PL
Mário de Oliveira PST
Mauro Lopes PMDB
Narcio Rodrigues PSDB
Nilmário Miranda PT
Ode Imo Le3.o PPB
Olimpio Pires POT
Osrnânio Pereira PSOB
Paulo Delgado PT
Philemon Rodrigues , .PL
Rafael Guerra PSDB
Romel Anizio PPB
Romeu Queiroz PTB
Ronaldo Vasconcellos PL
Saraiva Felipe PMDB
Saulo Coelho PSDB

Sérgio Miranda PCdoB
Silas Brasileiro PMDB
Tilden Santiago PT
Virgílio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSOB
Walfrido Mares Guia PTB
Zezé Perrella PFL

Espírito Santo
reu Rosa PSDB
João Coser PT
José Carlos Elias PTB
José Carlos Fonseca Jr PFL
Magno Malta PL
Marcus Vicente PPB
Max Mauro PTB
Ricardo Ferraço PPS
Ri ta Camata PMOB
Rose de Freitas P8DB

Rio de Janeiro
Alcione Athayde PSB
Aldir Cabral PFL
Alexandre Cardoso PSB
Alexandre Santos PSDB
Arolde de Oliveira PFL
Bispo Rodrigues PL
Candinho Mattos PSOB
Carlos Nader PFL
Carlos Santana PT
Cornélio Ribeiro PL
Dino Fernandes PPB
Dr. Heleno PSDB
Eber Silva PST
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeira PT
Fernando Gonçalves PTB
lédio Rosa PFL
Ttnmnr Sprpn PSOB
Jair Bolsonaro PPB
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes PFL
João Sampaio POT
Jorge Bittar PT
Jorge Wilson PSDB
José Egydio PFL
Laura Carneiro PFL
Luisinho PPB
Luiz Ribeiro PSOB
Luiz Sérgio PT
Márcio Fortes P8DB
Milton Temer PT
Miriam Reid PSB
Miro Teixeira PDT
Paulo Baltazar PSB
Paulo de Almeida PFL
Paulo Peij ó 1:'8D13
Paulo Lessa PPB



Reinaldo Gripp PL
Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia PFL
Ronaldo Santos PSDB
Rubem Medina PFL
Simão Sessim PPB
Valdeci Paiva PSL
Vivaldo Barbosa PUT
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
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Arnaldo Madeira PSDB
Ary Kara PTB
Bispo Wanderval PL
Celso Russomanno PPB
Chico Sardelli PFL
Corauci Sobrinho PFL
Cunha Bueno PPB
De Velasco PSL
Delfim Netto PPB
Dr. Hélio PDT
Duilio Pisaneschi PTB
Emerson Kapaz PPS
Fernando Zuppo PSDC
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
Jair Meneguelli PT
João Eduardo Dado PDT
João Herrmann Neto PPS
João Paulo PT
Jorge Tadeu Mudalen PMOB
José Anibal PSDB
José de Abreu PTN
José Dirceu PT
José Genoíno PT
José Roberto Batochio POT
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
Mendes Thame PSDB
Michel Temer PMDB

Milton Monti PMDB
Moreira Ferreira PFL
Nelo Rodolfo PMDB
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima PFL
Orlando Fantazzini PT
Paulo Kobayashi PSDB
Paulo Lima PMDB
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini PT
Ricardo Izar PTB
Robson Tuma PFL
Rubens Furlan PPS
Salvador Zimbaldi PSDB
Sampaio Dória PSDB
Silvio Torres PSDB
Telma de Souza PT
Vadão Gomes PPB
Valdemar Costa Neto PL
Wagner Rossi PMDB
Wagner Salustiano PPB
Xico Graziano PSDB
Zé Índio PMDB
Zulaiê Cobra PSDB

Mato Grosso
Celcita Pinheiro PFL
Lino Rossi PSDB
Murilo Domingos PTE
Osvaldo Sobrinho PTB
Pedro Henry PPB
Ricarte de Freitas PSDB
Teté Bezerra PMDB
Wilson Santos PSDB

Distrito Federal
Agnelo Queiroz pedoB
Alberto Fraga PMDB
Geraldo Magela PT
Jorge Pinheiro PMDB
Osório Adriano PFL
Paulo Octávio PFL
Pedro Celso PT
Wigberto Tartuce PPB

Goiás
Aldo Arantes PCdoB
Barbosa Neto PMDB
Euler Morais PMDB
Geovan Freitas PMDB
Jovair Arantes PSDB
Juquinha PL
Lidia Quinan PSOB
Lócia Vânia PSDB
Luiz Bittencourt PMDB
Nair Xavier Lobo PMDB
Norberto Teixeira PMDB
Pedro Canedo PSDB
Pedro Chaves PMDB



Roberto Balestra PPB
Konaldo Caiado PFL
Vilmar Rocha PFL
Zé Gomes da Rocha PMDB

Mato Grosso do Sul
Dr. Antonio Cruz PMDB
Joao Grandao PT
Manoel Vitório PT
Marçal Filho PMDB
Marisa Serrano PSDB
Nelson 'I'rad PTB
Pedro Pedrossian PPB
Waldemir Moka '" PMDB

Paraná
Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo PSDB
Airton Roveda P1'B
Alex Canziani PSDB
Basílio Villani PSOB
Chico da Princesa PSD8
Dilceu Sperafico PPB
Dr. Rosinha PT
Flávio Arns PT
Gustavo Fruet PMDB
Hermes Parcianello PMOB
Iris Simões PTB
José Borba PMDB
José Carlos Martinez PT8
José Janene PPB
Luciano Pizzatto PFL
Luiz Carlos Hauly PSOB
Márcio Matos PTB
Max Rosenmann PMDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PPB
Odílio Balbinotti PSOB
Oliveira Filho PL
Osmar Serraglio PMDB
Padre Roque PT
Rafael Greca PFL
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno PPS
Santos Filho PFL
Werner Wanderer PFL

Santa Catarina
Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carli to Merss PT
Edinho Bez PMDB
Edison Andrino PMOB
Eni Vol tolini PPB
Fernando Coruja POT
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 POT
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 Ilgenfri tz PT
Oarcísio Perondi PMOB
Edir Oliveira PTB
Enio Bacci POT
Esther Grossi PT
Ezidio Pinheiro PSB
Fetter Junior PPB
Fioravante PT
Germano Rigotto PMDB
Henrique Fontana PT
Júlio Redecker PPB
Luis Carlos Heinze PPB
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho PMOB
Nelson Proença PPS
Orlando Oesconsi 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 PSOB



COMISSÕES TEMPORÁRIAS

1 vaga

Suplentes

Autor: Senado Federal

Adauto Pereira
Chico Sardelli

Francisco Coelho
Jairo Carneiro

Pedro Irujo
1 vaga

Adolfo Marinho
Antonio Cambraia (Licenciado)

Felix Mendonça
Jovair Arantes

Luiz Carlos Hauly
Nilo Coelho

Xico Graziano
Zila Bezerra

PMOB

Lincoln Portela

PHS

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PFL, PST)

Bloco (POT, PPS)

José Roberto Batochio
Márcio Bittar

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"

Proposição: PEC n° 53/99

Bloco (PSOB, PTB)

Antônio Kandir
Danilo de Castro
Edir Oliveira
Manoel Salviano
Max Rosenmann
Murilo Domingos
Narcio Rodrigues
Veda Crusius

Gerson Gabrielli
Marcos Cintra
Paes Landim
Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
Rubem Medina

Presidente: Max Rosenmann (PSDB)
10 Vice-Presidente:
20 Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
30 Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relator: Rubem Medina (PFL)

Titulares

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11- Pavimento Superior, sala 165-B
Telefone: 318-6874 Fax: 318-2140

Pompeo de Mattos (PDT)

Robério Araújo

Airton Dipp
Regis Cavalcante

Suplentes

Carlos Batata
Julio Semeghini

Léo Alcântara
Nelson Otoch

Ricarte de Freitas
Roberto Jefferson

Romeu Queiroz
Sérgio Carvalho

Deusdeth Pantoja
Gervásio Silva

José Mendonça Bezerra
Kátia Abreu

Paulo de Almeida
Pedro Bittencourt
Sérgio Barcellos

6 vagas

Arlindo Chinaglia (licenciado)
Iara Bernardi
Padre Roque

1 vaga

PT

PMOB

Bloco (PFL, PST)

Bloco (PSOB, PTB)

Antônio Carlos Konder Reis
Claudio Cajado
Gilberto Kassab
lédio Rosa
Ney Lopes
Paulo Octávio
Vilmar Rocha

Augusto Franco
Dr. Heleno
João Almeida
José Carlos Elias
José Carlos Martinez
Lino Rossi
Luiz Carlos Hauly
Vicente Arruda

Coriolano Sales
Gustavo Fruet
Jorge Pinheiro
José índio
Osmar Serraglio
Osvaldo Reis

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO, N° 3-A, DE 1999,
QUE "ALTERA OS ARTS. 27,28,29,44 E 82 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL, E INTRODUZ
DISPOSiÇÕES TRANSITÓRIAS, DE FORMA A
FAZER COINCIDIR OS MANDATOS ELETIVOS

QUE MENCIONA E ATRIBUIR-LES NOVO
PERíODO DE DURAÇÃO" E APENSADAS

Proposição: PEC 3/99 Autor: Paulo Octávio e Outras
Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
10 Vice-Presidente: lédio Rosa (PFL)
20 Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
30 Vice-Presidente:
Relator: João Almeida (PSDB)

Titulares

Geraldo Magela
João Paulo
Maria do Carmo Lara
Professor Luizinho

Gerson Peres
José Janene
Pedro Corrêa

PPB

Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio

Simão Sessim

Armando Monteiro
Benito Gama
Edinho Bez
Jurandil Juarez
Paulo Lima
Pedro Novais

Antônio do Valle
Coriolano Sales

Euler Morais
Pedro Chaves

Salatiel Carvalho
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida
1 vaga

2 vagas
Aloisio Mercadante

PT

Geraldo Magela



Orlando Desconsi
Ricardo Berzoini

Delfim Netto
Enivaldo Ribeiro
Felter Júnior

Agnelo Queiroz
Alexandre Cardoso

João Coser
José Pimentel

PPB

Eliseu Moura
Herculano Anghinetti

João Pizzolatli

Bloco (PSB, PCdoB)
2 vagas

Carlos Alberto Rosado
Celcita Pinheiro
Francisco Garcia
IIdefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra
Luciano Castro
Osvaldo Coelho

PFL

PT

César Bandeira
Francisco Coelho
Gerson Gabrielli

José Thomaz Nonô
Luiz Durão

Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha

Pedro Eugênio
Salomão Gurgel

Bloco (POT, PPS)

Emerson Kapaz
Neiva Moreira

Avenzoar Arruda
Babá
José Pimentel
1 vaga

Jorge Biltar
3 vagas

PPB

Eujácio Simões

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcello

PV

Cleonânio Fonseca
Salomão Cruz
Wigberto Tartuce

Roberto Balestra
Yvonilton Gonçalves (PFL)

1 vaga

Secretária: Maria Terezinha Donati
Local: Serv. Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-8783 Fax: 318-2140

Milton Temer (PT) Wellington Dias (PT)

Enio Bacci

POT

Serafim Venzon

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO, N" 76-A, DE 1999,
QUE "INClUI ARTIGO NO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS" - RECURSOS DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA PARA AS REGiÕES NORTE,

NORDESTE E CENTRO-OESTE

Inácio Arruda

Eujácio Simões

Agnaldo Muniz

Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Novais

Bloco (PL, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado)

PPS

João Hermann Neto

Proposição: PEC 0076/99 Autor: Ubiratan Aguiar
e Outros

PV

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11- Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-8790 Fax: 318-2140

Proposição: PLP 167/00 Autor: Xico Graziano
Presidente: Carlos Batata (PSDB)
10 Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMOB)
20 Vice-Presidente:
3D 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"

Carlos Dunga

Pedro Eugênio (PPS)

Bloco (PSOB, PTB)

Anivaldo Vale

Clementino Coelho (PPS)

Pedro Chaves
6 vagas

Suplentes

Anivaldo Vale
Eduardo Seabra

Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Juquinha (PL)

Zenaldo Coutinho
2 vagas

Ana Catarina
Anfbal Gomes
Armando Monteiro
Damião Feliciano
Laire Rosado
Luiz Biltencourt
1 vaga

Bloco (PSOB, PTB)

Adolfo Marinho
Antônio Jorge
B.Sá
Carlos Batata
Manoel Salviano
Maria Abadia (Licenciada)
Marisa Serrano
Rommel Feijó

Presidente: Rommel Feijó (PSDB)
10 Vice-Presidente: Luciano Castro (PFL)
20 Vice-Presidente: Babá (PT)
3D Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Laire Rosado (PMDB)

Titulares



Antônio Jorge
Carlos Batata
Paulo Mourão
Sérgio Barros
Welinton Fagundes
Xico Graziano
Zila Bezerra

Abelardo Lupion
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Kátia Abreu
Paulo Braga
Ronaldo Caiado

Confúcio Moura
João Colaço
José índio
Moacir Micheletto
Roland Lavigne
Silas Brasileiro

Adão Pretto
João Grandão
Padre Roque

Dilceu Sperafico
Salomão Cruz
Vadão Gomes

Agnelo Queiroz
Ezfdio Pinheiro

Agnaldo Muniz
Airton Dipp

Eujácio Simões

Chiquinho Feitosa
Luiz Carlos Hauly

Luiz Piauhylino
Saulo Pedrosa

Sérgio Reis
2 vagas

Bloco (PFL, PST)

Celcita Pinheiro
Luis Barbosa

Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos

2 vagas

PMDB
6 vagas

PT

3 vagas

PPB

Eliseu Moura
João Tota

1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

2 vagas

Bloco (PDT, PPS)

