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CONGRESSO NACIONAL

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

DECRETO LEGISLATIVO N° 364, DE 2001

Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Itatiaia Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 192, de 26 de novembro de 1999, que reno

va por dez anos, a partir de 10 de maio de 1994, a permissão outorgada à Rádio Itatiaia Ltda., para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de 8elo Hori
zonte, Estado de Minas Gerais.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 26 de setembro de 2001. - Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.

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

DECRETO LEGISLATIVO W365, DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural e Comunitária dos Morado
res do Centro da Vitória de Santo Antão a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Santo Antão, Estado de Pernambuco.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria na 85, de 21 de março de 2000, que autoriza

a Associação Cultural e Comunitária dos Moradores do Centro da Vitória de Santo Antão a executar, por três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santo Antão, Estado de
Pernambuco.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado federal, 26 de setembro de 2001. - Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.

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

DECRETO LEGISLATIVO N° 366, DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Libertense de Radiodifu
são a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Liberdade, Estado de
Minas Gerais.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 19, de 2 de fevereiro de 2000, que autoriza

a Associação Comunitária Libertense de Radiodifusão a executar, por três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Liberdade, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 26 de setembro de 2001. - Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.

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

DECRETO LEGISLATIVO N°367, DE 2001

Aprova o ato que outorga permissão à Fundação Maria Rainha da Paz para
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Manhuaçu,
Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que 'se refere a Portaria n° 30, de 10 de fevereiro de 2000, que outorga

permissão à Fundação Maria Rainha da Paz para executar, por dez anos, sem direito de exclusividade, servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de
Manhuaçu, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 26 de setembro de 2001. - Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.

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

DECRETO LEGISLATIVO N°368, DE 2001

Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio 99 FM ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Balneário
Camboriú, Estado de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 13, de 17 de janeiro de 2000, que renova

por dez anos, a partir de 2 de dezembro de 1997, a permissão outorgada à Rádio 99 FM ltda., para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Balneário
Camboriú, Estado de Santa Catarina.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação
Senado Federal, 26 de setembro de 2001. - Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.

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

DECRETO LEGISLATIVO N° 369, DE 2001

Aprova o ato que renova a concessão da Rádio Difusora Fronteira ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Arroio Grande,
Estado do Rio Grande do Sul.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/no, de 25 de janeiro de 2000, que renova

por dez anos, a partir de 14 de junho de 1997 a concessão da Rádio Difusora Fronteira Ltda., para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Arroio Grande,
Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 26 de setembro de 2001. - Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.

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

DECRETO LEGISLATIVO N° 370, DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural Comunitária de Codó a exe
cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Codó, Estado do Maranhão.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 149, de 25 de abril de 2000, que autoriza a

Associação Cultural Comunitária de Codó a executar, por três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Codó, Estado do Maranhão.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 26 de setembro de 2001. - Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.

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

DECRETO LEGISLATIVO N° 371, DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Rádio Club FM "A Voz
de Nazaré" a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Manacapuru,
Estado do Amazonas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 163, de 12 de maio de 2000, que autoriza a

Associação Comunitária Rádio Club FM "A Voz de Nazaré" a executar, por três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Manacapuru, Estado do Amazonas.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 26 de setembro de 2001 - Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.

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

DECRETO LEGISLATIVO N° 372, DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Desenvolvimento
Cultural e Artístico de Ibiporã a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Ibiporã, Estado do Paraná.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 189, de 17 de maio de 2000, que autoriza a

Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Ibiporã a executar, por três anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ibiporã, Estado do Paraná.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 26 de setembro de 2001 - Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.

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

DECRETO LEGISLATIVO N° 373, DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Educação Ambiental de
Fartura a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Fartura, Estado de
São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 279, de 14 de junho de 2000, que autoriza

a Associação Comunitária Educação Ambiental de Fartura a executar, por três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Fartura, Estado de São Paulo.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 26 de setembro de 2001 - Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.

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

DECRETO LEGISLATIVO N° 374, DE 2001

Aprova o ato que outorga permissão à Fundação Educativa e Cultural Alto
Paranaíba para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na ci
dade de Patos de Minas, Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 196, de 31 de maio de 2000, que outorga

permissão à Fundação Educativa e Cultural Alto Paranaíba para executar, por dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sonora em freqÜência modulada, com fins exclusivamente educativos, na ci
dade de Patos de Minas, Estado de Minas Gerais.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 26 de setembro de 2001 - Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.
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da Casa para busca de soluções de combate ao
terrorismo, baseadas nos sentimentos de justiça e
paz. 46002

VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/pedoB 
AM) - Solicitação ao Presidente norte-americano
de cautela com relação à deflagração de guerra
contra os responsáveis pelos atentados terroristas
ocorridos nos Estados Unidos da América. Discur
so do Presidente Fidal Castro, de Cuba, publicado
no jornal Correio Braziliense, a respeito do as-
sunto. 46003

MANOEL VITÓRIO (PT - MS) - Entrevista
do professor norte-americano Noam Chomsky, pu
blicada na Folha de S.Paulo, sobre a política nor-
te-americana no Oriente Médio. 46004

VICENTE CAROPRESO (PSDB - SC) 
Atuação do Programa Bolsa-Escola no Estado de
Santa Catarina. Benefícios auferidos pelo pequeno
produtor catarinense em decorrência dos assenta-
mentos agrícolas promovidos pelo Governo Federal. 46006

LAEL VARELLA (Bloco/PFL - MG) - Tentati
va de pressão das esquerdas de responsabilização
dos Estados Unidos da América pelos atentados.
Preocupação com a união da esquerda internacio-
nal contra os grupos radicais islâmicos. 46006

PAULO GOUVÊA (Bloco/PFL - SC) - Reali
zação da S8 Festa da Natureza, no Município cata
rinense de Doutor Pedrinho. Transcurso do 10° ani
versário de emancipação político-administrativa do
Município de Braço do Trombudo, Estado de Santa
Catarina ,.......................................................... 46009

GONZAGA PATRIOTA (BiocolPSB - PE) 
Repúdio à ação de despejo movida pela Rede Fer
roviária Federal SA contra funcionários e depen
dentes de ex-trabalhadores residentes no Bairro do
Éden, no Município de São João do Mer~i, Estado



46026

46019

46023

46024

46019

46021

46020

MARIA LÚCIA (PMDB - MG) - Considera
ções sobre os resultados da Conferência Mundial
Contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xeno
fobia e Outras Formas Correlatas de Intolerância....

ALMERINDA DE CARVALHO (PPB - RJ) 
Solidariedade ao povo norte-americano em face
dos atentados terroristas ocorridos nos Estados
Unidos. Apoio à mobilização nacional sobre o te
mor quanto à possibilidade de ataque a inocentes
por retaliação norte-americana ..

WELLlNGTON DIAS (PT - PI) - Denúncia
de submissão de autoridades governamentais bra
sileiras aos organismos internacionais, especial
mente ao Fundo Monetário Internacional. Agrava
mento das condições sociais no País em face da
política econômica promovida pelo Governo Fer-
nando Henrique Cardoso ..

MARCOS AFONSO (PT - AC) - Documento
intitulado "Em defesa das Instituições Federais de
Ensino", do Sindicato Nacional dos Docentes das
Instrtuições de Ensino Superior, contra o projeto de
lei do emprego público, elaborado pelo Ministério
da Educação ..

SÉRGIO BARROS (PSDB - AC) - Impor
tância de prioridade governamental na melhoria da
área de segurança pública no País. Inabilidade
administrativa do Governo acreano na área de se
gurança pública. Necessidade de recuperação da
BR-364, trecho Rio Branco-Sena Madureira, Esta-
do do Acre ..

JOÃO TOTA (PB - AC) - Gravidade do pro
blema da violência contra o menor. Anúncio da reali
zação de simpósio sobre o assunto, com apoio das
Secretarias Municipais de Ação Social do Estado
do Acre e explanação, por técnico do Ministério da
Previdência e Assistência Social, sobre o Progra-
ma de Erradicação do Trabalho Infantil. .

FERNANDO ZUPPO (PSDC - SP) 
Expectativa de retração do mercado de trabalho e
de demissões em massa no País. Responsabilida
de do Governo Federal pela implementação de po
lítica socioeconômica mais eficaz. Críticas à pro
posta do Conselho Nacional de Aviação Civil refe-
rente à ampliação da participação acionária de em
presas estrangeiras na aviação civil brasileira.........

JUQUINHA (PSDB - GO) - Caráter positi
vo do anúncio, pelo Governo de Goiás, da am
pliação do número de vagas oferecidas em cur
sos profissionalizantes do Projeto Avançar, pro
movidos pelo Estado com recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador "................ 46027

46016

46012

46010

46011

46014

46015

46012

46013
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do Rio de Janeiro. Solicitação ao Ministro dos Trans- Elcio Alvares, a Companhia Habitacional do
portes de reconhecimento do direito dos funcioná- Estado e a empresa Vitoriawagen SA 46018
rios da empresa de permanência nas moradias. ...... 46009

ESTHER GROSSI (PT - RS) - Transcurso
do centenário de fundação da Escola Normal Ola
vo Bilac, do Município de Santa Maria, Estado do
Rio Grande do Sul. ..

JOÃO PIZZOLATIl (PPB - SC) - Defesa de
continuidade dos trabalhos da Comissão Parla
mentar de Inquérito de Obras Inacabadas. Conve
niência de apuração das denúncias de corrupção
contra membros da CPI. Indignação do orador com
o arquivamento do requerimento de instalação da
Comissão Parlamentar de Inquérito da Fundação
Hospitalar Santo Antônio, no Município de Blume-
nau, Estado de Santa Catarina ..

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG) 
Agravamento da crise do sistema penitenciário bra
sileiro. Críticas ao Presidente do Congresso Nacio
nal pela condução dos trabalhos da sessão conjun-
ta realizada em 25 de setembro de 2001 .

JOSÉ GENOíNO (PT - SP) - Condenação
do terrorismo e da política de guerra pela maioria
da população brasileira conforme resultado de pes
quisa do jornal Folha de S.Paulo. Necessidade de
reflexão sobre a legalidade dos procedimentos do
sistema bancário internacional e brasileiro. Impor
tância do estabelecimento de fiscalização sobre as
movimentações financeiras ilegais .

PADRE ROQUE (PT - PR) - Apresentação
de requerimento de louvor a promotores do Minis
tério Público de Londrina, Estado do Paraná, pela
conquista do "Prêmio Integridade 2001", outorgado
pela Organização Não-Governamental Transparên-
cia Internacional, com sede na Alemanha .

JOÃO MAGNO (PT - MG) - Descaso do
Governo Federal com as reivindicações dos servi-
dores da Previdência Social em greve .

MANOEL SALVIANO (PSDB - CE) - Entre
ga, pelo Complexo de Comunicação Social Verdes
Mares, do Prêmio Sereia de Ouro ao ex-Senador
Cid Sabóia de Carvalho, em Fortaleza, Estado do
Ceará ..