Márcio Bittar
1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Bispo Rodrigues

1° Vice-Presidente: Luiz Ribeiro (PSDB)
2° Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
3° Vice-Presidente: Eni Voltolini (PPB)
Relator: Osmar Serraglio (PMDB)

Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

Antônio Jorge
Juquinha
Luiz Carlos Hauly
Luiz Piauhylino
Luiz Ribeiro
Márcio Matos
Paulo Feijó
Sérgio Barros

Bloco (PFL, PST)
Cleuber Carneiro
Gervásio Silva
Gilberto Kassab
Ivanio Guerra
Santos Filho
Werner Wanderer

PMDB
Anfbal Gomes
Damião Feliciano
Edison Andrino
Marcelo Teixeira
Osmar Serraglio
Roland Lavigne

PT

Fernando Ferro
Luciano Zica
Padre Roque

PPB

Dilceu Sperafico
Eni Voltolini
Márcio Reinaldo Moreira

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida
Tânia Soares

Suplentes

Jovair Arantes
Saulo Coelho

Sérgio Carvalho
5 vagas

Costa Ferreira
Expedito Júnior

Neuto Lima
Osvaldo Coelho

Pedro Bittencourt
Pedro Irujo

Norberto Teixeira
5 vagas

Henrique Fontana
Jorge Bittar
Luiz Sérgio

Hugo Biehl
Luiz Carlos Heinze

Salomão Cruz

Gonzaga Patriota
1 vaga

PHS

Hugo Biehl (PPB) 1 vaga
Secretária: Fátima Moreira
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7060 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 222-A, DE 2000,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 145, 11,

E § 20 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(ILUMINAÇÃO PÚBLICA)

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 165-B
Telefone: 318-7058 Fax: 318-2140

Proposição: PEC n° 222/00
Presidente: Gervásio Silva (PFL)

Autor: Juquinha e outros

Bloco (PDT, PPS)

Airton Dipp
João Herrmann Neto

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos

PTN

José de Abreu

João Sampaio
1 vaga

José Aleksandro

1 vaga



Presidente: Pedro Chaves (PMDB)

1° Vice-Presidente: Jaime Fernandes (PFL)
2° Vice-Presidente: Avenzoar Arruda (PT)
3° Vice-Presidente: Pastor Amarildo (PPB) (Licenciado)
Relator: João Castelo (PSDB)
Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 254-A, DE 2000,
DO PODER EXECUTIVO, QUE "ALTERA O ART.

42 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,
PRORROGANDO, POR DEZ ANOS, A

APLICAÇÃO, POR PARTE DA UNIÃO, DE
PERCENTUAIS MíNIMOS DO TOTAL DOS

RECURSOS DESTINADOS À IRRIGAÇÃO NAS
REGiÕES CENTRO-OESTE E NORDESTE"

Secretário: Estevam dos Santos Silva
Local: Serviço Comissões Especiais - Anexo" - Sala 165-B
Telefone: 318-7064/318-7060 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
"ACRESCENTAR O ART. 79 AO ATO DAS

DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, INCORPORANDO OS

POLICIAIS MILITARES DO EXTINTO
TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA

AOS QUADROS DA UNIÃO"

2 vagas

1 vaga

Marcos de Jesus

Autor: Poder Executivo

Bloco (PSB, PCdoB)

PHS

Bloco (PL, PSL)

Eujácio Simões

Gonzaga Patriota
Sérgio Novais

Proposição: PEC n° 289/00

Pauderney Avelino (PFL)

Autor: Senador Federal e
Outros

Proposição: PEC 254/00

Bloco (PSDB, PTB)

Antônio Jorge
B.Sá
Chiquinho Feitosa
João Castelo
José Teles
Murilo Domingos
Nilo Coelho
Paulo Mourão

João Leão (PPB)
Lino Rossi

Lúcia Vânia
Ricardo Rique

Ricarte de Freitas
3 vagas

Presidente: Expedito Júnior (PSDB)
1° Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2° Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Luciano Castro (pFL)

Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes

Bloco (PFL, PST)

Ariston Andrade
Darci Coelho (Licenciado)
Jaime Fernandes
Osvaldo Coelho
Ronaldo Caiado
Wilson Braga

Cleuber Carneiro
Costa Ferreira
Jairo Carneiro

Kátia Abreu
Paes Landim
Vilmar Rocha

Badu Picanço
Eduardo Seabra
Expedito Júnior
Fátima Pelaes
Juquinha
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho
Zila Bezerra

Antonio Feijão
Candinho Mattos

Itamar Serpa
Josué Bengtson

Nicias Ribeiro
Osmânio Pereira

Renildo Leal
Saulo Coelho

Aldir Cabral
Celcita Pinheiro

Francisco Garcia
João Ribeiro (Licenciado)

Pauderney Avelino
Sérgio Barcellos

Bloco (PFL, PST)

Darci Coelho (Licenciado)
Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro
Luciano Castro
Luis Barbosa
Moroni Torgan

Euler Morais
Igor Avelino

Jonival Lucas Júnior
Luiz Bittencourt
Múcio Sá (PTB)

Norberto Teixeira

PT

PMDB
Geovan Freitas
Marcelo Castro
Murilio Ferreira Lima
Osvaldo Reis
Pedro Chaves
Teté Bezerra

Avenzoar Arruda
João Grandão
Wellington Dias

PPB

Enivaldo Ribeiro
Pastor Amarildo
Roberto Balestra

Fernando Ferro
José Pimentel
Manoel Vitório

Eliseu Moura
Iberê Ferreira (PTB)

Mário Reinaldo Moreira

Asdrubal Bentes
Confúcio Moura
Elcione Barbalho
Jurandil Juarez
Marinha Raupp
1 vaga

PMDB

Alberto Fraga
5 vagas

PT
Bloco (PDT, PPS)

Clementino Coelho Regis Cavalcante
Neiva Moreira Wolney Queiroz

Babá
Marcos Afonso
Nilson Mourão

3 vagas



Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Salomão Cruz

PPB

Roberto Balestra
2 vagas

Luciano Castro
Mário Assad Júnior

PT

Wilson Braga
1 vaga

Evandro Milhomen
Gonzaga Patriota

Bloco (PSB, PCdoB)

2 vagas

Avenzoar Arruda
Dr. Rosinha
Manoel Vitório
Vanessa Grazziotin ( PC do B)

Agnelo Queiroz (PC do B)
3 vagas

Bloco (POT, PPS)

Agnaldo Muniz Airton Cascavel
Eurfpedes Miranda Giovanni Queiroz

PPB

Almir Sá
Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

Herculano Anghinetti
Hugo Biehl

1 vaga

Bloco (PL, PSL) POT

Oscar Andrade Robério Araújo João Sampaio Olimpio Pires

PTN Jandira Feghali
Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga

J<1!lé de Abreu 1 vaga

Secretária: Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 165-B
Telefone: 318-8783 Fax: 318-2140

Philemon Rodrigues

Bloco (PL, PSL)

José Aleksandro

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 308-A, DE 1996,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO
2° DO ART. 17 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(ACUMULAÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO)
Proposição: PEC 308-A/96 Autor: Jandira Feghali

e Outros

PPS

Agnaldo Muniz

PHS

Djalma Paes

Secretário (a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-8428/318-7052 Fax: 318-2140

1 vaga

1 vaga

Suplentes

Autor: Senado Federal

Bloco (PSOB, PTB)

Presidente: Aédio Rosa (PMDB)
1° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
2° Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente: Átila Lins (PFL)
Relator: Nelson Meurer (PPB)

Titulares

Proposição: PEC 281/00

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 281-A, DE 2000,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO I
DO § 1° DO ART. 73 DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL" (ALTERA CRITÉRIO DE
NOMEAÇÃO DE MINISTRO DO TeU)

6 vagas

Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Antonio Carlos Pannunzio
Raimundo Gomes de Matos

Rommel Feijó
5 vagas

Bloco (PMOB, PST, PTN)

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

Laire Rosado
5 vagas

Antônio Jorge
Dr. Heleno
Eduardo Seabra
Fátima Pelaes
José Múcio Monteiro (PFL)
José Teles
Ricardo Rique
1 vaga

Átila Lins
Claudio Cajado
Jairo Carneiro
José Múcio Monteiro

PFL
Almerinda de Carvalho (PPB) (Licenciada)

Moroni Torgan
Ney Lopes

Robson Tuma

Augusto Franco
Bonifácio de Andrada
Inaldo Leitão
João Castelo
José Carlos Martinez
Lúcia Vânia
Maria Abadia (Licenciada)
Roberto Jefferson

Adolfo Marinho
Fernando Gonçalves

Feu Rosa
Jovair Arantes

Luiz Antonio Fleury
Sampoio Dória
Sérgio Guerra

1 vaga



Osmar Serraglio
Pinheiro Landim
Renato Vianna
Ricardo Izar
2 vagas

Átila Lins
Carlos Nader
Chico Sardelli
Jairo Carneiro
Paulo Marinho
Vilmar Rocha

Carlito Merss
Geraldo Magela
Waldir Pires
1 vaga

Eni Voltolini
Luiz Fernando
Nelson Meurer

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Cezar Schirmer
Laire Rosado

4 vagas

PFL

Cleuber Carneiro
Kátia Abreu
Lael Varella
Paulo Braga

Paulo Gouvêa
Pedro Fernandes

PT

João Paulo
3 vagas

PPB

Dr. Benedito Dias
Edmar Moreira

1 vaga

POT

Titulares

Antonio Kandir
Átila Lira
Basilio Villani
Danilo de Castro
Edir Oliveira
Félix Mendonça
Nelson Marchezan
Silvio Torres

Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Paulo Magalhães
Rodrigo Maia
Ronaldo Caiado
Rubem Medina

Armando Monteiro
Benito Gama
Germano Rigolto
João Henrique
Milton Monti
Pedro Novais

Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Alex Canziani
Augusto Franco

José Múcio Monteiro
Léo Alcântara

Nelson Trad
Saulo Coelho
Sérgio Barros

Zila Bezerra

Bloco (PFL, PST)

Aldir Cabral
Darci Coelho (Licenciado)

Euler Ribeiro
Luiz Barbosa

Os6rio Adriano
Pedro Fernandes

PMOB

Antõnio do Valle
José Lourenço

Waldemir Moka
3 vagas

PT

José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

Bloco (PL, PSL)

Marcos Cintra (PFL)

PPS

Agnaldo Muniz

PHS

1 vaga

Eujácio Simões

Regis Cavalcante

Clovis llgenfritz
Dr. Rosinha
Pedro Eugênio

Almir Sá
Delfim Nelto
Enivaldo Ribeiro

Alexandre Cardoso
Sérgio Miranda

José Pimentel
Ricardo Berzoini

1 vaga

PPB

Felter Júnior
2 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)

2 vagas

Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7063 Fax: 318-2140

1 vaga Bloco (POT, PPS)

José Roberto Batochio Neiva Moreira
Pimentel Gomes 1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACRESCENTAR ART. 84 AO ATO DAS

DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS - (PRORROGAÇÃO DA CPMF)

Eujácio Simões

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos

Proposição: PEC 407/01 Autor: Poder Executivo PHS

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11- Pavimento superior, sala 165-B
Telefone: 318-7062 Fax: 318-2140

Presidente: Rodrigo Maia (PFL)
1° Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
2° Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
3° Vice-Presidente: Benito Gama (PMDB)
Relator: Delfim Netto (PPB)

Roberto Argenta 1 vaga



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A Ricardo Ferraço

ELABORAR A REDAÇÃO DO VENCIDO EM
PRIMEIRO TURNO E DA REDAÇÃO FINAL À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° Bispo Rodrigues

610-A, DE 1998 QUE "ALTERA DISPOSITIVOS
QUE MENCIONA DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

REFERENTES À IMUNIDADE PARLAMENTAR Fernando Coruja

Bloco (PL, PSL)

PHS

Regis Cavalcante

Welinton Fagundes

1 vaga

Bloco (PSDB, PTB)

Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)
Relator: Jaime Martins (PFL)
Titulares

Autor: Senado Federal e OutrosProposição: PEC 610/98

Alex Canziani
Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada
Custódio Mattos
Luiz Antonio Fleury
Nelson Marchezan
Nelson Trad
Zenaldo Coutinho

Bloco (PFL, PST)

Suplentes

Edir Oliveira
Fernando Gonçalves

Itamar Serpa
Sebastião Madeira

Silvio Torres
3 vagas

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefone: 318-8437 Fax: 318-8418

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 618, DE 1998
QUE "ACRESCE INCISO AO ART. 20 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (INCLUI ENTRE OS
BENS DA UNIÃO O PATRIMÔNIO GENÉTICO)

Proposição: PEC 618/98 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)

1° Vice-Presidente: Francistônio Pinto (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Jaime Martins
Jairo Carneiro
Laura Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim
Pauderney Avelino

PMDB

Confúcio Moura
Coriolano Sales
Geovan Freitas
Jorge Alberto
Mendes Ribeiro Filho
Silas Brasileiro

PT

Cesar Bandeira
José Carlos Aleluia

Paulo de Almeida
Robson Tuma

Sérgio Barcellos
Vilma Rocha

Freire Júnior
5 vagas

Bloco (PSDB, PTB)

B.Sá
Fernando Gonçalves
Odllio Balbinotli
Max Mauro
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

Glycon Terra Pinto
Luiz Bittencourt
Saraiva Felipe
4 vagas

Félix Mendonça
Feu Rosa

Léo Alcântara
Rafael Guerra

Renildo Leal
3 vagas

Elcione Barbalho
Moacir Micheletlo

5 vagas

Fernando Ferro
João Paulo
José Genofno

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Romel Anizio

Luiz Eduardo Grenhalgh
2 vagas

PPB

3 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)

Claudio Cajado
Euler Ribeiro
Francisco Rodrigues
Gerson Gabrielli
Moreira Ferreira
Sérgio Barcellos
1 vaga

PFL

Carlos Nader
Gervásio Silva

José Mendonça Bezerra
Luis Barbosa

Milton Barbosa
Paulo Marinho
Zezé Perrella

Aldo Arantes
José Antonio Almeida

Aldo Rebelo
1 vaga PT

Bloco (PDT, PPS)

José Roberto Batochio Fernando Coruja

Adão Pretto
Fernando Ferro
Luiz Sérgio
Padre Roque

João Grandão
Marcos Afonso

2 vagas



Pompeo de Mattos Fernando Coruja

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl

Socorro Gomes

PPB

Augusto Nardes
Jonival Lucas Júnior (PMDB)

1 vaga

POT

Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga

Paulo Lima
1 vaga

Antonio Kandir
José Militão
Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço

2 vagas

PSOB

Alberto Goldman
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia (Licenciado)
Basflio Villani
Inaldo Leitão

Manoel Salviano
Silvio Torres

PT

Bloco (PL, PSL)

Paulo José Gouvêa Pastor Valdeci Palva

Milton Temer
Ricardo Berzoini
2 vagas

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana
VirgUio Guimarães

1 vaga

PPB

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

Fetter Júnior
João Pizzolatti
Romel Anizio
Sampaio Dória (PSDB)

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

Eliseu Moura
Enivaldo Ribeiro

Gerson Peres
1 vaga

PTB

Eduardo Paes (Licenciado)
1 vaga

POT

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8437/8418 Fax: 318-8418

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A OCUPAÇÃO DE
TERRAS PÚBLICAS NA REGIÃO AMAZÔNICA

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"
Proposição: PEC 175/95 Autor Poder Executivo
Presidente: Germano Rigolto (PMDB)
1° Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Eurlpedes Miranda
1vaga

Eduardo Campos

Eujácio Simões

Enio Bacci
Fernando Zuppo

Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Miranda

Ronaldo Vasconcellos (S. Par!.)

Autor: Sérgio Carvalho e Outros
Eliseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Pedro Fernandes
Roberto Brant (Licenciado)
Ronaldo Caiado

Carlos Alberto Rosado
Cleuber Carneiro

Deusdeth Pantoja
João Carlos Bacelar
José Carlos Aleluia
Pauderney Avelino
Pedro Pedrossian

Wilson Braga

Proposição: RCP 2/99

Presidente: Luciano Castro (PFL)
1° Vice-Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
2° Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
3° Vice-Presidente: Almir Sá (PPB)
Relator: Sérgio Carvalho (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Germano Rigolto
José Priante
Luiz Bittencourt

PMOB

Barbosa Neto
Edinho Bez

Gastão Vieira
José Chaves

Waldemir Moka

Josué Bengtson
Nilson Pinto (Licenciado)
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Badu Picanço
Bonifácio de Andrada

Max Rosenmann
Nicias Ribeiro



Bloco (PMDB, PST, PTN) Bloco (PFL, PST)

Alceste Almeida Jorge Costa (PT) Chico Sardelli Luiz Durão
Confúcio Moura Osvaldo Reis Corauci Sobrinho Neuton Lima
Asdrubal Bentes 1 vaga Robson Tuma 1 vaga

PFL PMDB

~irton Cascavel (PPS) Expedito Júnior Lamartine Posella João Eduardo Dado
Atila Lins Oscar Andrade Marcelo Barbieri 2 vagas
Luciano Castro Sérgio Barcellos Roland Lauigne

PT PT

Babá 2 vagas Iara Bernardi José Pimentel
Nilson Mourão Ricardo Berzoini Teima de Souza

PPB PPB

Almir Sá João Tota Celso Russomanno Wagner Salustiano
Luiz Fernando Salomão Cruz Cunha Bueno 1 vaga

PDT Bloco (PSB, PCdoB)

Giovanni Queiroz Eurfpedes Miranda Kincas Mattos Aldo Rebelo

Bloco (PSB, PCdoB)

Evandro Milhomen Vanessa Grazziotin

Bloco (PDT, PPS)

João Eduardo Dado (PMDB) João Herrmann Neto

Bloco (PL, PSL) Bloco (PL, PSL)

Robério Araújo José Aleksandro Bispo Wanderval De Velasco

PHS
PTN

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 "INVESTIGAR VÁRIAS

IRREGULARIDADES PRATICADAS DURANTE A
VIGÊNCIA DO REGIME DE ADMINISTRAÇÃO

ESPECIAL TEMPORÁRIA (RAET) NO BANESPA
- BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A."

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

1 vaga

Fax: 318-2182

José de Abreu

Proposição: RCP 21196

Secretário: Francisco de Assis Diniz
Local: Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-8436

Francisco Rodrigues (PFL)Renildo Leal (PTB)

Autor: Deputado Luiz Antonio
Fleury e Outros

Proposição: RCP 5/99

Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
1° Vice-Presidente: Roland Lavigne (PMDB)
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Robson Tuma (PFL)

Titulares Suplentes

Presidente: Gustavo Fruet (PMDB)
1° Vice-Presidente: João Carlos Bacelar (PFL)
2° Vice-Presidente: Milton Temer (PT)
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Alberto Goldman (PSDB)

Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

Basilio Villani
Júlio Semeghini
Luiz Antonio Fleury
Veda Crusius

Alex Canziani
ILéo Alcântara
Saulo Coelho
Silvio Torres

Alberto Goldman
Danilo de Castro
Fernando Gonçalves
Márcio Fortes

João Carlos Bacelar

Bloco (PFL, PST)

Antonio Kandir
Luiz Carlos Hauly
Roberto Jefferson

Veda Crusius

Ney Lopes



Paes Landim
Pedro Bittencourt

Paes Landim
Rubem Medina

Zenaldo Coutinho Zila Bezerra

PMDB Bloco (PFL, PST)

Gustavo Fruet
José Borba
Wagner Rossi

Antônio do Valle
José Borba

José Lourenço

PT

Aldir Cabral
Darci Coelho (Licenciado)
Francisco Rodrigues
Gilberto Kassab
Jairo Carneiro

Chico Sardelli
Luiz Moreira

Mauro Fecury
Sérgio Barcellos

Yvonilton Gonçalves

Ivan Valente
Milton Temer

José Pimentel
Ricardo 8erzoini

PPB

PMDB
Alberto Fraga
Confúcio Moura
Jurandil Juarez
1 vaga

4 vagas

Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio

João Tota
Ricardo Barros PT

Haroldo Lima

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Afonso

PPB

Babá
Ivan Valente

Bloco (PDT, PPS)

Nelson Proença (PMDB) José Roberto Batochio

João Tota
Luiz Fernando

Jair Bolsonaro
Salomão Cruz

Bloco (PL, PSL)

Almeida de Jesus João Caldas

Bloco (PSB, PCdoB)

Evandro Milhomen Socorro Gomes

PTN

José de Abreu 1 vaga

Bloco (PDT, PPS)

Márcio Bittar Neiva Moreira

Secretário: Manoel Alvim
Local: Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-8429 Fax: 318-2182

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos José Aleksandro

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
"APURAR AS ATIVIDADES, 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 VIGILÃNCIA DA AMAZÕNIA

Autor: Deputado Arlindo Chinaglia
e Outros

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO
ESTUDO DAS REFORMA POlíTICAS

Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes

1 vaga

Fax: 318-2182

André Benassi
Anivaldo Vale

Dino Fernandes
Fernandes Gonçalves

Júlio Semeghini
Rafael Guerra

Roberto Jefferson
Sebastião Madeira
Vicente Caropreso

Zulaiê Cobra

PHS

Bonifácio de Andrada
Custódio Mattos
Eduardo Seabra
João Almeida
Josué Bengston
Marisa Serrano
Pedro Canedo
Rommel Feijó
Salvador Zimbaldi
Xico Graziano

Pompeo de Mattos (PDT)

Presidente: Olavo Calheiros (PMDB)
1° Vice-Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Romel Anlzio (PPB)
Relator: João Almeida (PSDB)

Titulares

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-7061

Suplentes

Armando Abllio
Badu Picanço
Sérgio Barros

Sérgio Carvalho

Bloco (PSDB, PTB)

Antonío Feijão
Luiz Piauhylino
Márcio Fortes
Silas Câmara

Proposição: RCP 23/96

Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
1° Vice-Presidente: Luiz Piauhylino (PSDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Afonso (PT)
3° Vice-Presidente: João Tota (PPB)
Relator: Confúcio Moura (PMDB)

Titulares



Bloco (PFL, PST)
Aracely de Paula
Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Gilberto Kassab
João Mendes
Paulo Octávio
Rubem Medina
Vilmar Rocha

PMOB
Coriolano Sales
João Colaço
Jorge Alberto
Jorge Wilson
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Olavo Calheiros
1 vaga

Aldir Cabral
José Rocha

Mário Assad Júnior
Neuton Lima

Reginaldo Germano
Vic Pires Franco

2 vagas

Gastão Vieira
Jorge Pinheiro

Laire Rosado
Osmar Serraglio

Paulo Lima
3 vagas

EMPRESAS JORNAlÍSTICAS E DE
RADIODIFUSÃO SONORA E DE SONS E

IMAGENS", E À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 455, DE 1997, "QUE DÁ

NOVA REDAÇÃO AO ART. 222 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL",

APENSADA ÀQUELA
Proposição: PEC 203/95 Autor: Laprovita Vieira e Outros
Presidente:
1° Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
2° Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
3° Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)

Titulares Suplentes

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7063 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO N" 203, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 10 DO ART.

222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
SUPRIMINDO-SE O § 20 DO REFERIDO

ARTIGO, QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE

Bloco (PL, PSL)

Bloco (POT, PPS)

PFL
Arolde de Oliveira José Mendonça Bezerra
Euler Ribeiro Lavoisier Maia
Francisco Garcia Luciano Pizzatlo
Joel de Hollanda Pedro Pedrossian
Santos Filho Ronaldo Caiado
Vic Pires Franco Sérgio Barcellos
José Carlos Fonseca Jr. 1 vaga

PMOB

Henrique Eduardo Alves (Licenciado) Maria Elvira
Jorge Pinheiro 5 vagas
Luiz Bitlencourt
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim
1 vaga

PSOB

Anivaldo Vale Alberto Goldman
Domiciano Cabral Fernando Gabeira (PV)
Luiz Piauhylino Marisa Serrano
Mareio Rodrigues Zenaldo Coutinho
Saulo Coelho 2 vagas
Vitlorio Medioli

PT

Dr. Rosinha Regis Cavalcante (PPS)
Gilmar Machado 3 vagas
Pedro Celso
Walter Pinheiro

PPB

Antonio Joaquim Araújo José Janene
Oliveira Filho (PSDB) Robério Araújo (PL)
Wagner Salustiano 1 vaga

PTB

José Carlos Martinez Iris Simões
1 vaga Murilo Domingos

POT

Neiva Moreira Agnaldo Muniz (PPS)

Dr. Hélio
Rubens Bueno

Bispo Wanderval
Lincoln Portela

Dr. Rosinha
Geraldo Magela

José Genolno
Virgflio Guimarães

Nelson Meurer
Simão Sessim

2 vagas

Aldo Rebelo
Alexandre Cardoso

Régis Cavalcante (PPS)

PHS

Bloco (PSB, PCdoB)

Bispo Rodrigues
Ronaldo Vasconcellos

João Sampaio
Márcio Bitlar

Roberto Argenta

Haroldo Lima
José Antonio Almeida

João Paulo
José Dirceu
Milton Temer
Nilmário Miranda

PT

Antonio Joaquim Araújo
Gerson Peres
Romel Anizio
Wagner Salustiano

PPB



Bloco (PSB, PCdoB) PTB

Clementino Coelho (PPS) Jandira Feghali Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Walfrido Mares Guia

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL) POT

Bispo Rodrigues Bispo Wanderval José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSl)

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Valadares

De Velasco

Djalma Paes

Uncoln Portela

PFL

Presidente: De Velasco (PSL)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator:

Titulares

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-8434

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 9, DE 1999, QUE "DISPÕE
SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A

INSTITUiÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS
ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL

E PELOS MUNiCíPIOS"

Suplentes

Autor: Poder Executivo

Antônio Jorge (PTB)
Jaime Martins

João Ribeiro (Licenciado)
Mauro Fecury

Raimundo Santos
Vilmar Rocha

1 vaga

PMOB

PFL

Proposição: PLP 9/99

Gilberto Kassab
Paulo Braga
Paulo Marinho
Paulo Octávio
Robson Tuma
Ursicino Queiroz
Wilson Braga

Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
1° Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
2° Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
3° Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares

Suplentes

Autor: Presidente

Aracely de Paula
Celcita Pinheiro

Luis Barbosa
Pedro Fernandes
Sérgio Barcellos

2 vagas

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Adolfo Marinho
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Luiz Carlos Hauly

PSOB

PMOB

Proposição:

Albérico Filho
Freire Júnior
Nair Xavier Lobo
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Cesar Bandeira
Claudio Cajado
Heráclito Fortes
Jaime Martins
Joel de Hollanda
Kátia Abreu
Paes Landim

Arthur Virgflio (Licenciado)
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Mareio Fortes
Nelson Marchezan
Zulaiê Cobra

Geraldo Magela
João Paulo
Professor Luizinho
1 vaga

PT

Gilmar Machado
José Geno(no
Paulo Delgado

Virgllio Guimarães

Gustavo Fruet
Milton Monti
Norberto Teixeira
Osvaldo Biolchi
Pedro Chaves
1 vaga

Albérico Filho
João Colaço

4 vagas

PPB PSOB

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti
José Unhares

3 vagas Anivaldo Vale
Helenildo Ribeiro
João Castelo

José de Abreu (PTN)
Maria Abadia (Licenciada)

Paulo Mourão



Max Rosenmann
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

Dr. Rosinha
Fernando Ferro
Gilmar Machado
1 vaga

Antonio Joaquim Araújo
Enivaldo Ribeiro
Nilton Baiano (Licenciado)

3 vagas

PT

Ângela Guadagnin
Jair Meneguelli

Márcio Matos (S. Par!.)
1 vaga

PPB
Pastor Amarildo (Licenciado)

Robério Araújo (PL)
Yvonilton Gonçalves (PFL)

PTB

PMDB

Coriolano Sales
Edinho Bez
Paulo Lima
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho
1 vaga

PSDB

Antonio Cambraia (Licenciado)
Antonio Kandir
Danilo de Castro
Manoel Salviano
Narcio Rodrigues
Veda Crusius

Antônio do Valle
Armando Monteiro

Euler Morais
Flávio Derzi

Freire Júnior
Milton Monti

Adolfo Marinho
Jovair Arantes

Luiz Carlos Hau/y
Nilo Coelho

Sampaio Dória
Xico Graziano

Max Mauro
1 vaga

Chico da Princesa (PSDB)
Walfrido Mares Guia

PT

Alceu Collares

PDT

Dr. Hélio

Geraldo Magela
João Coser
Ricardo Berzoini
Wellington Dias

Carlos Santana
João Grandão
José Pimentel
Milton Temer

Djalma Paes

Bloco (PSB, PC do B)

Pedro Eugênio (PPS) PPB

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Marcos de Jesus Remi Trinta

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Fernando

Delfim Netto
Herculano Anghinetti

Márcio Reinaldo Moreira

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/169-B
Telefone: 318-7060

PTB

Suplentes

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/165-B
Telefone: 318-7061

PDT

Pompeo de Mattos

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Sérgio Miranda

Ronaldo Vasconcellos (S. Par!.)