WALDIR PIRES (PT - BA) - Entrevista con
cedida por Vera Lúcia Barbosa, líder do Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ao jornal A
Tarde, do Estado da Bahia ..

MAX MAURO (PTB - ES) - Cumprimentos à
Juíza Magda Regina de Castro Lugon e Serpa, da
1" Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual de
Vitória, no Estado do Espírito Santo, pela decisão
sobre a ação popular impetrada em razão de es
cândalo imobiliário envolvendo o ex-Governador
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46040

46039

46038

46039

46038

46041

46041

46042

46046

MAGNO MALTA (Bloco/PL - ES) - Impor
tância da atuação de entidades filantrópicas para
o desenvolvimento social do País. Excelência do
trabalho desenvolvido pela Associação Feminina
de Educação e Combate ao Câncer, do Estado
do Espírito Santo ..

JOSÉ CARLOS COUTINHO (Bloco/PFL 
RJ) - Apreensão mundial em face de ameaça de
ataque norte-americano ao Afeganistão em re
presália aos atentados terroristas ocorridos nos
Estados Unidos da América ..

WALTER PINHEIRO (PT - BA) - Repúdio
às ações de repressão contra as rádios comuni
tárias promovidas pela Agência Nacional de Tele
comunicações com a participação da Polícia Fe-
deral. ..

FERNANDO FERRO (PT - PE) - Denún
cia de submissão do Governo Fernando Henri
que Cardoso aos interesses do agribussines. Uti
lização de produtos geneticamente modificados
nos campos produtivos brasileiros. Realização
pelo Congresso Nacional de debate sobre o
tema. Apresentação de projeto de lei acerca de
realização de plebiscito sobre a introdução da bi-
otecnologia dos transgênicos no País ..

FEU ROSA (PSDB - ES) - Greve dos ser
vidores técnico-administrativos das universidades
federais do País. Apelo ao Ministro Paulo Renato
Souza, da Educação, em favor de abertura de
negociações com a categoria ..

MARCELO BARBIERI (PMDB - SP) 
Defesa de aprovação, pela Casa, do Projeto de
Lei nO 5.314, de 2001, referente à revisão, rees
truturação e valorização das carreiras do Poder
Judiciário ..

V - Grande Expediente

FÉLIX MENDONÇA (PTB - BA) - Necessi
dade de correção das distorções existentes em
setores da construção civil brasileira, especial
mente o da indústria de cimento, para maior
acesso da população a moradias mais dignas......

PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Leitura de Ato da Presidência sobre a constitui
ção de Comissão Especial destinada a proferir
parecer à Proposta de Emenda à Constituição
n° 575-A, de 1998, do Sr. Deputado Edison Andrino.

FIORAVANTE (PT - RS. Pela ordem.) 
Realização, pelo Núcleo Agrário do Partido dos

46029

46030

46031

46035

46036

46036

46037

JOÃO COSER (PT - ES) - Transcurso do Moralização da Administração Pública e dos pro-
Dia do Idoso - 26 de setembro. Homenagem ao motores Cláudio Esteves, Solange Vicentin e
idoso com prioridade, pela Casa, das discussões Bruno Gallati, do Ministério Público, pelas investi-
sobre o Projeto de Lei n° 3.561, de 1997, instituidor gações de irregularidades na Prefeitura Municipal
do Estatuto do Idoso. 46028 de Londrina, Estado do Paraná, que resultaram

no afastamento do Prefeito Antônio Belinati. .........

PAULO MOURÃO (PSDB - TO) - Impor
tância do Programa Bolsa-Escola, implementado
pelo Governo Federal. Exortação aos Prefeitos
de todo o País para formalização da adesão ao
programa governamental ..

CUNHA BUENO (PPB - SP) - Temas de
batidos no 22° Congresso Brasileiro de Radiodi
fusão e no 14° Congresso Estadual de Radiodifu
são, realizado em São Paulo, Estado de São
Paulo. Comunicados sobre os novos horizontes e
sólidos fundamentos na ação das Empresas Su-
zano ..

NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP) 
Louvor aos esforços desenvolvidos pelo Presi
dente da Câmara Municipal de Descalvado, no
Estado de São Paulo, Vereador Rubens Algarte
de Rezende, em favor da conclusão do asfalta
mento de estrada vicinal de ligação do Município
à Pirassununga e da implantação de pistas de
skate nos bairros periféricos da cidade ..

JOAQUIM FRANCISCO (Bloco/PFL - PE)
- Sentimento de pessimismo popular com rela
ção à inserção do País no mundo desenvolvido.
Reflexões sobre o desânimo da população brasi-
leira no tocante à situação do País .

JAQUES WAGNER (PT - BA) - Dados de
pesquisa da Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE sobre aumento do
índice de descrença da população com o Gover
no Fernando Henrique Cardoso. Crescimento
das intenções de voto à candidatura de Luiz Iná
cio Lula da Silva para a Presidência da Repúbli-
ca ..

PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ) - Cumprimen
tos ao Presidente da empresa Petróleo Brasileiro
S. A. - PETROBRAS, Hemi Philippe Reichstul,
pelo anúncio à imprensa de continuidade dos in
vestimentos programados pela empresa até
2005, independentemente do cenário econômico
internacional. ..

TELMA DE SOUZA (PT - SP) - Ocorrên
cia de práticas c1ientelistas na implantação do
Programa Bolsa-Escola por Prefeituras Municipa
is. Exigência de estabelecimento de controle do
Programa Bolsa-Escola pelos conselhos sociais
dos Municípios ..

RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR) - Pre
miação, pela organização nãogovernamental
Transparência Internacional, do Movimento pela



46047

EURípEDES MIRANDA (Bloco/PDT - RO.
Pela ordem.) - Prejuízos de produtores de leite e
de cafeicultores no Estado de Rondônia. Inviabili
dade do setor produtivo rondoniense em face da
Medida Provisória na 2.166, de 2001. Conse
qüências da realização de assentamentos de
agricultores sem a devida infra-estrutura ..
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Trabalhadores, de seminário sobre a situação do FRANCISCO RODRIGUES (Bloco/PFL -
homem do campo. Necessidade de urgência na RR. Pela ordem.) - Realização do Seminário so-
tramitação do Projeto de Lei 5.284, de 2001, so- bre Comércio Exterior, no Estado de Roraima,
bre revisão de dívidas de produtores rurais. ......... 46046 destinado à implantação de canal de exportação

naquele Estado.......... 46053

PAULO PAIM (PT - RS. Pela ordem.) 
Aplausos à Presidência da Casa e ao Colégio de
Líderes pela inclusão de projeto sobre criação do
Estatuto do Idoso na pauta de votação. Dados
sobre a situação financeira do sistema de Previ-
dência Social. 46053

EDINHO BEZ (PMDB - SC. Pela ordem.)
Avaliação, por parte da Agência Nacional de Vigi
lância Sanitária, da presença de agrotóxicos em
alimentos. .. 46048

LUIZ ALBERTO (PT - BA. Pela ordem.) 
Inconveniência da instituição do horário de verão,
particularmente nos Estados da Região Nordes-
te............................................................................ 46048

ALDO ARANTES (Bloco/PCdoB - GO.
Pela ordem.) - Responsabilidade do Governo
Fernando Henrique Cardoso pela greve dos ser
vidores públicos federais. Realização, em Brasí
lia, Distrito Federal, da 28 Marcha em Defesa e
Promoção da Educação. Implementação, pelo
Governo Federal, de política de desmonte do
serviço público para atendimento do ajuste fiscal
imposto pelo Fundo Monetário Internacional.
Urgência na abertura, pelas autoridades compe
tentes, de processo de negociação com os servi-
dores públicos...... 46049

OSMAR SERRAGLlO (PMDB - PRo Pela
ordem.) - Medidas de incentivo às exportações
adotadas pelo Governo Fernando Henrique Car
doso. Criação da Comissão Executiva de Comér
cio Exterior para promoção das exportações bra-
sileiras..... 46050

PEDRO IRUJO (Bloco/PFL - BA. Pela or-
dem.) - Decretação de situação de emergência
no Município de Catu, Estado da Bahia, atingido
por fortes chuvas. Apelo ao Ministério da Integra-
ção Nacional em favor de liberação dos recursos
financeiros solicitados pelo Prefeito Antônio
Pena. Agradecimentos ao Governador César
Borges pela atenção dispensada ao Município.
Solidariedade do orador à população catuense. ... 46051

LUCI CHOINACKI (PT - SC. Pela ordem.)
- Exigência de mudança nas relações internacio
nais. Combate ao terrorismo tendo como base
justiça social, respeito à soberania dos países e
às diferentes raízes culturais e religiosas. Conde
naçáo à hegemonia exercida pelos Estados Uni-
dos da América......................... 46052

ZULAIÊ COBRA (PSDB - SP) - Conside
rações sobre a proposta de reforma do Poder Ju
diciário, aprovada pela Câmara dos Deputados e
em tramitação no Senado Federal. 46054

ENIO BACCI (Bloco/PDT - RS. Pela or
dem.) - Aprovação, pela Comissão de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, de projeto
de lei, de autoria do orador, sobre proibição de
descontos nos salários dos frentistas de postos
de combustíveis em razão de ocorrência da
emissão de cheques sem fundos. .. 46059

CORIOLANO SALES (PMDB - BA. Pela
ordem.) - Críticas à política de subsídios à agri
cultura adotada pelo Governo dos Estados Uni
dos da América. Condicionamento da adesão
brasileira à Área de Livre Comércio das Améri
cas à reformulação da política agrícola nor-
te-americana.. 46059

DR. HELENO (PSDB - RJ. Pela ordem.) 
Excelência do desempenho do Instituto Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Indus-
trial. 46060

PIMENTEL GOMES (Bloco/PPS - CE.
Pela ordem.) - Gravidade do problema do endivi
damento dos produtores rurais. Necessidade da
adoção de política de estímulo à agricultura por
meio de crédito rural adequado às necessidades
do homem do campo. 46061

PEDRO EUGÊNIO (Bloco/PPS - PE. Pela
ordem.) - Preocupação com o congelamento da
tabela do Imposto de Renda. Urgência na apre-
ciação de projetos de lei sobre o tema.................. 46062

LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO. Pela
ordem.) - Inconveniência da implantação do ho
rário de verão no País. Anúncio de impetração de
Ação Popular junto à Justiça Federal do Estado
de Goiás para exclusão do Estado das regiões
abrangidas pelo Decreto n° 3.916, de 2001, refe·
rente à implantação do horário de verão. ........ ...... 46063

ELIAS MURAD (PSDB - MG. Pela ordem.)
- Críticas à instituição do horário de verão no
País. Editorial "O que incomoda o terror', publi-
cado na revista Veja. 46063
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46073

46074

46073

46074

46074

46076

CLOVIS VOLPI (PSDB - SP. Pela ordem.)
- Elogio à Deputada Zulaiê Cobra pelo pronun
ciamento a respeito do Poder Judiciário. Solicita
ção à Presidência da Casa de adoção de provi
dências com relação ao episódio da Comissão
Parlamentar de Inquérito de Obras Inacabadas.
Importância de aprovação da Medida Provisória
n° 2.166, de 1966, para garantia de preservação
das florestas brasileiras e recuperação ambiental
em diversas regiões do País .

ALDIR CABRAL (Bloco/PFL - RJ. Pela or
dem.) - Conveniência de maior participação das
empresas privadas de vigilância e de transporte
de valores nos programas de segurança pública
implementados no País .

JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA. Pela or
dem.) - Defesa de não-inclusão do mogno no
Anexo 11 da Convenção sobre Comércio Interna
cional das Espécies da Flora e da Fauna em Pe
rigo de Extinção, durante reunião do Grupo de
Trabalho da referida espécie, a realizar-se na Bo-
lívia .

MILTON BARBOSA (Bloco/PFL - BA. Pela
ordem.) - Elogio ao Deputado Moroni Torgan
pela criação do Estatuto do Idoso. Inoportunida
de do Estatuto da Igualdade Racial, em tramita-
ção na Casa. 46078

AUGUSTO NARDES (PPB - RS. Pela or
dem.) - Repercussão das denúncias de cor
rupção por membros da Comissão Parlamentar
de Inquérito de Obras Inacabadas. Protesto con
tra a não-prorrogação dos trabalhos da citada
Comissão. Expectativa quanto ao esclarecimen
to, pela Comissão de Sindicância instalada pelo
Presidente Aécio Neves, dos fatos denunciados
na imprensa nacional contra membros da men
cionada CPI. Aprovação, pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, de parecer
à proposta de emenda constitucional, de autoria

46067

46068

46069

RENATO VIANNA (PMDB - SC. Pela or- pela filiação ao Partido Popular Socialista. Pro-
dem.) - Regozijo do empresariado catarinense testo contra suspensão dos trabalhos da Comis-
com o anúncio do Ministro Sérgio Amaral, do De- são Parlamentar de Inquérito de Obras Inacaba-
senvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, das das .

bases da nova política de exportação. Cobrança JOÃO GRANDÃO (PT _ MS. Pela ordem.)
de avanços nas reformas tributária e portuária _ Anúncio de apresentação de requerimento de
com vistas à desoneração do setor de exporta- informações ao Ministério da Agricultura, Pecuá-
ções. Excelência do desempenho comercial do ria e Abastecimento sobre denúncias de fraude
Estado de Santa Catarina no mercado mundial. nos contratos de plano de saúde. Transcurso do
Discussão, no Fórum Parlamentar Catarinense, aniversário de emancipação político-administrati-
de política de equalização nacional do preço do va do Município de Rio Brilhante, Estado do Mato
gás natural utilizado nas indústrias. 46064 Grosso do Sul .

AVENZOAR ARRUDA {PT - PB. Pela or- PRESIDENTE (Enio Bacci) _ Convocação
dem.) - Defesa do respeito ao direito de autode- dos Deputados ao plenário para registro de pre-
terminação dos povos em face da ameaça de re- sença .
taliação indiscriminada norte-americana aos
atentados terroristas ocorridos nos Estados Uni-
dos da América....... 46065

ROBÉRIO ARAÚJO (Bloco/PL - RR. Pela
ordem.) - Alerta sobre a falta de controle e fisca
lização de medicamentos comercializados no
País........................................................................ 46066

IÉDIO ROSA (Bloco/PFL - RJ. Pela or
dem.) - Inobservância, pelas Câmaras Municipa
is do País, do dispositivo constitucional referente
à proporcionalidade entre o número de habitan
tes e o de Vereadores. Correção da distorção no
Estado do Rio de Janeiro ..

THEMíSTOCLES SAMPAIO (PMDB - PI.
Pela ordem.) - Transcurso do 81° aniversário de
emancipação político-administrativa do Município
de Esperantina, Estado do Piauí - 28 de setem-
bro .

MORONI TORGAN (Bloco/PFL - CE. Pela
ordem.) - Expectativa de aprovação, pela Casa,
de proposta relativa à instituição do Estatuto do
Idoso ..

ANDRÉ BENASSI (PSDB - SP. Pela or
dem.) - Aplauso à decisão governamental refe
rente à constituição da Comissão Executiva de
Comércio Exterior. 46070

RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PRo Pela
ordem.) - Repúdio à ação de retomada, pelo Go
verno do Distrito Federal, de terreno doado à
Organização pela Libertação da Palestina. Soli
dariedade, em nome do Partido Popular Socialis
ta, à citada Organização pela perda do terreno.
Repúdio ao preconceito do Governo do Distrito
Federal contra o povo árabe. Discurso do ex-Go
vernador Antonio Britto, do Estado do Rio Gran-
de do Sul, por ocasião de sua filiação ao PPS. ..... 46071

REGIS CAVALCANTE (Bloco/PPS - AL.
Pela ordem.) - Congratulação ao ex-Governador
do Estado do Rio Grande do Sul, Antônio Britto,



46101

46099

46102

46098

46098

46098

GEDDEL VIEIRA LIMA (PMDB - BA.
Como Líder.) - Discordância do posicionamento
do Deputado Miro Teixeira sobre as manifesta
ções contrárias à forma de condução de sessão
do Congresso Nacional. Solidariedade ao Sena
dor Ramez Tebet pelas agressões verbais sofri
das em sessão do Congresso Nacional. Repúdio
do Partido do Movimento Democrático Brasileiro
ao fato ..

RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PRo Pela
ordem.) - Consulta à Presidência sobre o uso da
palavra pelo Líder do Partido Popular Socialista...

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta
do Deputado Rubens Bueno ..

SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG)
Questão de ordem sobre procedimento para in-

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Pela ordem.) - Elogio ao Presidente Aécio Neves
pela forma de condução das sessões plenárias
da Câmara dos Deputados. Protesto contra o
comportamento do Senador Ramez Tebet na
condução de sessão do Congresso Nacional. ......

ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Pela
ordem.) - Repúdio ao desrespeito de Parlamen
tares ao Presidente do Congresso Nacional, Se-
nador Ramez Tebet ..

PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela or
dem.) - Contrariedade ao posicionamento do
Deputado Roberto Jefferson em defesa do Presi
dente do Congresso Nacional, Senador Ramez
Tebet. Esclarecimento sobre o comportamento
de Deputados na sessão do Congresso Nacio-
naL .

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

MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT - RJ. Como
Líder.) - Contrariedade à forma de condução dos
trabalhos nas sessões plenárias do Congresso
NacionaL ..

46086

46085

46083

46087

46085

46083

46082
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do orador, sobre criação de controladoria-geral JOSÉ PIMENTEL (PT - CE. Pela ordem.)
para fiscalização permanente da aplicação de re- - Dificuldades enfrentadas pelos pequenos agri-
cursos públicos. Protesto contra o tratamento cultores nordestinos para quitação de financia-
dado pelo Governo do Estado do Rio Grande do mentos agrícolas em razão dos prejuízos causa-
Sul ao quadro de técnicos científicos do Estado. dos à produção pela seca na Região Nordeste.
Discurso do Diretor-Presidente do Grupo Kepler Anúncio de apresentação, pelo Partido dos Tra-
Weber, Othon d'Eça Cals de Abreu, na cerimônia balhadores, de projeto de lei sobre prorrogação
de outorga do Prêmio Destaque/2001 - A Granja das dívidas agrícolas dos anos de 1999, 2000 e
do Ano, por ocasião da Expointer 2001.. 46079 2001. 46087

VI - Ordem do Dia

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Convoca
ção dos Deputados ao plenário para apreciação
da Ordem do Dia. 46088

EURípEDES MIRANDA (Bloco/PDT - RO.
Pela ordem.) - Críticas à atuação do Governo do
Estado de Rondônia, particularmente nos seto
res de educação, serviço público e infra-estrutu-
ra .

MARCOS ROLlM (PT - RS. Pela ordem.)
Indefinição do Governo Federal em relação às
ameaças de retaliação militar do Governo nor
te-americano, em razão dos recentes atentados
terroristas ocorridos nos Estados Unidos da
América. Conveniência de posicionamento do
Parlamento brasileiro contra quaisquer tipos de
ações terroristas e de guerras de retaliação.........

AUGUSTO FRANCO (PSDB - SE. Pela or
dem.) - Artigo do jornalista Luiz Antonio Barreto,
sobre o assassinato do Vereador Carlos Gato, do
Município de Boquim, Estado de Sergipe. Faleci
mento do empresário Gentil Barbosa, proprietário
da rede G. Barbosa de supermercados, estabele-
cida nos Estados de Sergipe e Bahia ..

LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo Pela
ordem.) - Aprovação, pela Comissão de Rela
ções Exteriores e de Defesa Nacional, de reque
rimento de autoria do orador e do Deputado Hé
lio Costa para criação de movimento pacifista em
defesa da constituição do Estado palestino. Apre
sentação de proposta sobre criação de programa
de substituição de importações ..

FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC.
Pela ordem.) - Necessidade de atendimento,
pelo Governo Federal, às reivindicações dos ser-
vidores públicos em greve ..

OLIVEIRA FILHO (Bloco/PL - PRo Pela or
dem.) - Apresentação de projeto de lei sobre
obrigatoriedade da manutenção, pelas farmácias
no País, de estoque de remédios genéricos em
locais visíveis ao público consumidor. Necessida
de da participação de investimentos do Governo
Federal no processo de modernização dos Por
tos de Antonina e Paranaguá, no Estado do Pa-
raná ..

JOÃO MENDES (Bloco/PFL - RJ. Pela or
dem.) - Continuidade de poluição na Lagoa Ro
drigo de Freitas, no Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro .
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46114

46115

46115

46115

46118

46117

46117

46117

46118

46118

46118

46120

46119

46120

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP) ..

BABÁ (PT - PA. Pela ordem.) - Encaminha
mento de requerimento de informações ao Ministé
rio das Relações Exteriores sobre a instalação, em
São Paulo, Estado de São Paulo, do escritório nor
te-americano US Secret Service para coleta de da-
dos acerca de lavagem de dinheiro ..

FERNANDO GABEIRA (PT - RJ. Pela or
dem.) - Inconstitucionalidade da decisão governa
mental referente à abertura, sem autorização do
Congresso Nacional, de escritório do serviço secre
to norte-americano em São Paulo, Estado de São
Paulo ..

CARLOS SANTANA (PT - RJ. Pela ordem.)
- Contrariedade à privatização da BR-101, no
Estado do Rio de Janeiro ..

LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.) 
Contrariedade à privatização da BR-1 01, no Esta
do do Rio de Janeiro. Protesto contra a demissão
de trabalhadores, sob alegação da crise internacio
nal, por empresas privatizadas do setor de teleco-
municações ..

RICARDO BARROS (PPB - PRo Pela or
dem.) - Lançamento do Programa Bolsa-Alimenta-
ção, pelo Governo Federal. ..

MANOEL VITóRia (PT - MS. Pela ordem.)
- Providências do Ministério dos Transportes para
melhoramento da BR-262, no trecho entre Corum
bá e Miranda, no Estado do Mato Grosso do Sul.