Bloco (PSB, PCdoB)

Djalma Paes

Eujácio Simões

Eduardo Paes (Licenciado)
Rodrigo Maia

Enio Bacci

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

Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
1" Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Edinho Bez (PMDB)

Titulares

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 277-A, DE 2000,
DO PODER EXECUTIVO, QUE "ALTERA OS

ARTS. 149 E 177 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (COMBUSTíVEIS)

Jorge Khoury
Marcondes Gadelha
Mário Assad Júnior
Mussa Demes
Pauderney Avelino
Rubem Medina
1 vaga

PFL

Carlos Nader
Corauci Sobrinho

Darci Coelho
João Carlos Bacelar

Luciano Pizzatto
Paes Landim

Robson Tuma Proposição: PEC 277/00 Autor: Poder Executivo



Bloco (PFL, PST)

Bloco (PSOB, PTB)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7062/7052 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À AlÍNEA

"Eu DO INCISO 11 DO § 50 DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL 11

Suplentes

Autor: Senado FederalProposição: PEC 374/96

Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
1° Vice-Presidente: João Castelo (PSOB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Relator: Neuton Lima (PFL)

Titulares

Suplentes

Expedito Júnior
Fernando Gonçalves

Itamar Serpa
Jovair Arantes

Juquinha
Nicias Ribeiro

Paulo Feijó
Rodrigo Maia (PFL)

Badu Picanço
Basflio Villani
Clovis Volpi
João Almeida
Luiz Antonio Fleury
Márcio Fortes
Roberto Jefferson
Vittório Medioli

Presidente: Eliseu Resende (PFL)
1° Vice-Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3° Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Basilio Villani (PSDB)

Titulares

Chico Sardelli
Eliseu Resende
Gervásio Silva
Joel de Hollanda
José Carlos Aleluia
Moreira Ferreira

Antônio do Valle
Fernando Diniz
José Borba
José Priante
Paulo Lima
Waldemir Moka

IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa

Mussa Demes
Paulo Marinho
Paulo Octávio

Werner Wanderer

PMOB

Armando Monteiro
Edinho Bez

Gastão Vieira
Salatiel Carvalho

2 vagas

PT

PFL

Almerinda de Carvalho (PPB) (Licenciada)
Átila Lins
Courauci Sobrinho
Gervásio Silva
IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa
Neuton Lima

PMDB

Albérico Filho
Barbosa Neto
Gustavo Fruet
4 vagas

Celcita Pinheiro
Cesar Bandeira

KátiaAbreu
Marcondes Gadelha

Nice Lobão
Robson Tuma

1 vaga

Jorge Wilson
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

3 vagas

Carlos Santana
Jaques Wagner
Luciano Zica

José Janene
Pedro Pedrossian
Vadão Gomes

Fernando Ferro
2 vagas

PPB

Almir Sá
Roberto Balestra

Romel Anlzio

PSDB

André Benassi
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Alexandre Santos
Léo Alcântara

Zenaldo Coutinho
3 vagas

Bloco (PSB, PCdoB) PT

Haroldo Lima
Miriam Reid

Sérgio Miranda
1 vaga

4 vagas 4 vagas

Bloco (POT, PPS)

Airton Dipp
Pedro Eugênio

João Caldas

João Hermann Neto
Olimpio Pires

Bloco (PL, PSL)

Eujácio Simões

PPB

Ary Kara
Augusto Farias
Gerson Peres

Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda

1 vaga

PTB

Fernando Gabeira

PV

1 vaga

Nelson Marquezelli
1 vaga

Max Mauro
Nilton Capixaba



Enio Bacci

PDT

Coriolano Sales (PMDB) Jandira Feghali

Bloco (PSB, PCdoB)

Teima de Souza (PT)

Bloco (PSB, PCdoB)
Robério Araújo

Bloco (PL, PSL)

Philemon Rodrigues

José Antonio Almeida Djalma Paes
PPS

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL) Ivan Paixão Regis Cavalcante

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A INCIDÊNCIA DE

MORTALlDADE MATERNA NO BRASIL
Proposição: RCP 22/96 Autor: Fátima Pelaes e Outros
Presidente: Fátima Pelaes (PSDB)
1° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PFL)
2° Vice-Presidente: Iara Benardi (PT)
3° Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PPB)
Relator: Elcione Barbalho (PMDB)
Titulares Suplentes

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Francisco Rodrigues
Jaime Martins

Kátia Abreu
Moreira Ferreira

Paulo Marinho
Roland Lavigne (PMDB)

1 vaga

PFL

Aldir Cabral
José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Roberto Pessoa
Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezé Perrella

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 (PSDB)
1° Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: João Pizzolatli (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)

Titulares Suplentes

Secretário (a): Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-7066/318-7055

Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo

1 vaga

Eduardo Barbosa
Flávio Arns

Marisa Serrano
Veda Crusius

Ronaldo Vasconcellos (S. Part.)

Bloco (PSDB, PTB)

Ana Catarina
Elcione Barbalho
Geovan Freitas

Fátima Pelaes
Lidia Quinan
Maria Abadia (Licenciada)
Marinha Raupp

Bispo Wanderval

PMDB

PFL

Almerinda de Carvalho
Kátia Abreu
Nice Lobão

Celcita Pinheiro
Laura Carneiro

1 vaga

Ana Catarina
Anfbal Gomes
Igor Avelino
João Magalhães
José índio
Norberto Teixeira

Hermes Parcianello
5 vagas

PT

Angela Guadagnin
Iara Bernardi

1 vaga
Dr. Benedito Dias

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Dr. Rosinha

PPB

Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

Antonio Feijão
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Romeu Queiroz
Zulaiê Cobra

PSDB

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Max Rosenmann
Nilson Pinto (Licenciado)

2 vagas

PDT
PT

Miriam Reid Dr. Hélio
Wellington Dias
3 vagas

4 vagas



Bloco (PMOB, PST, PTN)

Cunha Bueno
João Pizzolalti
1 vaga

PPB

Antonio Joaquim Araújo
Hugo Biehl

Romel Anizio

Coriolano Sales
Gustavo Fruet
João Matos
Nair Xavier Lobo
2 vagas

Cezar Schirmer
5 vagas

PFL

Max Mauro
1 vaga

PTB

POT

Renildo Leal
1 vaga

Aracely de Paula
Euler Ribeiro
Francistônio Pinto
Joaquim Francisco
Paulo Braga
Vic Pires Franco

Adauto Pereira
Gilberto Kassab

Kátia Abreu
Pedro Pedrossian

Zila Bezerra
1 vaga

PT

Eber Silva Pompeo de Maltos
Avenzoar Arruda
Márcio Matos (S. Part.)
2 vagas

4 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Eugênio (PPS) 1 vaga PPB

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Antonio Joaquim Araújo
Pedro Henry (PSDB)
Simão Sessim

Telmo Kirst
2 vagas

Almeida de Jesus (Licenciado) Remi Trinta por

PV
Fernando Zuppo Eber Silva

Regis Cavalcante (PPS) Airton Cascavel (PPS) Bloco (PSB, PCdoB)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 168-A
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO W98, DE 1999, QUE "ALTERA
O ART. 30 PARA ACRESCENTAR INCISO

CONFERINDO COMPETÊNCIA AO MUNiCípIO
PARA DETERMINAR ATRIBUiÇÕES

DE VICE-PREFEITO"

Haroldo Lima

Bloco (PL, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado)

PPS

Rubens Furlan

PV

Sérgio Novais

1 vaga

Marcos Cintra (PFL)

Agnaldo Muniz

1 vaga

Bloco (PSOB, PTB)

Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
1° Vice-Presidente: Alex Canziani (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Joaquim Francisco (PFL)

Titulares

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

Presidente José índio (PMDB)
1° Vice-Presidente: Joaquim Francisco (PFL)
2° Vice-Presidente: Marcos Afonso (PT)
3° Vice-Presidente: Dr Benedito Dias (PPB)
Relator: Emerson Kapaz (PPS)

Autor: Senado Federal

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

Suplentes

Autor: Fernando Zuppo
e Outros

Antonio Carlos Pannunzio
Danilo de Castro

Iris Simões
José Carlos Elias

Jutahy Junior
Narcio Rodrigues

Saulo Pedrosa
Silvio Torres

Alex Canziani
Augusto Franco
José Teles
Raimundo Gomes de Matos
Roberto Rocha
Sérgio Reis
2 vagas

Proposição: PEC 98/99



Titulares Suplentes COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

Bloco (PSOB, PTB)
EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO

Carlos Mosconi Armando Abflio PROJETO DE LEI N" 634, DE 1975, QUE
Iris Simões Arnon Bezerra

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"Luiz Antonio Fleury Eduardo Barbosa
Max Rosenmann José Coimbra Proposição: PL 634175 Autor: Poder Executivo
Rafael Guerra Julio Semeghini

Presidente: João Castelo (PSDB)Ricarte de Freitas Lidia Quinan
Vicente Caropreso Renildo Leal 1° Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)

1 vaga Rose de Freitas 2° Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)

Bloco (PFL, PST) Relator: Ricardo Fiuza (PFL)

Claudio Cajado Cleuber Carneiro Titulares Suplentes
Euler Ribeiro Gervásio Silva
Joaquim Francisco Gilberto Kassab PFL
Luciano Pizzatto Jaime Fernandes
Neuton Lima José Carlos Aleluia Antônio Carlos Konder Reis Cesar Bandeira
Santos Filho Mário Assad Júnior Jaime Martins Francisco Garcia

Marcondes Gadelha Paes landim
Paulo Magalhães Raimundo Santos

PMOB Ricardo Fiuza Werner Wanderer

Darcfsio Perondi José Borba 2 vagas 2 vagas

José Borba 5 vagas
José índio
Ricardo Izar PMOB
Saraiva Felipe

Gustavo Fruet Mauro Benevides1 vaga
Osmar Serraglio Nair Xavier Lobo
Renato Vianna 4 vagas

PT Ricardo Izar

Ivan Valente Dr. Rosinha Rita Camata

Luciana Zica Henrique Fontana 1 vaga

Marcos Afonso Jaques Wagner
PSOB

PPB Alexandre Santos André Benassi
Bonifácio de Andrada Feu Rosa

Dr. Benedito Dias Arnaldo Faria de Sá (PTB) Helenildo Ribeiro José Militão

Eni Voltolin Celso Russomanno Inaldo Leitão Nelson Otoch
José Janene Mário Negromonte (PSDB) João Castelo 2 vagas

Vicente Arruda

Bloco (PSB, PCdoB) PT

Alexandre Cardoso Paulo Baltazar Iara Bernardi Fernando Ferro

1 vaga 1 vaga Marcos Rolim Geraldo Magela
2 vagas José Pimental

Waldir Pires

Bloco (POT, PPS)
PPB

Dr. Hélio Fernando Coruja
Augusto Nardes Celso RussomannoEmerson Kapaz Pedro Eugênio
Edmar Moreira 2 vagas
Wagner Salustiano

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos José Egydio
PTB

PHS
Luiz Antonio Fleury Fernando Gonçalves
Roberto Jefferson 1 vaga

Rubens Furlan (PPS) Regis Cavalcante (PPS)

Secretária: Leila Machado POT
Local: Anexo 11, pavimento superior, Sala 165-B

José Roberto Batochio Coriolano Sales (PMDB)Telefone: 318-8431 Fax: 31802140



Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Aldo Rebelo

Professor Luizinho
2 vagas

PPB

Lincoln Portela

PPS

Ayrton Xerêz (Licenciado)

João Caldas

Airton Cascavel

Cunha Bueno
Eliseu Moura
Wigberto Tartuce

PDT

Celso Russomanno
Yvonilton Gonçalves

1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Bloco (PSB, PCdoB)
1 vaga 1 vaga

Bloco (PL, PSL)
Marcos Cintra (PFL) Pastor Valdeci Paiva

PPS
Emerson Kapaz Pedro Eugênio

PV
Fernando Gabeira Marcos Rolim (PT)

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-6874

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 1.483, DE 1999, QUE
"INSTITUI A FATURA ELETRÔNICA E

A ASSINATURA DIGITAL NAS
TRANSAÇÕES DE COMÉRCIO ELETRÔNICO"

Proposição: PL 1.483/99 Autor: Dr. Hélio
Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
1° Vice-Presidente: Marçal Filho (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Wigberto Tartuce (PPB)
Relator: Julio Semeghini (PSDB)

Titulares Suplentes

Dr. Hélio Luisinho

Autor: Eduardo Jorge e Outros

Alex Canziani
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Narcio Rodrigues
Ricardo Ferraço
Rodrigo Maia
Salvador Zimbaldi
Walfrido Mares Guia

Bloco (PSDB, PTB)

Augusto Franco
Iris Simões

Mareio Fortes
Maria Abadia (Licenciada)

Nelson Marquezelli
Paulo Kobayashi
Romeu Queiroz

Zenaldo Coutinho

Proposição: PEC 20/95

Presidente: Rita Camata (PMDB)
1° Vice-Presidente: Leur Lomanto (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)

Titulares

PFL

Suplentes

Antônio Carlos Konder Reis Cesar Bandeira
Bloco (PMDB, PST, PTN) Jaime Martins Francisco Coelho

Hermes Parcianello 7 vagas Laura Carneiro IIdefonço Cordeiro

Jorge Pinheiro Leur Lomanto (PMDB) João Mendes

Marçal Filho Paes Landim José Carlos Fonseca Jr.