46104

46111

46105

46111

46112

46112

46113

46113

46113

terpelação, no Conselho de Ética e Decoro Parla- Usou da palavra para encaminhamento da
mentar, acerca da quebra de decoro parlamentar votação o Sr. Deputado LUCIANO ZICA (PT - SP).
pelo Senador Ramez Tebet. 46102 Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu-

GEDDEL VIEIRA LIMA (PMDB - BA. Pela tados ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB - RJ),
ordem.) - Indagação à Presidência a respeito da SALOMÃO GURGEL (Bloco/PDT - RN) ..
quebra de decoro parlamentar pelo Deputado PRESIDENTE (Aécio Neves) - Esclarecimen-
Sérgio Miranda. 46103 to ao Plenário sobre oportunidade de votação de

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta à emenda apresentada pela Deputada Miriam Reid....
questão de ordem do Deputado Sérgio Miranda... 46103 Usaram da palavra para encaminhamento da

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado votação os SIS. Deputados JOSÉ CARLOS ALELUIA
GEDDEL VIEIRA LIMA (PMDB - BA). 46103 (BlocolPFL - BA), ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP) - SP), ELlSEU RESENDE (Bloco/PFL - MG) ..

Questão de ordem sobre a tramitação das medidas Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
provisórias editadas anteriormente à regulamenta- PAUDERNEY AVELlNO (Bloco/PFL - AM) ..
ção de suas edições. 46103 ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. Pela

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta à ordem.) - Reclamação contra a não-distribuição de
questão de ordem do Deputado Arnaldo Faria de avulso de emenda aglutinativa à matéria em vota-
Sá... 46104 ção .

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. Pela PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta ao
ordem.) - Apresentação, à Comissão de Constitui- Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP).....

ção e Justiça e de Redação, de recurso contra a ARNALDO MADEIRA (PSDB _ SP Pela or-
decisão da Presidência. 46104 dem.) - Solicitação de suspensão da sessão por

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Acolhimento cinco minutos ..
do recurso do Deputado Arnaldo Faria de Sá.......... 46104

JOÃO PAULO (PT - SP Pela ordem.) - Con
cordância com o Deputado Arnaldo Faria de Sá.
Sugestão para solução do impasse existente na re
gulamentação de edição de medidas provisórias....

Usaram da palavra para discussão da maté
ria os Srs. Deputados LUCIANO ZICA (PT - SP),
MIRIAM REID (Bloco/PSB - RJ), ARNALDO
FARIA DE SÁ (PTB - SP), MARCIO FORTES
(PSDB - RJ), CARLOS SANTANA (PT - RJ),
PEDRO EUGÊNIO (Bloco/PPS - PE), LUIZ
CARLOS HAULY (PSDB - PR), JOSÉ CARLOS
ALELUIA (Bloco/PFL - BA) ..

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerramen-
to da discussão ..

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

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Informação
ao Plenário sobre possibilidade de apresentação
de emenda aglutinativa à matéria ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputado
ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP) ..

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. Pela
ordem.) - Discordância com a apresentação de
emenda aglutinativa à matéria em votação .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta ao
Deputado Arnaldo Faria de Sá .

Usaram da palavra pela ordem os Srs. Depu
tados WALTER PINHEIRO (PT - BA), VIVALDO
BARBOSA (Bloco/PDT - RJ) .
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Importância da rodovia para a integração brasileira paio, Osvaldo Vaz Morgado, Paulo César Pereira
com os países do Pacto Andino e com outros da dos Santos, Salustiano Mesquita Pinto, Sérgio
América Latina... 46121 Chacon. 46155

JAIR BOLSONARO (PPB - RJ. Pela ordem.)
- Redução, pelo Governo Federal, dos recursos
destinados à alimentação de praças do Exército. .... 46121

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Comunica
ção ao Plenário sobre a constituição de comissão
de sindicância interna para tratar, juntamente com
a Corregedoria-Geral, dos trabalhos desenvolvidos
pela Comissão Parlamentar de Inquérito de Obras
Inacabadas. Anúncio de votação, na próxima ses
são ordinária da Casa, de proposta de emenda à
Constituição referente à iluminação pública das ci-
dades brasileiras..................................................... 46121

Apresentação de proposições: VANESSA
GRAZZIOTIN, PADRE ROQUE, MARCOS
AFONSO, L1NCOLN PORTELA, PIMENTEL
GOMES, AVENZOAR ARRUDA, JOSÉ PIMENTEL
E OUTROS, LAURA CARNEIRO, JOÃO
GRANDÃO, ALMERINDA DE CARVALHO E
OUTROS, NICE LOBÃO, MIRO TEIXEIRA E
OUTROS, ROBERTO ARGENTA, DA. HÉLIO,
CUNHA BUENO, OLIVEIRA FILHO, LUIZ DURÃO,
SILAS CÂMARA, NEY LOPES, PAULO LIMA, NAIR
XAVIER LOBO, NELSON PELLEGRINO, MOACIR
MICHELETIO, NILSON MOURÃO, JOSÉ CARLOS
COUTINHO, BABÁ, FERNANDO FERRO,
VANESSA GRAZZIOTIN, MAGNO MALTA,
NELSON PELLEGRINO E OUTROS, INÁCIO
ARRUDA, AGNELO QUEIROZ, PAULO JOSÉ
GOUVÊA................................................................ 46122

VII - Encerramento
3 - ATO DA MESA

N° 89/01 - Altera dispositivos do Ato da
Mesa n° 62, de 2001, que institui a Verbas Inde-
nizatória do Exercício Parlamentar. 46146

4 - ATOS DO PRESIDENTE

a) Apostila: Oscar de Souza Neto............... 46147

b) Exclusão de proventos: Eni Ribeiro
Ikawa. .. 46148

c) Alteração de aposentadoria: Abelardo
Frota E Cysne, Abisay José da Silva, Eni Ribeiro
Ikawa, Maria Aparecida Alves Machado................ 46148

d) Dispensa: Guilherme Rangel de Jesus
Barros, Heloísa Helena Silva Coelho Antunes, Ma
noel José Damasceno, Reynaldo Loureiro Stavale,
Salustiano Mesquita Pinto, Sérgio Chacon. 46151

e) Nomeação: tornar sem efeito: Maria
Salete Aires Saraiva, Mario Kasuo Miura. .. 46154

f) Designação por acesso: Cid Medeiros
Cavalcanti de Queiroz, José Marcondes Sam-

g) Designação: José Francisco Dias Mi-
randa, Marina Cláudia Mamede Hernandes.......... 46158

COMISSÕES

5 - ATAS DAS COMISSÕES

a) Comissão de Finanças e Tributação, 27"
Reunião (Ordinária), em 26-9-01. 46159

b) Comissão de Minas e Energia, 158 Reu-
nião (Ordinária), em 26-9-01. 46161

c) Comissão de Legislação Participativa, 88

Reunião (Ordinária), em 26-9-01.... 46162

d) CPI destinada a "Investigar as Relações
do Banco Central do Brasil com Sistema Fi
nanceiro Privado (PROER), *38 Reunião, em
26-9-01. 46163

e) Comissão Especial destinada a proferir
parecer ao PL n° 3.198/00 (Estatuto da Iguldade
Racial), .. 38 Reunião, em 26-9-01. 46180

f) Comissão Externa destinada a "Esclarecer
em que circunstância ocorreu a Morte do Ex-Presi
dente João Goulart, em 6-12-76, na Estância de
sua Propriedade, na Província de Corrientes, na
Argentina, Termo de Reunião, em 26-9-01. 46196

• Atas com notas Taquigráficas
6 - PARECERES
Projetos de Lei nOs 3.406-A/92, 451-A/95,

1.069-A/95, 1.149-C/95, 1.256-C/95, 1.914-B/96,
2.940-A/97, 102-C/99, 295-A/99, 616-8/99,
1.005-B/99, 1.856-B/99, 1.902-A/99, 2.082-A/99,
2.228-A/99, 3.194-B/00, 3.489-A/00, 3.723-A/OO,
4.367-A/01, 4.378-A/01, 4.520-A/01, 4.550-A/01,
4590-A/01, 4.814-A/01 e 4.906-A/01; PRC. n°
106-F/92. 46196

7 - DESIGNAÇÃO

a) Comissão de Finanças e Tributação, em
26-9-01. 46336

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

SUPLEMENTO
- Ato da Mesa nO 90, DE 2001, concede a

medalha "Mérito Legislativo da Câmara dos Depu
tados" ao Senhor Dr. Oscar Niemeyer.

SUPLEMENTO A
- Ata da 68 Reunião (Ordinária), da Mesa,

em 26-9-01, sairão publicados em suplementos a
este Diário.
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Ata da 182a Sessão, Solene, Matutina,
em 26 de setembro de 2001

Presidência dos Srs.: Paulo Rocha, 3° Secretário; E/cione Barbalho,
Anivaldo Vale, Asdrúbal Bentes, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno

I - ABERTURA DA SESSÃO
(Às 10 horas e 29 minutos)

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

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

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

,,- LEITURA DA ATA

O SR. ZENALDO COUTINHO, servindo como
2° Secretário, procede à leitura da ata da sessão an
tecedente, a qual é, sem observações, aprovada.

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

O SR. PADRE ROQUE, servindo como 1° Se
cretário, procede à leitura do seguinte

11I - EXPEDIENTE

Do Exmo Sr. Geraldo Brindeiro, Procura
dor-Gerai da República, nos seguintes termos:

MENSAGEM PGR/GAB/N" 1

Brasília, 26 de setembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, tenho a honra de encami

nhar a Vossa Excelência para apreciação no Con
gresso Nacional, nos termos do art. 61, caput, combi
nado com o disposto no art. 127, § 2° da Constituição
Federal, o anexo Projeto de Lei que "altera dispositi
vos da Lei n° 9.953, de 4 de janeiro de 2000, reestru
tura a Carreira de Apoio Técnico-Administrativo do
Ministério Público da União, e dá outras providências.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de elevada estima e distinta
consideração.

Respeitosamente, - Geraldo Brindeiro,
Procurador-Geral da República.

PROJETO DE LEI N° 5.440, DE 2001
(Do Ministério Público da União)

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 ou
tras providências.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

eu sanciono a seguinte lei:
Art. 10A Carreira de Apoio Técnico-Administrati

vo de que trata a Lei n° 9.953, de 4 de janeiro de 2000,
fica desmembrada nas Carreiras de Analista e Técni
co do Ministério Público da União.

§ 1° Ficam transformados, mantidas as respecti
vas áreas de atividades e especializações profissionais:

I - em cargos de Técnico do Ministério Público da
União, da Carreira de mesma denominação, os cargos
vagos e ocupados de Técnico da Carreira de Apoio
Técnico-Administrativo do Ministério Público da União;

11- em cargos de Analista do Ministério Público da
União, da Carreira de mesma denominação, os cargos
vagos e ocupados de Analista da Carreira de Apoio
Técnico-Adnimistrativo do Ministério Público da União;

§ 2° Fica extinto o nível Auxiliar da Carreira de Apo
io Técnico-Administrativo do Ministério Público da União.

Art. 2° Os artigos 30, 4°, 9°, 11 e 13 da Lei n°
9.953, de 4 de janeiro de 2000, passam a vigorar com
as seguintes redações:

"Art. 3° As Carreiras de Analista e Técni
co do Ministério Público da União, são cons
tituídas dos cargos de mesma denomina
ção, de provimento efetivo, estruturados em
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classes e padrões, nas diversas áreas de
atividades, conforme o Anexo I.

"Art. 4° São requisitos de escolaridade
para ingresso nas carreiras de Analista e
Técnico do Ministério Público da União,
atendidas, quando for o caso, formação es
pecializada e experiência profissional, a se
rem definidas em regulamento e especifica
das nos editais de concurso:

I - para a Carreira de Técnico do Mi
nistério Público da União, o ensino médio,
ou curso técnico equivalente;

11 - para a Carreira de Analista do Mi
nistério Público da União, o ensino superior,
inclusive licenciatura plena, correlacionado
com as áreas previstas no Anexo 1."

"Art. 9° Os Quadros de Pessoal dos ór
gãos de que trata o art. 2° compreendem os
cargos efetivos das carreiras de Analista e
Técnico do Ministério Público da União e as
Funções Comissionadas - FC."

"Art. 11. O desenvolvimento dos ser
vidores nas carreiras de que trata esta lei
dar-se-á mediante progressão funcional e
promoção."

§ 1° A progressão funcional é a movi
mentação do servidor de um padrão para o
seguinte, dentro de uma mesma classe, ob
servado o interstício mínimo de um ano e
dar-se-á em épocas e sob critérios fixados
em regulamento, de acordo com resultado
de avaliação formal de desempenho.

§ 2° A promoção é a movimentação do
servidor do último padrão de uma classe para
o primeiro padrão da classe seguinte, obser
vado o interstício mínimo de um ano em rela
ção à progressão funcional imediatamente
anterior, e dependerá, cumulativamente do re
sultado de avaliação formal do desempenho e
da participação em curso de aperfeiçoamento,
ação ou programa de capacitação, na forma
prevista em regulamento.

"Art. 13. As Funções Comissionadas 
FC, escalonadas de FC-1 a FC-10, compre
endem as atividades de direção, chefia, as
sessoramento e assistência.

§ 1° Cada ramo do Ministério Público
da União destinará, no mínimo, setenta por
cento do total das funções comissionadas
para serem exercidas por servidores inte
grantes das Carreiras de Analista e Técnico
do Ministério Público da União, observados

os requisitos de qualificação e de experiên
cia, conforme se dispuser em regulamento.

§ 2° As FC-7 a FC-10 serão exerci
das, preferencialmente, por servidores inte
grantes das Carreiras de Analista e Técni
co do Ministério Público da União, na forma
prevista em regulamento, e serão conside
radas cargo em comissão, quando seus
ocupantes não tiverem vínculo efetivo com
a Administração Pública."

Art. 3° Os ocupantes das carreiras de Analista
e Técnico do Ministério Público da União executam
atividades exclusivas de Estado, relacionadas ao
exercício de atribuições de natureza técnica e admi
nistrativa, essenciais à prestação jurisdicional do
Estado que lhes são inerentes, no âmbito do Minis
tério Público da União.

Art. 4° Os cargos efetivos da Carreira de Apoio
Técnico-Administrativo do MPU, a que se refere o art. 1°
da Lei n° 9.95312000, transformados pelo art. 1° desta
lei, ficam reestruturados na forma do Anexo I desta lei,
observando-se para o enquadramento dos servidores a
correlação estabelecida no Anexo IV desta lei.

Art. 5° A transformação dos atuais cargos de
Analista e Técnico da Carreira de Apoio Técni
co-Administrativo do Ministério Público da União nos
seus correspondentes das novas carreiras observará
a correlação contida no Anexo 11.

Art. 6° Os vencimentos básicos dos cargos das
Carreiras de Analista e Técnico do Ministério Público
da União passam a ser os constantes do Anexo 111
desta lei.

Art. 7° As remunerações das Funções Comis
sionadas de que trata o artigo 9° e 13 da Lei n°
9.953/2000, inclusive para os ocupantes sem vínculo
efetivo com a Administração Pública, são as remune
rações constantes do Anexo V desta lei.

Parágrafo único. Ao servidor integrante das
Carreiras de Analista e Técnico do Ministério Públi
co da União e ao requisitado, investido em Função
Comissionada, é facultado optar pela remuneração
de seu cargo efetivo ou emprego permanente,
acrescida dos valores constantes do Anexo VI des
ta lei.

Art. 8° Fica extinto o Adicional do MPU - AMPU,
de que tratam o art. 12 e o inciso II do art. 17, da Lei
n° 9.953/2000.

Art. 9° A Gratificação de Atividade do Ministério
Público da União - GAMPU, a que se refere o art. 16
da Lei nO 9.953/2000, passa a ser calculada mediante
a aplicação do percentual de trinta por cento incidente
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sobre os vencimentos básicos fixados no Anexo 111
desta lei, para os ocupantes de cargos efetivos das
Carreiras de Analista e Técnico do Ministério Público
da União.

Parágrafo único. Os servidores ocupantes de
Função Comissionada sem vínculo efetivo com a
Administração Pública e os requisitados que opta
rem pela remuneração de seu cargo efetivo na forma
do parágrafo único do art. 7° desta lei não percebe
rão a Gampu.

Art. 10. Constatada a redução de remuneração,
proventos ou pensão decorrente da aplicação do dispos
to nesta lei, a diferença será paga a titulo de vantagem
pessoal nominalmente identificada, sujefta aos reajustes
gerais concedidos aos servidores públicos federais.

Art. 11. O Procurador-Geral da República fica
autorizado a transformar, no âmbito do Ministério

Público da União, as Funções Comissionadas de
seu Quadro de Pessoal, desde que disso não resul
te aumento de despesas.

Art. 12. As disposições de que trata esta lei
aplicam-se aos aposentados e aos pensionistas.

Art. 13. Ficam resguardadas as situações
constituídas até a data da publicação desta lei.

Art. 14. As despesas resultantes da execução
desta lei correrão à conta das dotações orçamen
tárias consignadas ao Ministério Público da União.

Art. 15. Ficam revogados os arts. 12 e 17 da
Lei n° 9.953, de 4 de janeiro de 2000.

Art. 16. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília, da Independência e da República.

ANEXO 1 (Art. 4° da Lei nO )

Carreira de Analista e Técnico do MPU

CARREIRA CLASSE PADRAO AREA

15

14 Processual
C 13 Pericial

12 Administrativa

II lnfonnática

10 Saúde

9 ~ul1\entação

ANALISTA B 8 Engenharia

7 Arquitetura

6 Orçamento

5 Controle Interno

4

A 3

2

1

15

14

C 13

12

11

10
A.d.ninisuativa

9
TÉCNICO Inf'ormática

B 8
Saúde

7
Apoio Especializado

6

S

4

A 3

2

I
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Anexo II

(An. 5° da Lei fi" )

Tabela de Correlação

Setembro de 200 I

SITUAÇAO ANTERIOR SITUAÇÃO NOVA

CARGO AREA CARREIRA AREA

PROCESSUAL PROCESSUAL

PERICIAL PERICIAL

ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA

INFORMÁTICA INFORMÁTICA

ANALISTA SAúDE ANALISTA SAÚOE

~ DOCUMENTAÇÃO DOCUMENTAÇÃO
j ENGENHARlA ENGENHARIA
I

I ARQUITETURA ARQUITETURA
f

í ORÇAMENTO ORÇAMENTO
I CONTROLE INTERNO CONTROLElNTERNOI

ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA '

INFORMÁTICA INFORMÁTICA

TÉCNICO SAÚDE TÉCNICO SAÚDE

TRANSPORTE APOIO ESPECIALIZADO

ADMINISTRATlVA ADMINISTRATIVA

SERVIÇOS

GERAlS TELEFONIA APOIO ESPECIALIZADO

COPA, LIMPEZA E APOIO ESPECIALIZADO

CONSERVAÇÃO

APOIO ESPECIALIZADO APOIO ESPECIALIZADO
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ANEXO lU (Art. 6° da Lei nO )

Tabela de Vencimentos da Carreiras de Analista e Técnico do Ministério Público da União (R$) (*)

CARREIRA CLASSE PADRAO VENCIMENTO AREA

]5 4.959,69

14 4.792,96

C 13 4.631,83 Processual
12 4.476,11 Pericial

II 4.325,63 Administrativa

10 4.180,22 Informática

9 4.039,68 Saúde

ANALISTA B 8 3.903,88 Documentação

7 3.772,64 Engenharia

6 3.645,81 Arquitetura

5 3.523,24 Orçamento

4 3.404,80 Controle Interno

A 3 3.290,34 ,

2 3.179,72

1 3.072,83

15 2.969,52

14 2.869,70

C 13 2.n3,22

12 2.679,99

11 2.589,90

lO 2.502,83 Administrativa

9 2.418,69 Informática
TÉCNICO

B 8 2.337,38 SaUde
,

7 2.258,&0 Apoio Especializado

6 2.182,86

5 2.109,48

4 2.038,56

A 3 1-970,03

2 1.903,80

I 1.839,80

• valores relativos a.J8I1eU'O de 2001
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ANEXO IV (Art. 4° da Lei na )

Tabela de Enquadramento

Setembro de 2001

SITUAÇAO ANTERIOR SITUAÇAO ATUAL

CARGO CLASSE PADRAO PADRAO CLASSE CARREIRA

35 15

34 14

C 33 13 C

32 12

31 11

30 10

29 9

ANALISTA B 28 8 B ANALISTA

27 7

26 6

25 5

24 4

A 23 3 A

22 2

21 1

25 15

24 14

C 23 13 C

22 12

21 11

20 10

19 9
TÉCNICOTÉCNICO

B 18 8 B

17 7

16 6

IS S

14 4

A 13 3 A

12 2

11 1
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Anexo V (Art. 7° da Lei nO

Funções Con-.issionadas (>to)

)

....va.lores rela:ttvos a Janetro de 2001

Nível da F-unção Va.lor R$

FC-IO 7.453,18

FC-09 6.602,29

PC-OS 5.807,79

FC-07 5.067,44-

FC-06 4.521.,65

FC-OS 4.092:>18

FC-04 2.854:>98

FC-03 2.487,68

FC-02 1.744,04-

FC-OI 1.499,92
. . .