Marcelo Barbieri Paulo Magalhães Sérgio Barcellos

Maria Elvira Vilmar Rocha 1 vaga

Pinheiro Landim
1 vaga PMDB

Darclsio Perondi Cezar Schirmer
PFL Edison Andrino Germano Rigotto

Arolde de Oliveira Francisco Rodrigues Elcione Barbalho Maria Elvira

Corauci Sobrinho José Carlos Fonseca Jr. Luiz Bittencourt 3 vagas

Gerson Gabrielli Kátia Abreu Rita Camata

Luciano Pizzatto Moroni Torgan 1 vaga

Paulo Octávio Paulo Marinho
Rubem Medina Zezé Perrella
Vic Pires Franco 1 vaga PSDB

Adolfo Marinho Custódio Mattos
PT Bonifácio de Andrada Feu Rosa

Jorge Bittar 4 vagas Carlos Mosconi João Almeida



Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Luiz Carlos Hauly
Paulo Kobayashi
Zulaiê Cobra

Gilmar Machado
João Paulo
José Genorno
Milton Temer

Cunha Bueno
Fetler Júnior
Nelson Meurer

Duilio Pisaneschi
Eduardo Seabra

Neiva Moreira

Haroldo Lima

Bispo Wanderval

Fernando Gabeira

Mareio Fortes
Ricardo Ferraço

Saulo Pedrosa

PT

Eduardo Jorge (Licenciado)
Virgflio Guimarães

2 vagas

PPB

Augusto Nardes
Júlio Redecker

Nelo Rodolfo (PMDB)

PTB

Fernando Gonçalves
Magno Malta

POT

1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Valadares

Paulo José Gouvêa

PV

1 vaga

Félix Mendonça
Helenildo Ribeiro
Manoel Salviano
Nelson Otoch

Cleuber Carneiro
Jorge Khoury
José Rocha
Lavoisier Maia
Paulo Braga
Roberto Pessoa

Armando Monteiro
Fernando Diniz
João Magalhães
Jonival Lucas Junior
Jorge Alberto
Marcelo Castro

Avenzoar Arruda
Waldir Pires
Wellington Dias

Augusto Faras
João Leão
Pedro Corrêa

Haroldo Lima
Pedro Valadares

Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feijó

2 vagas

Bloco (PFL, PST)

Carlos Alberto Rosado
Francisco Coelho

José Thomaz Nonô
Osvaldo Coelho

Paes Landim
Wilson Braga

PMOB

Albérico Filho
Antônio do Valle

4 vagas

PT

Fernando Ferro
Luiz Alberto

Virgllio Guimarães

PPB

José Linhares
Márcio Reinaldo Moreira

Mário Negromonte (PSDB)

Bloco (PSB, PCdoB)

Djalma Paes
Tânia Soares

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 57-A, DE 1999,
QUE "ALTERA O ART. 159 PARA INSTITUIR

O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DO SEMI-ÁRIDO E PREVÊ SUAS

FONTES DE RECURSOS"

PHS
Ariston Andrade (PFL) 1 vaga

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo 1- Pavimento Superior s/165-B
Telefone: 318-7064 Fax: 318-2140Proposição: PEC 57/99 Autor: João Leão e Outros

Pimentel Gomes
Wolney Queiroz

João Caldas

Bloco (POT, PPS)

Clementino Coelho
Salomão Gurgel

Bloco (PL, PSL)

Eujácio Simões

Presidente: João Leão (PPB)
1° Vice-Presidente: Paulo Braga (PFL)
2° Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente: Helenildo Ribeiro (PSDB)

Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI N° 9.503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

Bloco (PSOB, PTB)

Armando Abflio
Armon Bezerra
Carlos Batata
Carlos Dunga

B.Sá
Claudio Cajado (PFL)

Inaldo Leitão
José Teles

Proposição: Autor: José Carlos Aleluia
Presidente: Ary Kara (PPB)
1° Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)



Titulares Suplentes Bloco (PFL, PST)

Couraci Sobrinho
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho

PFL

PMOB

Luiz Durão
Wilson Braga

1 vaga

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho

Mauro Lopes

Carlos Alberto Rosado
Celcita Pinheiro
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
José Rocha
Luciano Pizzatlo
Mário Assad Júnior

Adauto Pereira
Deusdeth Pantoja

Jaime Martins
Joaquim Francisco

Paulo Octávio
Pedro Pedrossian (PPB)

1 vaga

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Aroldo Bezerra

Marcos Afonso
Wellington Dias

PSOB

PT

Márcio Matos (PTB)
Vicente Caropreso

Márcio Matos (PTB)

João Coser
1 vaga

Alberto Fraga
Confúcio Moura
Darclsio Perondi
Igor Avelino
Moacir Michelelto
Silas Brasileiro

PMOB

Freire Júnior
José Borba

Marcelo Castro
Osvaldo Reis

2 vagas

PPB
Ary Kara
Simão Sessim

Almir Sá
João Tota PT

Duilio Pisaneschi
PTB

POT

1 vaga João Grandão
Luiz Eduardo Freenhalgh
Marcos Afonso
Nilson Mourão

Fernando Ferro
Luci Choinacki

2 vagas

Dr. Hélio Fernando Zuppo

Bloco (PSB, PCdoB)
PPB

Gonzaga Patriota 1 vaga Felter Júnior
Hugo Biehl
Salomão Cruz

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Roberto Balestra

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Lincoln Portela João Caldas Bloco (PSB, PCdoB)

Secretária: Edla Calheiro Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7062 / 7061 Fax: 318-2140

Aldo Arantes
Sérgio Novais

Kincas Mattos
Vanessa Grazziotin

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI N° 2.905, DE

1997, QUE "IMPÕE CONDiÇÕES PARA A
COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS

GENETICAMENTE MODIFICADOS"

Bloco (POT, PPS)

Emerson Kapaz Alceu Collares
Pompeo de Mattos Márcio Bittar

Bloco (PL, PSL)
Ronaldo Vasconcellos Paulo José Gouvêa

Proposição: PL 2.905/97 Autor: Fernando Gabeira
PV

Bloco (PSOB, PTB)

Elias Murad
José Carlos Elias

José Carlos Martinez
Odflio Balbinolti

Paulo Mourão
Pedro Canedo

Welinton Fagundes
1 vaga

Secretária: Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo 11. pavimento Superior, sala 165-B
Telefone:318-7555 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 3.198, DE 2000, QUE
"INSTITUI O ESTATUTO DA IGUALDADE
RACIAL, EM DEFESA DOS QUE SOFREM
PRECONCEITO OU DISCRIMINAÇÃO EM

FUNÇÃO DE SUA ETNIA, RAÇA EJOU COR, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Autor: Paulo Paim

Marcos Rolim (PT)Fernando Gabeira

Proposição: PL 3.198/00

Suplentes

Presidente: Carlos Alberto Rosado (PFL)
1° Vice-Presidente: Saulo Pedrosa (PSDB)
2° Vice-Presidente: João Grandão (PT)
3° Vice-Presidente: Hugo Biehl (PPB)
Relator: Confúcio Moura (PMDB)

Titulares

Carlos Batata
Carlos Dunga
Luiz Ribeiro
Nelson Marquezelli
Rose de Freitas
Saulo Pedrosa
Xico Graziano
1 vaga



Presidente: Saulo Pedrosa (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
3° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PPB) (Licenciado)

Relator: Reginaldo Germano (PFL)

Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO

DE LEI ~ 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 (PSDB, PTB)

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Bloco (PSDB, PTB)

Eduardo Barbosa
Flávio Arns
João Almeida
Lino Rossi
Marisa Serrano
Murilo Domingos
Narcio Rodrigues
Saulo Pedrosa

Bloco (PFL, PST)

Celcita Pinheiro
IIdefonço Cordeiro
Milton Barbosa
Reginaldo Germano
Yvonilton Gonçalves
Zezé Perrella

PMDB

Alberto Fraga
Damião Feliciano
Freire Júnior
Jorge Pinheiro
Maurilio Ferreira Lima
Osmar Terrai

PT

Gilmar Machado
João Grandão
Luiz Alberto

PPB

Airton Roveda
Eduardo Seabra

Nelson Trad
Rose de Freitas

4 vagas

Átila Uns
Cleuber Carneiro

Costa Ferreira
Lavoisier Maia

Nice Lobão
Pedro Irujo

Nair Xavier Lobo
5 vagas

Carlos Santana
Manoel Vitório

Paulo Paim

Eduardo Barbosa
Fátima Pelaes
Udia Quinan
Lúcia Vânia
Maria Abadia (Licenciado)
Max Mauro
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos

Darcfsio Perondi
Euler Morais
João Matos
Maria Elvira
Silas Brasileiro
Teté Bezerra
Themlstocles Sampaio

PFL

Almerinda de Carvalho
Euler Ribeiro
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Nice Lobão
Ursicino Queiroz

Carlos Mosconi
Eduardo Seabra

Feu Rosa
Flávio Arns

Nelson Marchezan
Saulo Pedrosa

2 vagas

Freire Júnior
Osvaldo Biolchi

5 vagas

Celcita Pinheiro
Expedito Júnior

Kátia Abreu
Lavoisier Maia

Luis Barbosa
Medeiros (S. Par!.)

Roland Lavigne (PMDB)

Bloco (PSB, PCdoB)

Evandro Milhomen Agnelo Queiroz
Tânia Soares 1 vaga

Bloco (PDT, PPS)
Alceu Collares Dr. Hélio
Ivan Paixão Regis Cavalcante

Bloco (PL, PSL)

Lincoln Portela Marcos de Jesus

PV

Fernando Gabeira 1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Eduardo Jorge (Licenciado)
Maria do Carmo Lara
Paulo Paim

Almerinda de Carvalho (Licenciado)
José Unhares
Pastor Amarildo (Licenciado)

3 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Celso Russomanno
José Unhares

Fernando Coruja

Djalma Paes

PT

PPB

PDT

Angela Guadagni
Carlito Merss

Geraldo Magela
Padre Roque

Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

Dr. Hélio

Alcione Athayde

Secretária: Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8783 Fax: 318-2140/2995

Lincoln Portela
Bloco (PL, PSL)

Robério Araújo



Aldo Arantes
Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Valadares

João Paulo 1 vaga

1 vaga PPB
Roberto Balestra Arnaldo Faria de Sá
Salomão Cruz Cleonâncio Fonseca
Yvonilton Gonçalves (PFL) 1 vaga

1 vaga POT
Fernando Coruja Miriam Reid

Roberto Argenta

Secretário (a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056

PPS

PHS

1 vaga

Bloco (PMOB, PST, PTN)

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"

Bloco (PSOB, PTB)

Autor: Eduardo Jorge e
Fernando Gabeira

1 vaga

Rubens Furlan

Marcos de Jesus

PFL

PPS

Bloco (PL, PSL)

Pastor Valdeci Paiva

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"

PHS

Ronaldo Vasconcellos (S. Parti

Emerson Kapaz

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11 - Sala 165-B
Telefone: 318-8790 Fax: 318-2140

Proposição: PL 4.376/93 Autor: Poder Executivo
Presidente: Chico da Princesa (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Waldomiro Fioravante (PT)
3° Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PMDB)

Titulares Suplentes

Suplentes

Alexandre Santos
Dr: Heleno

Lúcia Vânia
Osmânio Pereira

Paulo Mourão
Rommel Feijó

Walfrido Mares Guia
1 vaga

Proposição: PL 2.186/96

Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
1° Vice-Presidente: Lidia Quinan (PSDB)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)

Titulares

Airton Roveda
Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Juquinha (PL)
Lidia Quinan
Marcus Vicente
Nelson Marquezelli
Pedro Canedo

Euler Morais
Marçal Filho
Nair Xavier Lobo
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho
Themfstocles Sampaio
Zé Gomes da Rocha
1 vaga

Alberto Fraga
Freire Júnior

Geovan Freitas
Luiz Bittencourt

Norberto Teixeira
Osvaldo Reis
Teté Bezerra

Gerson Gabrielli
Lavoisier Maia
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina

Adauto Pereira
Costa Ferreira

Expedito Júnior
IIdefonço Cordeiro

Luis Barbosa
Paulo Marinho
Zezé Perrella

PFL PMDB

Abelardo Lupion
Darci Coelho (licenciado)
Kátia Abreu
Lael Varella
Moroni Torgan
Ronaldo Caiado
Sérgio Barcellos

Carlos Nader
Jaime Fernandes

José Carlos Fonseca Jr:
José Mendonça Bezerra

José Rocha
Pedro Pedrossian

Ursicino Queiroz

João Henrique
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo Biolchi
1 vaga

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmânio Pereira (PSDB)
3 vagas

Dr: Rosinha
Jair Meneguelli
Jaques Wagner

PT
Ivan Valente

João Grandão
Luciano Zica

Basilio Villani
Chico da Princesa

PSOB

Anivaldo Vale
Basflio Villani



Custódio Mattos
Jovair Arantes
Nelson Otoch
Osmânio Pereira

Nelson Otoch
Vicente Caropreso

Veda Crusius
1 vaga

Silvio Torres
1 vaga

Bloco (PFL, PST)

2 vagas

PT

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Jair Meneguelli
Waldomiro Fioravante
1 vaga

4 vagas

Corauci Sobrinho
lédio Rosa
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Paulo Marinho
Zezé Perrella

Aldir Cabral
Chico Sardelli

Ildefonço Cordeiro (PSDB)
Joel de Hollanda

Luis Barbosa
1 vaga

PPB PMDB

Ary Kara
Ibrahim Abi-Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

PTB

Almir Sá
José Janene

Simão Sessim

Darcfsio Perondi
Dr. Antonio Cruz
Geovan Freitas
José Lourenço
Jurandil Juarez
Nelo Rodolfo

6 vagas

Duilio Pisaneschi
1 vaga

2 vagas
PT

PDT

Fernando Coruja 1 vaga

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso

Carlito Merss
João Grandão

Luiz Sérgio

PPB

Bloco (PSB, PCdoB)

Clementino Coelho (PPS)

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

1 vaga

Eurico Miranda
João Pizzolatti
Telmo Kirst

Aldo Rebelo
Eduardo Campos

Augusto Farias
2 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)
Agnelo Queiroz

1 vaga

Paulo José Gouvêa De Velasco Bloco (PDT, PPS)

PPS
Olimpio Pires
Regis Cavalcante

Rubens Bueno
1 vaga

Rubens Bueno Pedro Eugênio

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7060

Luciano Bivar

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos

PV

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 4.874, DE 2001, QUE
"INSTITUI O ESTATUTO DO DESPORTO"

Autor: Silvio Torres e Outros

Secretário: Marcos Figueira
Local: Anexo 11- Pavimento Superior, sala 165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N" 151, DE 1995,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO INCiSO 11 DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO JO DO ART. 144 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA
(SEGURANÇA PÚBLICA)

1 vaga1 vaga

Suplentes

Proposição: PL 4.874/01

Presidente: Jurandil Juarez (PMDB)
1° Vice-Presidente: José Rocha (PFL)
2° Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
3° Vice-Presidente: Telmo Kirst (PPB)
Relator: Gilmar Machado (PT)

Titulares

Bloco (PSDB, PTB) Proposição: PEC 151/95 Autor: Gonzaga Patriota e Outros

Alex Canziani
Alexandre Santos
Jovair Arantes
Léo Alcântara
Pedro Canedo
Sérgio Reis

Basflio Villani
EXpedito Júnior

Josué Bengtson
Márcio Matos

Paulo Feijó
Welinton Fagundes (PL)

Presidente: Aldir Cabral (PFL)
1° Vice-Presidente: Uno Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Alberto Fraga (PMDB)



Suplentes

Titulares

Abelardo Lupion
Aldir Cabral (PSDB)
Gervásio Silva
José Thomaz Nonô
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Wilson Braga

Alberto Fraga
Hélio Costa
Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo

Lino RosSI
Marcus Vicente
Moroni Torgan (PFL)
Paulo Feij6
Wanderley Martins (PSB)
Zulaiê Cobra

PFL

PMOB

PSOB

PT

Suplentes

Adauto Pereira
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro

Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Mendes Ribeiro Filho
Synval Guazelli

4 vagas

Antonio Feijão
Arnon Bezerra
Badu Picanço

Feu Rosa
Max Rosenmann

Zenaldo Coutinho

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 639, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 5° DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 4, DE 1999,

QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 5° DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

RESTABELECENDO A INELEGIBILIDADE PARA
OS MESMOS CARGOS, NO PERíODO
SUBSEQÜENTE, DO PRESIDENTE DA

REPÚBLICA, DOS GOVERNADORES DE
ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, DOS

PREFEITOS E DE QUEM HOUVER SUCEDIDO
OU SUBSTITUíDO NOS SEIS MESES

ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA
ÀQUELA (INELEGIBILIDADE)

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

Geraldo Magela
José Dirceu
Marcos Rolim
José Genolno

Arnaldo Faria de Sá
Edmar Moreira
Pedro Corrêa

Luiz Antonio Fleury

Eurfpedes Miranda

PPB

PTB

POT

Carlos Santana
Luiz Eduardo Greenhalgh

Nelson Pellegrino
Weliington Dias

Jair Bolsonaro
2 vagas

Roberto Jefferson

Wanderley Martins

Aracely de Paula
Deusdeth Pantoja
Gerson Gabrielli
José Rocha
Kátia Abreu
Moreira Ferreira
Paulo Octávio

Jorge Alberto
Norberto Teixeira
Paulo Lima
3 vagas

PFL

PMOB

Átila Lins
Gervásio Silva

IIdefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra

Pauderney Avelino
Pedro Irujo

Pedro Pedrossian

Hermes Parcianello
José índio

Osvaldo Reis
3 vagas

Gonzaga Patriota

Bloco (PSB, PCdoB)

Agnelo Queiroz PSOB

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

PPS

Augusto Franco
Dr. Heleno
João Almeida
Jovair Arantes
Silvio Torres
Vicente Arruda

Affonso Camargo
Alberto Goldman

Carlos Batata
Léo Alcântra

Nelson Otoch
Sérgio Carvalho

Ayrton Xerêz (Licenciado) Regis Cavalcante

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone.: 318-6874 Fernando Ferro

PT

4 vagas



João Paulo
Milton Temer
Wellington Dias

PPB

IIdefonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade

PMOB

Joaquim Francisco
Luis Barbosa

2 vagas

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Luiz Fernando

PTB

1 vaga

POT

José Roberto Batochio

Bloco (PSB, PCdoB)

Dr. Benedito Dias
Roberto Balestra

Vadão Gomes

Josué Bengtson

Fernando Coruja

Antônio do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Osmar Serraglio
Pedro Chaves

Alberto Goldman
Chico da Princesa
Mário Negromonte
Paulo Feijó
Romeu Queiroz
Silvio Torres

PSOB

Barbosa Neto
Cezar Schirmer

Darcfsio Perondi
Lamartine Posella

Múcio Sá
Ricardo Izar

Alex Canziani
Feu Rosa

Mareio Fortes
Marcus Vicente

Nelson Marchezan
1 vaga

José Antonio AlmeidaSérgio Novais

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
,

Almeida de Jesus (Licenciado)

PPS

Cabo Júlio

Carlos Santana
Pedro Celso
Teima de Souza
Wellington Dias

Almir Sá
Ary Kara
1 vaga

PT

PPB

João Coser
Luiz Sérgio

2 vagas

Francisco Silva (PST)
Júlio Redecker

Telmo Kirst

1 vaga Regis Cavalcante
PTB

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)
Eujácio Simões Almeida de Jesus (Licenciado)

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-8431

Secretário: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11, pavimento superior sala 168-A
Telefone: 318-7062 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A

CRIAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE

TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Duflio Pisaneschi

Olímpio Pires

Jandira Feghali

Airton Cascavel

POT

Bloco (PSB, PCdoB)

PV

1 vaga

1 vaga

1 vaga

1 vaga

Proposição: PL 1.615/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Henrique (PMDB)
1° Vice-Presidente: Basflio Villani (PSDB)
2° Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)

Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 136, DE 1999,
QUE "DISPÕE SOBRE A CONTRIBUiÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

DOSSER~DORESPÚBUCOS,DOS

MILITARES DA UNIÃO E DOS MILITARES DOS
ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL

E DOS TERRITÓRIOS"Affonso Camargo
Aracely de Paula
Eliseu Resende

PFL

Átila Lins
Francisco Rodrigues

João Ribeiro Proposição: PEC 136/99 Autor: Poder Executivo



PFL

Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Herculano Anghinetli (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA

REMUNERAÇÃO, SUBsíDIO, PROVENTO OU
PENSÃO, APLICÁVEL AOS TRÊS PODERES

PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"
Proposição: PEC 137/99 Autor: Poder Executivo

Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Jonival Lucas Júnior (PMDB)
Relator: Vicente Arruda (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

Ariston Andrade
Corauci Sobrinho
José Carlos Aleluia
Lufs Barbosa
Mussa Demes
Neuton Lima
Pedro Irujo

Armando Monteiro
Darcfsio Perondi
Jorge Alberto
Osmar Serraglio
2 vagas

Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Otoch
Veda Crusius

Suplentes

Cláudio Cajado
Expedito Júnior

Francisco Coelho
Lael Varella
Luiz Durão

Pedro Fernandes
Werner Wanderer

PMOB
Confúcio Moura

Salatiel Carvalho
4 vagas

PSOB
André Benassi

B.Sá
Fátima Pelaes

Mário Negromonte
Ronaldo Cezar Coelho (licenciado)

1 vaga

Darci Coelho (Licenciado)
Jaime Martins
José Carlos Aleluia
José Thomaz Nonô
Kátia Abreu
Luciano Castro
Paes Landim

PMOB

Carlos Nader
Nice Lobão

Paulo Braga
Robson Tuma
Wilson Braga

2 vagas

PT

Arlindo Chinaglia (Licenciado) Dr. Rosinha
José Pimentel Henrique Fontana
2 vagas Professor Luizinho

1 vaga
PPB

Herculano Anghinetli Edmar Moreira
Nelson Meurer Jair Bolsonaro
Pedro Corrêa Ricardo Barros

PTB

Fernando Gonçalves Antônio Jorge
José Carlos Elias Nelson Marquezelli

POT

Fernando Coruja 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Cezar Schirmer
Gastão Vieira
Hélio Costa
Jorge Alberto
Jorge Wilson
Ricardo Izar

PSOB

Antonio Carlos Pannunzio
Helenildo Ribeiro
Léo Alcântara
Raimundo Gomes de Matos
Saulo Pedrosa
Vicente Arruda

PT

Geraldo Magela
3 vagas

Freire Júnior
Marçal Filho

Osvaldo Biolchi
Osvaldo Reis

Philemon Rodrigues (PL)
1 vaga

Alexandre Santos
Dr. Heleno

Jutahy Júnior
Lino Rossi

Marcus Vicente
Nicias Ribeiro

Henrique Fontana
José Genofno

2 vagas

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061 Fax: 318-2140

João Caldas

Jandira Feghali

Pedro Eugênio

Almeida de Jesus (Licenciado)

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

PPS

1 vaga

PPB

Hugo Biel
Ibrahim Abi-Ackel
Jonival Lucas Júnior (PMOB)

PTB

Walfrido Mares Guia
1 vaga

POT

Eurfpedes Miranda

Gerson Peres
Romel Anfzio

Yvonilton Gonçalves (PFL)

Luiz Antonio Fleury
Silas Câmara

Fernando Coruja



Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL) PPB

Almeida de Jesus (Licenciado) Paulo José Gouvêa Almir Sá
Iberê Ferreira
Yvonilton Gonçalves (PFL)

João Tota
2 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)
PTB

Alexandra Cardoso Dr. Evilásio (Licenciado)
Murilo Domingos Nelson Marquezelli

PPS
PDT

1 vaga 1 vaga
Neiva Moreira Serafim Venzon

1 vaga

Cabo Júlio

Suplentes

Airton Cascavel

Autor: Sérgio Novais
e Maria do Carmo Lara

PPS

Proposição: PL 2.763/00

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, SI 165-B
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI N°

2.763, DE 2000, QUE "DISPÕE SOBRE A
POlÍTICA NACIONAL DE SANEAMENTO, SEUS

INSTRUMENTOS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

1 vaga

Bloco (PSDB, PTB)

Presidente: Rodrigo Maia (PTB)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2° Vice-Presidente: Maria do Carmo Lara (PT)
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Adolfo Marinho (PSDB)

Titulares

Bloco (PSB, PCdoB)

Paulo Baltazar

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Eujácio Simões

Suplentes

6 vagas

Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Neuton Lima
Paulo Marinho

Ronaldo Caiado
1 vaga

PFL

PMDB

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro
Laura Carneiro
Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
1 vaga

Edison Andrino
Freire Júnior
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
2 vagas

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, sala 168-A
Telefone: 318-7067 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 294, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART. 54

DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" -

BATALHÃO SUEZ
Proposição: PEC 294/95 Autor: Sérgio Barcellos e Outros

Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
1° Vice-Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3° Vice-Presidente: Dino Fernandes (PSDB)
Relator: Jorge Wilson (PMDB)
Titulares

Dino Fernandes
Dr. Heleno
Helenildo Ribeiro
Rommel Feijó
Sérgio Reis
1 vaga

PSDB

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

Saulo Pedrosa
3 vagas

Adolfo Marinho
Antonio Carlos Pannunzio
Custódio Mattos
Julio Semeghini
Márcio Fortes
Paulo Kobayshi
Ricardo Ferraço
Rodrigo Maia