A.nexo VI (Art:. 7°, parágrafo único,. da. Lei nO

C>pt:ant:es pelo Cargo EEet:ivo (>te)

)

Nível da Função Valor R$

FC-IO 2.857,17

FC-09 2.571,06

FC-OS 2.285,74

FC-07 1.999,63

FC-Oó 1.714,30

PC-OS 1. .457,20

FC-04 1.199~31

FC-03 942.,,20

FC-02 742",32

PC-OI 571,43

- .* valores rela1:ivos a. .JaneIro de 2001
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C.rgo(OI Vencimentos J',mcj~nln6 V4ndIMnlOJ ncrlU1adu

atuai» I'COjUlO:JoS ptlQ pcIoIGP-DJ
INPC

A!Ialiob do MI'IJ 1.66779 lo. 20' 2211J 1J4
TótIlioodoMPU 9'18 '8 11311'1 13111191.

Mesmo assim, os vencimentos resultantes ain
da estariam em valores inferiores aos que se mos
tram necessários para atender aos objetivos citados.
Portanto, não se trata de discutir a revisão geral de
vencimentos - que deveria ter caráter geral e sem dis
tinção de índices entre os servidores dos Três Pode
res da União - mas de uma reestruturação remunera
tória que assegure a competitividade dos vencimen
tos dos cargos dos Quadros de Pessoal do Ministério
Público da União, em função de suas atribuições es
pecíficas.

Ademais, a presente proposição orienta-se, as
sim como a proposta do Poder Judiciário, por algu
mas das medidas adotadas no Poder Executivo, com
objetivo semelhante. Com efeito, vem o Exmo Sr. Pre
sidente da República promovendo a reestruturação

integram os quadros de pessoal e que, em vista da re
duzida remuneração, não são incentivados a perma
necer no serviço público. Melhores oportunidades e
remunerações, tanto no serviço público quanto no se
tor privado, exercem forte atração sobre funcionários
qualificados e experientes, desestruturando setores
inteiros e impedindo que as funções institucionais do
Ministério Público da União possam ser desenvolvi
das a contento_

Tal defasagem decorre, em parte, da não con
cessão de revisões gerais ao conjunto do funcionalis
mo público, desde janeiro de 1995. Conquanto essa
opção possa ter contribuído para o ajuste fiscal e o
equilíbrio das contas públicas, é certo que teve efeitos
nefastos sobre a preservação do poder de compra
dos vencimentos dos servidores públicos. Caso hou
vesse sido reposta a inflação do período, os valores
dos vencimentos vigentes em janeiro de 1995 teriam
sido corrigidos, a partir de junho de 2001 , conforme o
índice adotado, em 66,9%, no caso do Indice Nacio
nal de Preços ao Consumidor - INPC, e em 86,59%,
no caso do Indice Geral de Preços - Disponibilidade
Interna - IGP-DI, o que resultaria, para os servidores
do Ministério Público da União, nos seguintes valores,
a partir de junho de 2001 :

Justificação

Desde 1992, vem o Ministério Público da União
procurando instituir, para seus servidores, Plano de
Carreira e estrutura de remunerações que, atenden
do aos ditames da Constituição, possa constituir-se
em meio para a valorização dos seus servidores, es
tabelecendo justa recompensa e perspectivas de de
senvolvimento profissional.

Contudo, mais de uma vez foi necessário pro
mover adequações à Lei nO 8.428, de 29 de maio de
1992, que criou a Carreira de Apoio Técnico-Adminis
trativo do Ministério Público da União, que veio a ser
regulamentada pela Lei n° 8.628, de 19 de fevereiro
de 1993. Em 1997, foi enviado ao Congresso Nacio
nal projeto de lei que converteu-se na Lei n° 9.953, de
4 de janeiro de 2000, que atendeu ao propósito de re
formular a Carreira existente, adequando-a à adotada
no Poder Judiciário por meio da Lei n° 9.421, de 24 de
dezembro de 1996.

Inobstante, a tramitação da proposição por qua
se três anos e as defasagens remuneratórias acumu
ladas impediram que tal reestruturação assegurasse
os efeitos pretendidos. E, em setembro de 2001, o Su
premo Tribunal Federal encaminhou ao Congresso
Nacional nova proposição, destinada a superar defa
sagens verificadas em seu Plano de Carreira.

O presente projeto de lei visa, portanto, seguindo
as mesmas premissas anteriores, promover adequa
ções no plano de carreira dos servidores do Ministério
Público da União, a fim de conferir-lhes, por meio da
reestruturação remuneratória das carreiras que com
põem os quadro de pessoal dos seus órgãos, bem as
sim de suas funções comissionadas e cargos em co
missão, retribuições adequadas à natureza e comple
xidade das atribuições exclusivas de Estado que de
senvolvem como instituição permanente, essencial à
função jurisdicional do Estado, e responsável pela de
fesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis, no âmbi
to da União e do Distrito Federal e Territórios.

Assim como proposto pelo Poder Judiciário, pre
tende-se superar a degradação remuneratória dos
servidores do Ministério Público da União, que vem
tornando virtualmente impossível aos seus órgãos
assegurar que os concursos públicos realizados per
mitam o provimento dos cargos vagos, ou uma vez
providos esses cargos, que sejam retidos na função
os candidatos neles aprovados, assim como os que já



(*) InclUldo reaJuSle de 11,98%

C:mtíra Rmumernçlo lnidal Remuri:r.dD Fim!
Titnlco MPU (') 998,58 1.&17,59

Escm'lo Polida FcdeJi1 2.lJ8.I.3~ 3.056.57
SUSEP 2.0JS.00 2.238.81
CVM \786.76 2.23&.81

TécniaJ RfceitJ FaImJ 1.4&3,08 2.905,14
Tt!aúCll de Finanças eControle 1.413 00 2.201.70

T«uico 00 Banco Central I.l79,67 2.550,21

C017'f!;ra RemuneruciJo {nJoal Remuneração FinaJ
ADaliJta MPU (0) 1.667,79 3.ot19Jl7
Procurador da Fazenda Nacional 5.193,57 H52.72
Procurador Federal 4.000,00 7.080.24
A4vw.dDJAssiS! Iur UniAo 4.000 00 7.080.24
DefellSOr Público da UniOO 4.000,00 7.080.24

. FicaI do Trabalho 4.439.01 4.718.70
!Auditor Fiscal da Previdêocia Social 3.614,49 4.718.70
. ADa1isla Técnico· Susep 3.443 SI 6.135.32

Ntvel SlIIlCrior CVM 3.443 SI 6.735,32
Anali5la de Fimnças e COIIIroIe 3.443 SI 6.735.32
Auditor Fis.cal da Rea:ila Federal 3.614.49 7.080 24
AdvolllldolPrOCUl'.lOOr AuI 2.95249 5.139,09

lAnali5ta Banco CenIlU1 3.664.20 7.204 52
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remuneratória de diversas carreiras do Poder Executi- incorporada, também, a diferença de 11 ,98% resultan-
vo, tais como as veiculadas nas Medidas Provisórias te do reconhecimento do direito à conversão dos venci-
n° 1.915-1, de 28 de julho de 1999, e n° 2.048-26, de mentos pela URV do efetivo pagamento, e acrescen-
29 de junho de 2000. Também o Tribunal de Contas tando-se, aos valores daí resultantes, o necessário
da União propôs reestruturação das remunerações para que sejam fixados valores de vencimentos iniciais
de seu Quadro de Pessoal, a qual se acha em fase fi- compatíveis com os requisitos de ingresso nas carrei-
nal de apreciação na Câmara dos Deputados na for- ras do Ministério Público da União e suas atribuições.
ma do Projeto de Lei nO 2.280/99. Essas proposições Esses valores, fixados na forma dos Anexos ao Projeto
e medidas legislativas fixaram remunerações iniciais, de Lei, seriam, para os cargos da carreira de Analista,
para cargos de nível intermediário e superior, superi- da ordem de R$3.072,83 (inicial) e R$4.959,69 (final),
ores a R$1.400 e R$3.400, respectivamente, como e para os cargos de Técnico, da ordem de R$1.839,80
demonstram as tabelas a seguir: e R$2.969,52.

Propõe-se, ainda, nos termos já previstos no
Comparaçio das Carreiras de Nível Superior texto do projeto de lei já aprovado em ambas as Ca

sas do Congresso Nacional destinado a regulamentar
o art. 247 da Constituição (Projeto de Lei Comple
mentar n° 248/99, na Câmara dos Deputados), a defi
nição das carreiras do Ministério Público da União
como exclusivas de Estado, em vista do exercício das
atribuições de natureza técnica e administrativa, es
senciais à prestação jurisdicional do Estado que lhes
são inerentes, no âmbito do Ministério Público da
União. Propõe-se, em conseqüência, a redução do
percentual da Gratificação de Atividade do MPU para

(') Incluldo J'elIjllSle de 11,98% trinta por cento, a incidir sobre os novos vencimentos
básicos propostos, e a extinção, por incorporação, do

Compaq~o Cimiras Nívd InltrOloojjrio· 2' Grau Adicional do MPU.

De resto, fixa a proposição novos valores para
as Funções Comissionadas, compatíveis com a rees
truturação remuneratória para os cargos efetivos su
pra mencionados. Quanto aos ocupantes de cargos
comissionado de livre provimento, mantém-se, tam
bém, os valores atualmente praticados, unicamente
fixando-se, doravante, em parcela única as respecti
vas remunerações.

Redefinem-se, finalmente, os institutos da pro
gressão e promoção funcional, superando-se imper
feições técnicas da Lei n° 9.953/2000, adequando-se
tais institutos às definições ora contidas na nova reda
ção dada ao parágrafo 1° do art. 39 da Constituição
Federal, que exige a participação em cursos de aper
feiçoamento para o desenvolvimento na Carreira, ca
bendo a cada órgão, no âmbito de sua competência,
disciplinar e instituir Programa Permanente de Treina
mento e Desenvolvimento. Além disso, deve-se a es
trutura da Carreira de Apoio Técnico-Administrativo,
de modo a adequá-Ia à correta conceituação de Car
reira. Assim, desmembra-se a Carreira em duas no-

Demonstram tais valores, assim, a defasagem
remuneratória e a reduzida competitividade dos car
gos do Quadro de Pessoal do Ministério Público da
União, frente a cargos de atribuições de complexida
de e qualificações assemelhadas.

Por isso, pretende-se, por meio da proposição
ora submetida a esta Casa do Congresso Nacional,
estabelecer novos valores de remuneração, a partir da
fixação de uma nova tabela de vencimentos, idêntica à
proposta pelo Poder Judiciário, mediante a incorpora
ção de vantagens atualmente deferidas aos servidores
do Mipu, fixadas na forma da Lei nog.953, de 2000, já



Ofício nO 1.204 (SF)

§ 3° A imposição da penalidade sus
pensão do direito de dirigir elimina os vinte
pontos computados para fins de contagem
subseqüente."(NR)

PROJETO DE LEI N° 5.453/01

Altera o art. 261 da Lei n° 9.503, de
23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro.

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

Senado Federal, 25 de setembro de 2001. - Se
nador Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.

"Art. 261 .
§ 10 Além dos casos previstos em ou

tros artigos deste Código e excetuados
aqueles especificados no art. 263, a sus
pensão do direito de dirigir será aplicada
quando o infrator atingir, no período de doze
meses, a contagem de vinte pontos, confor
me pontuação indicada no art. 259.

O Congresso Nacional decreta,
Art, 1° O art. 261 de Lei n° 9.503, de 23 de se

tembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte reda
ção:

Brasília, 25 de setembro 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° 172, de 1999, constante dos au
tógrafos em anexo, que "altera o art. 261 da Lei n°
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Códi
go de Trânsito Brasileiro.

Atenciosamente, - Senador Carlos Wilson, Pri
meiro Secretário.
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vas carreiras, sem alteração de atribuições, e man- Do Sr. Senador Carlos Wilson, Primeiro Se-
tendo-se as denominações dos cargos originalmente cretário, do Senado Federal, nos seguintes ter-

integrados na Carreira de Apoio Técnico-Administrati- mos:
vo do MPU, seguindo-se, também nesse ponto, a so
lução adotada pelo Poder Judiciário. Passam a existir,
portanto, as Carreiras de Analista e Técnico do Minis
tério Público da União, tendo em vista se tratarem, de
fato, de carreiras distintas, dada a impossibilidade
constitucional de promoção de um cargo de nível au
xiliar ou intermediário para cargos superiores sem a
necessária aprovação em novo concurso público.
Extingue-se, ainda, o nível Auxiliar da Carreira de
Apoio Técnico-Administrativo prevista na estrutura
ora vigente, tendo em vista a inexistência de cargos
vagos ou ocupados neste nível e o disposto na Lei nO
8.972, de 29 de dezembro de 1994.

As despesas decorrentes da implementação da
reestruturação ora pretendida correrão à conta das
dotações do Ministério Público da União, e serão
atendidas, assim como as demais reestruturações re
muneratórias do serviço público federal já implemen
tadas ou em fase de implementação, pelo aumento
permanente de arrecadação, cujos reflexos na receita
corrente líquida foram já estimados pela Lei Orça
mentária para o exercício em curso e para o ano de
2002. Assim, o percentual de comprometimento da
Receita Corrente Liquida autorizado pela Lei Com
plementar n° 101, de 4 de maio de 2000, para o Minis
tério Público da União, inclusive durante os três exer
cícios financeiros a contar de 2001, não serão ultra
passados pela proposta em apreço.

Trata-se, portanto, de proposição da maior im
portância para que o Ministério Público da União pos
sa desincumbir-se a contento do grande acúmulo de
tarefas e responsabilidades que lhe são cometidas
pela ordem democrática, especialmente a garantia do
exercício de suas funções institucionais de maneira
célere, para a qual, tanto quanto o membro do Minis
tério Público, titular das prerrogativas constitucionais,
são necessários servidores de carreira, responsáveis
por atribuições técnicas indispensáveis ao exercício
daquelas funções. E, sem que sejam asseguradas a
esses agentes públicos remunerações condizentes,
estará prejudicado o próprio exercício da função pú
blica a que estão vinculados, com prejuízos para o
conjunto da sociedade, e para o próprio Estado.

Brasília, 26 de setembro de 2001. - Geraldo
Brindeiro, Procurador-Geral da República.
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Leglslaçao Citada
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Locail zação atual

Última Ação

Relatores

Tramitações

SENADOR - LUCIO ALCANTARA

ALTERA O ARTIGO 261 DA LEI 9503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997, QUE INSmUI O CODIGO DE TRANSITO
BRASILEIRO.

IA CONTAGEM DE VINTE PONTOS, CONFORME PONTUAÇÃO, ARTIGO 259 DO CODIGO DE TRANSITO
BRASILEIRO, IMPUCA NA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR).

A~TERAÇÃO, CqDIGO DE TRANSITO BRASILE~RO. FlXAÇÃ9, NORMAS, UMITAÇÃO, APL~CAÇÃO, OISP9SITIVOS,
CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO, EXECUÇAO, CASSAÇAO, DOCUMENTO, HABIUTAÇAO, SUSPENSAO,
DIREITOS,! DIREÇÃO, PRAZO, I~FRATOR, AL~NCE, NUMERO, PONTOS. IMPUÇÃO, CUNMPRIMENTO, PENA,
SUSPENSAO, DIREITOS, DIREÇAO, EUMINAÇAO, PONTOS, OBJETIVO, CONTAGEM, IMEDIATO. PENA,
SUSPENSÃO, DIREITOS, DIREÇÃO, ALCANCE, INFRATOR, PRAZO, APUCAÇÃO, UMlTAÇÃO, NUMERO, PONTOS,
IMPOSIÇÃO, DISPOSmVos, PENA.

LE195o..3_199~

R...SE_~i99-6
SF CO COMISSÃO CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

SF PLS 00172!1999
Data: 19/09/2001
Local: ATA-PLEN - SUBSECRETARlA DE ATA - PLENÁRIO
Situação: APROVADA A MATÉRIA (DECISÃO TERMINATIVA)
Texto: A Presidência comunica ao Plenário Que se esgotou o prazo previsto no art. 91. § 30, do Regimento
Interno, sem Que tenha sido Interposto recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, da matéria. Aprovada
termlnativamente pelas Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, e de Educação. À C1lmara dos
Deputados. À Subsecretaria de EKpedlente.

CO Francellno Pereira

ImlQJ1(ll~HJª!Jª-çao~tralI!.iW~~.es.(p_~liç,~Dte)

Sf PLS 00112/1999

24/09/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Remetido expediente à SGM para colher assinaturas.

24/09/2001 SSCLSF . SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Procedida a revisão dos autógrafos de fls. 17. À Subsecretaria de Expediente.

21/09/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
À SSCLSF para revisão dos autógrafos (tis. 17).

20/09/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
recebido neste orgão às 18:40 hs.

20/09/2001 SSCLSF . SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Procedida a revisão do texto final de fls. 16. À Subsecretaria de Expediente.

20/09/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
À SSCLSF para anexação da redação final.

20/09/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão às 09:37 hs.

19/09/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Situação: APROVADA A MATÉRIA (DECISÃO TERMINATIVA)
A Presidência comunica ao Plenário que se esgotou o prazo previsto no art. 91, §
30, do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso no sentido da
apreclaçilo, pelo Plenário, da matéria. Aprovada terminativamente pelas
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, e de Educação. À Câmara dos
Deputados. À Subsecretaria de Expediente.

Publicação em 20/09/2001 no DSF páginas: 22326 - 22327 ( Ver diário)

18/09/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Encaminhado ao Plenário para comunicação do término do prazo de apresentação
de recurso.

11/09/2001 SSCLSf • SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Prazo para Interposição de recurso: 12 a 18.09.2001.

10/09/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
leitura do Parecer nO 944, de 2001-CO (Relator Senador Francelino Pereira),
favorável à matéria. É lido o OfícIo nO 82/01, do Presidente da CO, comunicando
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Que a matéria foi aprova~a terminativa mente naquela Comissão, em reunião
realizada em 29/08/01. A Publicação. Abertura do prazo de cinco dias úteis para
Interposição de recurso, por um déclt1)O da composição da Casa, para que o
projeto seja apreciado pelo Plenário. A SSCLSF.

Publicação em 11/09/2001 no DSF páginas: 21549 - 21550 ( Ver diário)
Publicação em 11/09/2001 no DSF páginas: 21587 ! Ver diário)
Publicação em 11/09/2001 no DSF páginas: 21566 . Ver diário)

05/0912001 SSCLSF - SUBSec. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES)
Aguardando leitura do Parecer da CCJ.

05/09/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAçÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Recebido neste órgão, às 9 :25 hs.

29/08/2001 CCJ - Comissão de ConstitulçãoL Justiça e Cidadania
Situação: APROVADO PARECER NA COMISSAO
Reunida a Comissão, é aprovado o Projeto, por unanimidade, relatado pelo
Senador Francelino Pereira. Anexado (às fls. 13) o Ofício nO 82/01
PRESIDÊNCIA/CO, em cumprimento ao disposto no § 20 do art. 91 do R.I.S.F. À
SSCLSF.

14/06/2000 CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Recebido o Relatório do Senador Francellno Pereira, com o voto pela aprollaç:!\o
Projeto. Matéria pronta para pauta na Comissão.

05/05/1999 CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA
Distribuída ao Senador Francellno Pereira para relatar.

25/03/1999 SSCOM - SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
Sltuaç:lo: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS
ENCAMINHADO A CO.

25/03/1999 MESA - MESA DIRETORA
1000 DESPACHO A CO (DECISÃO TERMINATIVA) ONDE PODERA RECEBER
EMENDAS PELO PRAZO DE OS (CINCO) DIAS, APOS PUBLICADO E DISTRIBUIDO
EM AVULSOS. DSF 26 03 PAG 6369 E 6370.

25/03/1999 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
1000 LEITURA.

25/03/1999 PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO
ESTE PROCESSO CONTEM 06 (SEIS) FOLHAS NUMERADAS E RUBRICADAS.

Setembro de 2001

Ofício n° 1.205 (SF)

Brasília, 25 de setembro 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° 469, de 1999, constante dos au
tógrafos em anexo, que "institui diretriz a ser observa
da pela União, pelos estados e municípios na imple
mentação de programas habitacionais.

Atenciosamente, - Senador Carlos Wilson Pri
meiro, Secretário.

PROJETO DE LEI N° 5.454/01

Institui diretriz a ser observada pela
União, pelos Estados e Municípios na im
plementação de programas habitacionais.

O Congresso Nacional decreta,

Art. 10 Constitui diretriz para o desenvolvimento
urbano, no termos do art. 21, inciso XX, da Constitui
ção Federal, a instituição de benefícios que estimu
lem o cumprimento das normas regulamentares dos
programas habitacionais implementados pela União,
pelos estados e municípios.

Parágrafos único. Os benefícios de que trata o
caput terão caráter progressivo e constituirão decrés
cimo no custo da unidade adquirida ou vantagem de
natureza fiscal, observados os demais normativos le
gais pertinentes.

Art. 2° Competirá aos estados e aos município,
no âmbito da respectiva jurisdição, suplementar esta
lei em atendimento às peculiaridades regionais e lo
cais.

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

Senado Federal, 25 de setembro de 2001. - Se
nador Ramez Tabet, Presidente do Senado Federal.
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Autor

Ementil

Indexaçào

LJespacho InIciai

Locali7.Dçâo atual

Última Açiio

Relatores

TramItações

SENADOR - Edison Lobão

Institui diretriz a ser observada pela União, pleos Estados e Municípios na implementaçào de programas
habitacionais.

FlXACÃO, DIRETRIZ, OBSERVAÇÃO, DEFINIÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, POLÍTICA HABITACIONAL, UNIÃO FEDERAL
ESTADOS, MUNICIPIOS, CUSTO, VALOR, CASA PRÓPRIA, IMÓVEL RESIDENCIAL.