Alex Canziani (Licenciado)
Antonio Cambraia
Candinho Mattos

Dino Fernandes (PPB)
Dr. Heleno

João Castelo
Juquinha

Ronaldo Cezar Coelho (Licenciado)

Bloco (PFL, PST)

Adão Pretto
Carlos Santana
Marcos Afonso
1 vaga

PT

4 vagas

Carlos Alberto Rosado
Gilberto Kassab
José Carlos Aleluia
Luciano Pizzatto
Marcos Cintra
Pedro Fernandes

Cleuber Carneiro
Eliseu Resende

Francisco Garcia
João Mendes

Mário Assad Júnior
Neuton Lima



Benito Gama
Jorge Alberto
José Chaves
Leur Lomanto
Milton Monti
Pinheiro Landim

Iara Bernardi
Maria do Carmo Lara
Professor Luizinho

Eliseu Moura
Eni Voltolini
Simão Sessim

PMDB PMDB
Albérico Filho José Chaves

Hermes Parcianello Eunicio Oliveira José Priante
Jorge Tadeu Mudalen João Henrique Marçal Filho

Marinha Raupp Leur Lomanto Roland Lavigne
Mendes Ribeiro Filho Olavo Calheiros 2 vagas

Salatiel Carvalho Wagner Rossi
1 vaga

PT
PT

Henrique Fontana
Jair Meneguelli José Genoino
Ricardo Berzoini Orlando Fantazzini

Iara Benardi Teima de Souza Paulo Delgado
João Magno

PPB PPB

Dr. Benedito Dias Cunha Bueno Augusto Nardes
Felter Júnio Herculano Anghinetti Pedro Corrêa

João Pizzolatti Simão Sessim Simão Sessim

Alexandre Cardoso
Sérgio Novais

Ivan Paixão
João Sampaio

Bloco (PSB, PCdoB)
Inácio Arruda

José Antonio Almeida

Bloco (PDT, PPS)
OIimpio Pires

Pedro Eugênio

Jandira Feghali
Pedro Valadares

Bloco (PSB, PCdoB)

Gonzaga Patriota
1 vaga

Ronaldo Vasconcellos
Bloco (PL, PSL)

Philemon Rodrigues Bloco (PDT, PPS)

Dajalma Paes (PSB)
PHS

1 vaga
Airton Dipp
João Herrmann Neto

Airton Cascavel
Dr. Hélio

Proposição: PL 3.846/00 Autor: Poder Executivo
Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
1° Vice-Presidente: Paulo Magalhães (PFL)
2° Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Leur Lomanto (PMDB)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 3.846, DE 2000,
DO PODER EXECUTIVO, QUE

"DISPÕE SOBRE A ORDENAÇÃO DA
AVIAÇÃO CIVIL, CRIA A AGÊNCIA

NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Bloco (PFL, PST)

Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes

Luiz Piauhylino
Marisa Serrano

1 vaga

Autor: Miro Teixeira

1 vaga

Ronaldo Vasconcellos

PTN

Bloco (PL, PSL)

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA
A "ESCLARECER EM QUE CIRCUNSTÂNCIA
OCORREU A MORTE DO EX-PRESIDENTE

JOÃO GOULART, EM 6 DE DEZEMBRO
DE 1976, NA ESTÂNCIA DE SUA

PROPRIEDADE, NA PRovíNCIA DE
CORRIENTES, NA ARGENTINA"

Nelson Marchezan
Vicente Caropreso
Veda Crusius

Bloco (PSDB, PTB)

Secretário: Marcos Figueira
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056 Fax: 318-2140

José de Abreu

Proposição:

Luciano Bivar

Presidente: Reglrlaldo Germano (PFL)
1° Vice-Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
3° Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)
Relator: Miro Teixeira (PDT)

Titulares
Luis Barbosa
Paes Landim

Paulo Gouvêa
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza

Vic Pires Franco

Alexandre Santos
Antonio Feijão

Fernando Gonçalves
Iris Simões

Léo Alcãntara
Luiz Carlos Hauly

Luiz Piauhylino
Márcio Fortes

Eliseu Resende
Francisco Rodrigues
Heráclito Fortes
José Mendonça Bezerra
Paulo Magalhães
Robson Tuma

Alberto Goldman
Anivaldo Vale
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Eduardo Seabra
Feu Rosa
Nelson Marchezan
Nelson Trad



Bloco (PMDB, PST, PTN) PT

Coriolano Sales
Osvaldo Biochi

Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt

Pedro Celso 1 vaga

PPB

PFL Edmar Moreira Herculano Anghinetti

Reginaldo Germano
Robson Tuma

Laura Carnero
Sérgio Barcellos PDT

PT

Marcos Rolim Nilmário Miranda

Olimpio Pires

Agnelo Queiroz

Wanderley Martins

Bloco (PSB, PCdoB)
1 vaga

PPB PPS

Luis Carlos Heinze 1 vaga Regis Cavalcante Ayrton Xerêz (Licenciado)

PDT

Miro Teixeira Neiva Moreira

Secretário(a): Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7058 Fax: 318-2140

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Valadares

Bloco (PL, PSL)
De Velasco

Agnelo Queiroz

Cabo Júlio

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
"ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DAS OITO

AUDIÊNCIAS PREPARATÓRIAS DA
I CONFERÊNCIA MUNDIAL DE COMBATE AO
RACISMO, XENOFOBIA E INTOLERÂNCIAS

CORRELATAS, A REALIZAR-SE EM
AGOSTO DE 2001, NA ÁFRICA DO SUL"

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
"ESCLARECER EM QUE CIRCUNSTÂNCIA
OCORREU A MORTE DO EX-PRESIDENTE

JUSCELINO KUBITSCHEK, EM 22 DE AGOSTO
DE 1976, EM ACIDENTE RODOVIÁRIO

OCORRIDO NA RODOVIA PRESIDENTE
DUTRA, KM 165, NO MUNiCípIO DE RESENDE"

Autor: Paulo Octávio

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Damião Feliciano Albérico Filho
Pinheiro Landim João Colaço

Bloco (PSDB, PTB)

João Almeida Alberto Goldman
Lino Rossi Narcio Rodrigues
Saulo Pedrosa

Suplentes

Autor: Gilmar MachadoProposição:

Presidente: Pinheiro Landim (PMDB)
10 Vice-Presidente: Lino Rossi (PSDB)
20 Vice-Presidente: Gilmar Machado (PT)
Relator: Reginaldo Germano (PFL)

Titulares

Suplentes

Proposição

Presidente: Paulo Octávio (PFL)
10 Vice-Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
20 Vice-Presidente: Pedro Celso (PT)
30 Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Osmânio Pereira (PMDB)

Titulares

PFL

Bloco (PSDB, PTB)

Carlos Mosconi
Danilo de Castro
Maria Abadia

Inaldo Leitão
João Castelo
Zulaiê Cobra

Raimundo Santos
Reginaldo Germano

Benito Gama
Costa Ferreira

PT

Gilmar Machado João Grandão
Bloco (PMDB,PST,PTN)

Hélio Costa
Osmânio Pereira (PSDB)

Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt 1 vaga

PPB

Pastor Amarildo (Licenciado)

PFL

Cleuber Carneiro
Paulo Octávio

Aracely de Paula
Jaime Martins Dr. Hélio

PDT

José Roberto Batochio



Agnelo Queiroz

Fernando Gabeira

Bloco (PSB, PCdoB)

PV

Tânia Soares

Luiz Alberto (PT)

Dilceu Sperafico
Roberto Balestra
Romel Anizio

PPB

Nelson Meurer
Salomão Cruz

1 vaga

POT

Secretária: Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8782 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N° 4.842, DE
1998, QUE "DISPÕE SOBRE O ACESSO A

RECURSOS GENÉTICOS E SEUS PRODUTOS
DERIVADOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" E

AOS PROJETOS DE LEI N°S 4579, DE 1998,
4751, DE 1998 E 1953, DE 1999, APESANDOS.

Pompeo de Mattos

Socorro Gomes

Paulo José Gouvea

Emerson Kapaz

Dr. Hélio

Bloco (PSB, PcdoB)

1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Pastor Valdeci Paiva

PPS

1 vaga

Bloco (PSOB, PTB)

Presidente: Zezé Perrella (PFL)
1° Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSDB)

Titulares

Bloco (PMOB,PST,PTN)

Proposição: PL nO 4.842/98

B. Sá
Carlos Batata
Iris Simões
Renildo Leal
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

Freire Júnior
Moacir Micheletto
Pedro Novais
Silas Brasileiro
3 vagas

Autor: SENADO FEDERAL

Suplentes

Fátima Pelaes
Fernando Gonçalves

José Múcio Monteiro (PFL)
Lidia Quinan

Max Mauro
Sérgio Carvalho

2 vagas

7 vagais)

PV

Fernando Gabeira Marcos Rolim

Secretário(a): Cily Montenegro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 5.484, DE 2001, QUE
"INSTITUI MECANISMO DE FINANCIAMENTO

PARA O PROGRAMA DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA PARA O AGRONEGÓCIO, PARA
O PROGRAMA DE FOMENTO À PESQUISA EM

SAÚDE, PARA O PROGRAMA DE
BIOTECNOLOGIA E RECURSOS GENÉTICOS 
GENOMA, PARA O PROGRAMA DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA PARA O SETOR AERONÁUTICO,

E PARA O PROGRAMA DE INOVAÇÃO
PARA A COMPETITIVIDADE,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL 5.484/01 Autor. Poder Executivo

Bloco (PSOB. PTB)
Alex Canziani

Armando Abllio
Lúcia Vânia

Marisa Serrano
Paulo Mourão

Renildo Leal
Ricardo Izar

Ricarle de Freitas

Euler Ribeiro
José Thomaz Nonõ
Luciano Pizzatto
Neuton Lima
Ney Lopes
Zéze Perrella
1 vaga

João Grandão
3 vagas

PFL

Eliseu Resende
João Carlos Bacelar

José Carlos Fonseca Jr.
José Múcio Monteiro

Roberto Argenta (PHS)
Sérgio Barcellos

Wilson Braga

PT

Marcos Afonso
Padre Roque

Teima de Souza
1 vaga

Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
1° Vice-Presidente: Custódio Mattos (PSDB)
2° Vice-Presidente: Pedro Eugênio (PT)
3° Vice-Presidente: Darclsio Perondi (PMDB)
Relator: Luiz Fernando (PPB)

Titulares

Custódio Mattos
Jovair Arantes
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Márcio MaIos
Pedro Canedo
Xico Graziano
Zila Bezerra

Suplentes



Bloco (PFL, PST) Titulares Suplentes

Euler Ribeiro Aracely de Paula
Bloco (PSOB, PTB)Gerson Gabrielli Jorge Khoury

Joaquim Francisco Osvaldo Coelho Carlos Batata Antônio Jorge
Luis Barbosa Roberto Pessoa Carlos Dunga Carlos Mosconi
Marcondes Gadelha Vilmar Rocha José Carlos Elias Jovair Arantes
Ursicino Queiroz Wilson Braga Luiz Carlos Hauly Nelson Marquezelli

Odflio Balbinotli Nilo Coelho
PMOB Paulo Mourão Sérgio Barros

Saulo Pedrosa 2 vagas
Albérico Filho Confúcio Moura Xico Graziano
Benito Gama 5 vagas
Darcfsio Perondi

PFLLamartine Posella
Leur Lomanto Abelardo Lupion Costa Ferreira
Marçal Filho Cleuber Carneiro Gervásio Silva

KátiaAbreu Joaquim Francisco
PT Marcondes Gadelha Lael Varella

Milton Barbosa Paulo Braga
Jorge Bitlar 3 vagas Roberto Pessoa Pedro Fernandes
Luiz Sérgio Ronaldo Caiado Reginaldo Germano
Pedro Eugênio

PPB
Bloco (PMOB, PST, PTN)

Alberto Fraga Confúcio Moura
Dilceu Sperafico Antonio Joaquim Araújo Igor Avelino Edison Andrino
José Unhares Dr. Benedito Dias Moacir Micheletlo Freire Júnior
Luiz Fernando Hugo Biehl Osvaldo Reis Marcelo Castro

Silas Brasileiro 2 vagas
Bloco (PSB, PCdoB) Waldemir Moka

Givaldo Carimbão 2 vagas PT
Socorro Gomes Adão Pretlo Luiz Sérgio

João Grandão 3 vagas
Nilson Mourão

Bloco (POT, PPS) Padre Roque

Dr. Hélio Clementino Coelho
Ricardo Ferraço Pimentel Gomes PPB

Dilceu Sperafico Felter Junior
Bloco (PL, PSL) Hugo Biehl Nelson Meurer

Paulo José Gouvêa Mário Assad Júnior Roberto Balestra 1 vaga

José de Abreu

PTN

1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

Alcione Athayde
José Antonio Almeida

2 vagas

Secretária: Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-8782 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA
A ANALISAR E PROFERIR AO PROJETO DE

LEI N<> 4.828, DE 1998, QUE "DISPÕE A
PRODUÇÃO, O COMÉRCIO E A FISCALIZAÇÃO

DE SEMENTES, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Bloco (POT, PPS)

Alceu Collares
Clemenlino Coelho

Bloco (PL, PSL)

Paulo José Gouvêa

Márcio Biltar
1 vaga

Eujácio Simões

Proposição: PL 4.828/98 Autor: Poder Executivo
PHS

Secretária: Fátima Moreira
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-7060 Fax: 318-2140

Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
1° Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)
2° Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
3° Vice-Presidente: Odllio Balbinolti (PSDB)
Relator: Moacir Micheletlo (PMDB)

Luis Carlos Heinze (PPB) 1 vaga



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 598-A, DE 1998,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DAS LETRAS "a",
"b, "c" e "d" DO INCISO VI DO § 30 DO ART. 14

DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(IDADE MíNIMA PARA CARGO ELETIVO)

Márcio Bitlar
Wolney Queiroz

Alceste Almeida

Bloco (PDT, PPS)

Bloco (PL, PSL)

2 vagas

Lincoln Portela

Autor: Paulo Lima e Outros

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: (61) 318-7058 Fax: 318-2140

Proposição: PEC 598/98

Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
1° Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
2° Vice-Presidente: Orlando Fantazzini (PT)
3° Vice-Presidente: Eni Voltolini (PPB)
Relator: Paulo Magalhães (PFL)

Titulares Suplentes

1 vaga

PV

1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 550-A, DE 1997, DO SENHOR
DEPUTADO ANTÔNIO FEIJÃO E OUTROS, QUE "DÁ NOVA

REDAÇÃO AO ART. 40 DO ATO DAS DISPOSIÇÔES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, ALTERA O

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ZONA FRANCA
DE MANAUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Bloco (PSDB, PTB)

Átila Lira
Bonifácio de Andrada
Edir Oliveira
Inaldo Leitão
João Almeida
Nelson Trad
Salvador Zimbaldi
Vicente Caropreso

Carlos Dunga
Félix Mendonça

Helenildo Ribeiro
Osmânio Pereira

Rommel Feijó
Sérgio Reis

Zulaiê Cobra
1 vaga Proposição: PEC 550/97 Autor: Antonio Feijão e Outros

Presidente: Francisco Garcia (PFL)

Bloco (PFL, PST) 1° Vice-Presidente: Julio Semeghini (PSDB)
2° Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)

Ivanio Guerra Antônio Carlos Koner Reis 3° Vice-Presidente: João Tota (PPB)

Jairo Carneiro Francistônio Pinto Relator: Elcione Barbalho (PMDB)
José Rocha Kátia Abreu

Titulares SuplentesPaulo Magalhães Mauro Fecury
Rodrigo Maia Osvaldo Coelho
Sérgio Barcellos Paulo Gouvêa

Bloco (PSDB, PTB)

PMDB Antonio Feijão IIdefonço Cordeiro
Haroldo Bezerra Odflio Baldinotti

Cezar Schirmer Asdrubal Bentes Josué Bengtson Pedro Canedo

Coriolano Sales Osvaldo Reis Julio Semeghini Sérgio Carvalho

Laíre Rosado 4 vagas Léo Alcântara Sérgio Reis
Saulo Coelho Zila BezerraLuiz Bitlencourt
Silas Câmara 2 vagas

Mauro Lopes
1 vaga Vicente Arruda

PT Bloco (PFL, PST)

João Paulo 3 vagas Átila Lins Deusdeth Pantoja
Df. Gomes Kátia Abreu

Orlando Fantazzini
Euler Ribeiro Luciano Castro

Pedro Celso
Francisco Garcia Mauro Fecury
Francisco Rodrigues Salomão Cruz

PPB Pauderney Avelino Sérgio Barcellos

Eni Voltolini 3 vagas
Gerson Peres PMDB
Marcus Vicente Asdrubal Bentes Damião Feliciano

Confúcio Moura 5 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)
Elcione Barbalho
Igor Avelino
Jurandil Juarez

Alcione Athayde 2 vagas Marinha Raupp
1 vaga



Luciano Zica
Marcos Afonso
Nilson Mourão

PT

Orlando Fantazzini
2 vagas

Bloco (PDT, PPS)

Oscar Andrade

Bloco (PSB, PCdoB)

Lincoln Portela

COMISSÃO GRUPO DE TRABALHO

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A
EFETUAR A CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO

COM VISTAS A IDENTIFICAR E REDUZIR,
SE FOR O CASO, O NÚMERO DE LEIS

EM VIGOR, EM FACE DE SUA
MULTIPLICIDADE E REPETiÇÃO

Dr. Benedito Dias
João Tota
Luiz Fernando

Agnelo Queiroz
Vanessa Grazziotin

PPB

Almir Sá
Jair Bolsonaro

1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

2 vagas

Bloco (PDT, PPS)

José Antonio Almeida Vanessa Grazziotin

Airton Cascavel
Eurfpedes Miranda

Raimundo Santos

Luis Barbosa (PFL)

Giovanni Queiroz
1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Robério Araújo

PHS

Luiz Carlos Hauly (PSDB)

Proposição:

Coordenador: Bonifácio de Andrada (PSDB)

PFL
Darci Coelho (Licenciado)
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim
Vilmar Rocha

Autor: Presidente

COMISSÃO CONSELHO

CONSELHO DE ÉTICA E
DECORO PARLAMENTAR DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Presidente: José Thomaz Nonõ (PFL)

Titulares

Bloco (PFL, PST)

José Thomaz Nonõ
Moroni Torgan
Werner Wanderer

PSDB

Bonifácio de Andrada
Marisa Serrano
Vicente Arruda

PMDB

Barbosa Neto
Osmar Serraglio

PT

Orlando Fantazzini
Waldir Pires

Suplentes

Corauci Sobrinho
lédio Rosa

Robson Tuma

Carlos Batata
Vicente Caropreso

Xico Graziano

Lafre Rosado
Osmar Terra

Iara Bernardi
Marcos Rolim

PMDB

2 vagas

PSDB

Bonifácio de Andrada
Zenaldo Coutinho

PT

1 vaga

PPB
Ibrahim Abi-Ackel

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

De Velasco

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Serv. 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

PPB

Romel Anizio

PTB
Ricardo Izar

João Tota

Nelson Trad

Proposição:
Coordenador: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares

PPB
Ibrahim Abi-Ackel

Autor: Presidnete

Suplentes



PFL

Jaime Martins

PSOB
Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

PMOB
Cezar Schirmer

PT
Jaques Wagner

PTB

Luiz Antonio Fleury

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Bispo Rodrigues

PPS

Ricardo Ferraço

PV
Fernando Gabeira

POT

Pompeo de Mattos

Secretário (a): Uliane
Local: Ala C sala T04, Anexo II
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) (Licenciado)
1° Vice-Presidente: João Caldas (PL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSOB)
Relator: Marcondes Gadelha (PFL)

Titulares Suplentes

Albérico Filho (PMOB)
Almeida De Jesus (Licenciado) (PL)
Antônio Jorge (PTB)
Ariston Andrade (PFL)
Aroldo Cedraz (PFL) (Licenciado)
Augusto Franco (PSOB)
Avenzoar Arruda (PT)
B. Sá (PSOB)
Carlos Alberto Rosado (PFL)
Cesar Bandeira (PFL)
Ciro Nogueira (PFL)
Clementino Coelho (PPS)
Cleonâncio Fonseca (PPB)
Cleuber Carneiro (PFL)

Coriolano Sales (PMOB)
Damião Feliciano (PMDB)
Darci Coelho (Licenciado) (PFL)
Ojalma Paes (PSB)
Edmar Moreira (PPB)
Eduardo Jorge (Licenciado) (PT)
Félix Mendonça (PTB)
Fernando Ferro (PT)
Fernando Gabeira (PV)
Gonzaga Patriota (PSB)
Haroldo Lima (PCdoB)
Henrique Eduardo Alves (PMOB) (Licenciado)
Herculano Anghinetti (PPB)
Iberê Ferreira (PPB)
Inácio Arruda (PCdoB)
João Caldas (PL)
João Leão (PSOB)
Joel de Hollanda (PFL)
Jorge Alberto (PMOB)
Jorge Khoury (PFL)
José Unhares (PPB)
José Pimentel (PT)
José Rocha (PFL)
José Thomaz Nonô (PFL)
Laire Rosado (PMOB)
Lavoisier Maia (PFL)
Luiz Dantas (PST)
Manoel Salviano (PSOB)
Marcondes Gadelha (PFL)
Marcelo Teixeira (PMOB)
Marcos de Jesus
Maria Abadia (PSOB) (Licenciada)
Maria do Carmo Lara (PT)
Mário Negromonte (PSOB)
Milton Andrade (PFL)
Múcio Sá (PMOB)
Neiva Moreira (POT)
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 Rodngues (PL)
Pinheiro Landim (PMOB)
Rafael Guerra (PSOB)
Raimundo Gomes de Matos (PSOB)
Regis Cavalcante (PPS)
Ricardo Rique (PSOB)
Robério Araújo (PL)
Roberto Pessoa (PFL)
Roberto Rocha (PSOB)
Ronaldo Vasconcellos (S. Par!.)
Saulo Pedrosa (PSOB)
Sérgio Guerra (PSOB)
Sérgio Novais (P5B)
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: Serv. Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7060



BAL ANca SOCIAL

ISBN. B5-7365175-X

R$ 3,30

CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÁO E INFORMAÇAO

COOf'lDENAÇÀO DF PUBlICAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS - 2001/2002

SEMINÁRIO AÇOES DE CIDADANIA

ISBN B5-7365177(;

R$ 5,50

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL (1988) (17. ed.)

Esgotado

MAJORAÇAO DAS TARIFAS PORTUÁRIAS

ISBN: B5-7365·173-3

R$ 3,30

ISBN B57365·1B06

R$ l,lU

DESAFIOS PARA O SÉCULO XXI: COLETÀNEA
DE TEXTOS DA l' CONFERÊNCIA NACIONAL DE

EDUCAÇÀO, CULTURA E DESPORTO

ll{j.

l ,··m.•.".:;,.,.....'..,..
'. v"'" ~ " I'~ "f"> t,~

'---11 (.~'J B1
OI!:hlrtO$ p<)/ (f {1

Séw/o XXI

IH \' {.'1"t.., ~'" i., ~•.., ,,,,, •.-,) 0/.
l\Jl.I<..t(A">. L.. lo,I<1" ~,_ U<.~.""' .....

ISBN 8:) 1:)65·148;'

R$ 41,80

Locais de venda: Midla Livraria Ed. Principal e Am~xo IV da C;1rndra dos Deputados. Telefones: (61) 318-6477172'11
Intormaçóes: CoonJenaçáo de Publlcaçôes. hllefone: (61) 318·GB64 E·maif: publtcacoescedi@carnara.gov.br



CÂMAf~A DOS DEPUTADOS
Ct.N1HO Df:. DOCUrvlFNTAÇAO E INFC)I~MAi;,\O

Cc)Or;:DENAç,\O De PUflLICAI;OFS

TiTUlOS PUBLICADOS - 2001/2002

MANDATO EM NOTICIA, o: A DIVULGAÇAO FISCAL/lAÇA0 DO FlJNDEF . CARTILHA
OFICIAL DAS ATIVIDADES DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS

~~1 ~
lh .. I... M.,o' ........... f;.oo\.M""'..... '"

o
MANDATO
EM

...~,~:-:·;H!t"
" .... ,',.,"I"·~'.'!'.·\,,J,I.,-! ",

ISBN. 8:) l36fJ 151·2

E:;gotado

RFI ATORIO FINAl COMISSAO EXTERNA
MORTE DO EX·PRESIDENTE JUSCELINO

KUBITSCHEK

ISBN 857365·1(;/.:)

R$ 2,20

COMISSAO PERMANENTE DE LEGISLAÇAO
PARTICIPATIVA

Distriblliçào gratllitil

R$ 2.20

LDI:3 : DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇAO
NACIONAL (2. tld.)

ISBN. W.í 736fJ154 7

R$ 2.20

POLlTICAS PUBLICAS E AÇOES AFIRMATIVAS
PARA AI POPULAÇAO AFRODESCENDENTE

R$ 2,20

I.ocals lje venela Mleha Llvrana EeL l'rinClpal e Anexo IV da Call1drd (los Uepulados. telelones: (tll) :i1éHJ4/1112/1
Inforrnaçoes. Coordenaçâo de Publicaçiíes. Telefone (61) 318-6864. E-nlall: publicacoes.C{idl@CmTl<Ha.~lov.tJl



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CLNTHO DE DOCUMENTAÇAO E INFOI-\MAÇAO

COORDENAÇAo DE PUBLlCAÇOES

TíTULOS PUBLICADOS - 2001/2002-----_._._._.- ._---------_.'--_.._.,.,

IV CARAVANA NACIONAL DE DIREITOS
HUMANOS ",O SISTEMA FEBEM E A

PRODUÇÃO DO MAL

ISBN 85136~i, 1598

R$ 4,40

OUVIDORIA PARl.AMENTAR ' UMA PORTA
ABERTA PARA A CIDADANIA

Esgotado

PERFIL PARLAMENTAR TANCREDO NEVES

ISBN: 85 í3\i5 1<1 O

R$ 22,00

TURISMO EM DEBATE: CICLO DE
CONFERÊNCIAS

.,SJ:'!

Tlll<YSMO
(,--I ;·,rVi'!"

..... - ·oC ,.

_~\~''I',.y~}n,,'.~-''~.:: .

ISBN 85-73651563

R$ 7,70

SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO
CONSUMIDOR: AVALlAÇÀO E PERSPECTIVAS

ISBN: 85-7365163{)

R$ 4,40

CONSTITUIÇÓES DOS PAíSES DO MERCOSUL:
1996·2000; TEXTOS CONSTITUCIONAIS:

ARGENTINA. BOLíVIA. BRASIL. CHILE.
PARAGUAI E URUGUAI

f\~Ó
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R$ 16.50

Locai" de venda: Midia Livraria, Ed, ['rinclpal e Anexo IV da Câmara dos Deputados, Telefones: (61) 318-6477/7271
infOllTiaçóes: Coün1enaçao de PublicaÇóes, Telefone: (61) :318·6R64, E.mail: publlcaçoes.cedí@camara.gov.br



SENADO
FEDERAL

SECRETARIA
ESPECIAL

• DE EDITORAÇÃO
. EPUBllCAÇOES

EDiÇÃO DE HOJE: 1112 PÁGINAS