SF CO Comissilo de Constituição, Justiça e Cidadania

SSEXP • SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

SF PLS 00469/1999
Data: 19/09/2001
Local: ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Situaç!io; APROVADA A MATÉRIA (DECISÃO TERMINATIVA)
Texto: A Presidência comunica ao Plenário que se esgotou o prazo previsto no art. 91, § 30, do Regimento Internó,
sem que tenha sido Interposto recurso no sentido da apreciaçao, pelo Plenário, da matéria. Aprovada
termlnativamente pelas ComIssões de ConStituição, Justiça e Cidadania, e de Educaçao. À CAmara dos Deputados. j
Subsecretaroa de Expediente.

CO José Fogaça

Invefler Q[chmaç4oJle tremiteçO!l& (OalaJlscep~n.te)

Sf PLS 00469/1999

24/09/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Remetido expediente à SGM para colher assinaturas.

24/0912001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Procedida a revisão dos autógrafos de fis. 13. À Subsecretaria de Expediente.

21/09/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
ASSCLSF para revisão dos autógrafos (fls,13).

20/09/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
recebido neste orgão às 18:40 hs.

20/09/2001 SSCLSF • SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Procedida a revisão do texto final de fis. 12. À Subsecretaria de Expediente.

20/09/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
À SSCLSF para ancxação do texto final.

20/09/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão ~s 09: 37 hs.

19/09/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
SltuâÇ30: APROVADA A MATÉRIA (DECISÃO TERMINATIVA)
A Presidência comunica ao Plenário que se esgotou o prazo previsto no art. 91, § 30, do
Regimento Interno, sem que tenha sido Interposto recurso no sentido da apreciação,
pelo Plenário, da matét1a. Aprovada termlnatlvamente pelas Comissões de
Consrítulçào, Justiça e Cidadania, e de Educação. À Câmara dos Deputados. À
Subsecretarla de Expediente.

Publlcaçào em 20/0912001 no DSF páginas: 22326 - 22327 ( Ver diário)

18/09/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Encaminhado ao Plenát10 para comunicação do término do prazo de apresentação de
recurso.

11/09/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Prazo para Interposição de recurso: 12 a 18.09.2001.

10/09/2001 ATA·PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
leitura do Parecer nO 945, de 2OO1-CO (Relator Senador José Fogaça), favorável à
matéria. É lido o Oficio nO 84/01, do Presidente da CCJ, comunicando que a matéria toi
aprovada terminativamente naquela Comissão, em reunião realizada em 29/08/01. À
Publicação. Abertura do prazo de cinco dias úteis para Interposlçào de recurso, por um
décimo da composição da Casa, para que O projeto sCJa apreciado pelo Plenárlo. A
SSCLSf.

PubllcaçAo em 11/09/2001 no DSf paginas: 21551 - 21552 ( Ver diário)
PublicaçSa em 11/09/2001 no OSF páginas: 21587 • 21588 ( Ver diârio )

05/09/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situaçllo: AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES)
Aguardando leitura do Parecer da CCJ.

29/08/2001 CCJ - Comisslio de Constitulção~Justiça e Cidadania
Situação: APROVADO PARECER NA COMIS5AO

Situação: APROVADO PARECER NA COMISSÃO
Reunida a Comissão, é aprovado o Projeto, por unanimidade, relatado pelo Senador
José Fogaça. Anexado (ns. 9) Ofício nO 84/01, de 29/8/2001, em Cumprimento ao art.
91, § 20. do R.I.S.F.

30/03/2000 CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e CidadaOla
Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Devolvido pelo Senador José Fogaça, com voto pela aprovação do Projeto. Matéria
pronta para pauta na Comissão.

13/03/2000 CO - Comissão de Constitulçào, Justiça e Cidadania
Encaminhado ao SenadorJosé Fogaça para relatar.
11/08/1999 CO • Comissão de Constituição, Justiça e CIdadania
Recebido nesta comissllo em 11.08.99.
11/08/1999 SSCOM • SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
Recebido nesta data. À CO plexame da matéria.
10/08/1999 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA· PLENÁRIO
Leitura AComissão de Constituição. Justiça e CidadanIa (em decisão terminativa), onde
poderá receber emendas por um periôdo de 5 dias úteis, após sua publicação e
distribuição em avulsos. Ao PLEG com destino a SSCOM
10/C8/1999 PLEG • PROTOCOLO LEGISLATIVO
Este processo contém 03 (trêsl folhas numeradas e rubricadas. À SSCOM.
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Ofício n° 1.206 (SF)

Brasília, 25 de setembro 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° 76, de 2001 , constante dos autó
grafos em anexo, que "denomina 'Palácio DI'" Maria
Luiza Galindo Malaquias' o edifício sede do Tribunal
Regional Eleitoral do Estado de Roraima",

Atenciosamente,- Senador Carlos Wilson, Pri
meiro Secretário.

SF PLS 00076/2001 de 08/05/2001

PROJETO DE LEI ~ 5.455/01

Denomina "Palácio DrB Maria Luiza
Galindo Malaquias" o edifício sede do
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de
Roraima.

O Congresso Nacional decreta,

Art. 1° É denominado "Palácio DI'" Maria Luiza
Galindo Malaquias" o edifício sede do Tribunal Regio
nal Eleitoral do Estado de Roraima.

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

Senado Federal, 25 de setembro de 2001 . - Se
nador Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.

Al.,..l\.O"

Ementa

Indexação

Despacho Inicial

Localização atual

UltirT,a Ação

SENADOR' Romero Juca

Denomina "Palácio Ora. Mana Lulza Gallndo Ma'aqLJias" o edlficio sede do Tribunal Regional EleItoral do Estado de
Roraima.

DENOMINAÇÃO, 1.0CAl.IDADE, SEDE, (TRE), NOME, PALÁCIO DOUTORA MARIA LUIZA GALINDO MALAQUIAS,
ESTADO. (RR).

SF CE COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

SF Pl.S 00076/2001
Data: 19/09/2001
LOcal: ATA-PlEN - SUBSECRETARIA DE ATA· PLENÁRIO
Situação: APROVADA A MATÉRIA (DE:CISÃO TERMINATIVA)
Texto: A Presldênc'a comunica ao Plenário que se esgotou o prazo previsto no ert. 91, § 30, do Regimento

~~~:::r:,C;;tl~~~~~:et;;I~: ~~~I·~~~~o:~0c'::,e~~~~IÇnaOo~~~~~;ad: ~~~~C~~t=~'e~~cE~~C~~~~·.ia~~~;~ad::rovada
DeputadOS. À Subsecr'etarla de Expediente.

I n.\I.m:If1!...Onl~lJaçAO ..tIe j[arnjta.ÇQ&I'-(O.ala.all~d&[lJe)

SF PLS 00076/200:1

24/09/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Remetido expediente a SGM para colher assinaturas.

24109/2001 SSCLSF • SUBsEC. COORDE:NAÇÃO LEGISl.ATlVA DO SENADO
Procedida a revisi!lo dos autógrafos de fls. 11. À SubsecretQlria de Expediente.

21/09/2001 SSEXP - SUBSE:CRETARJA DE EXPEDIENTE
À SSCLSF para reVIsão dos autógrafos (rls.l1).

20/09/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
recebido nest.e 0"'g30 às 18:40 hs.

20/09/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISl.ATIVA 00 SENADO
Procedida a revisão do texto final de fls. 10. A SUbsecretaria de Expediente.

20/09/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
À SSCLSF para anexaçllo do texto rlnal.

20/09/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
RecebidO neste Órgão às 09;37 hs.

19/09/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
5ltuaç8o: APROVADA A MATéRIA (DECISÃO TERMINATIVA)
A Presidência comunica ao paenário que se e5fjJotQU o prazo previst:o 1'10 art. 91, §
30, do Regimento Interno, sem que tenha sido tnterposto recurso no sentido da
apreclaçfto, pelo Plenáno, da rn8téna. Ap,-ovlIda tenn'natJvamente pelas
Comissões de Constltuh;âo. JustIça e Cldadan~a. e de Educação. À Carnara dos
Deputados. À Subsecretaria de ExpedIente.

PubllcaÇl'lo em 20/09/2001 no DSF páginas: 22326 - 22327 ( Ver dllllrlo }

16/09/2001 SSCL5F - 5UBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Encarntnhado ao Plenário para comunicaç30 do término do prazo de apresentaç60
de recurso.

11/09/2001 SSCLSF - SUBSec. COORDENAÇÃO I.EGISLATIVA DO SENAOO
Si~uaçl!io: AGUARDANDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Prazo para Interposlç30 de recurso; 12 a 18.09.2001.

10/09/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Lel~ra CIo Parecter nO 946, de 2001-CE (Relator Senador Moreira Mendes),
favorável à matéria. É lidO o Otleto nO 37/01, do Vlce-Pres'dente da ce no
exerc(clo da preSidência, comunicando que a maténa rol aprovada .
terminativamente naquela Comlss:!lo, em re:unU:1o realizada em 04/09/01. A
Publicaç80. Abertura do prazo de cinco dias úte6S para InterpoSlçâo de recurso,
por um décimo da composlçâQ da Casa, para que o projeto seja 2IIpreclado pelo
Plenário. À SSCLSF.
Publlcaç30 em 11/09/2001 no DSF págInas: 21552 - 21553 ( Ver diáriO)
Publicação em 11/09/2001 no DSF pagines: 21587 - 21588 ( Ver diário)
05/09/2001 5SCLSF - SUB5EC. COORDENAÇÃO I.EGISLATlVA DO SeNADO
SI~uaçl'io: AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES)
Aguardando leitUra do Par"CCer da CE_
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04/09/2001 SSCLSf - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Recebido neste órg1!o, às 19 horas.

04/09/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
À SSCLSF para as devidas providências.

04/09/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: APROVADO PARECER NA COMISSÃO
A Comissão, reunida no dia de hoje. aprova por dezessete (17) votos favoráveis,
o projeto de autoria do Senador Romero Jucá, relatado pelo Senador Moreira
Mendes. Anexado à fi. 07, oficio do Senhor Vice-Presidente, no exerciclo da
Presidência da Comlss1!o, Senador Moreira Mendes, comunicando ao Presidente,
em exercício. do Senado Federal. Senador Edison lobão, a aprovação do projeto.

29/08/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Devolvido pelo relator, Senador Moreira Mendes, com relatório concluindo pela
aprovação do projeto, estando em condições de ser Inclurdo em pauta.

18/05/2001 CE • COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA
Distribuído ao Senador Moreira Mendes, para relatar.

17/05/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR
Não foram oferecidas emendas no prazo regimental. Aguandando distribuição.

08/05/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS
Recebido nesta Comissão em 08/05/2001. Aguardando recebimento de emendas.

08/05/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA· PLENÁRIO
Leitura. À Comissão de Educação, em decisão terminativa, onde poderá receber
emendas pelo prazo de 5 dias úteis, após publicação e confecção de avulsos.
(Publicado no DSF de 09/05/2001) Ao Pleg, com destino à CE.

Publicação em 09/05/2001 no DSF páginas: 8408 - 8409 ( Ver diário)

08/05/2001 PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO
Este processo contém 02 (duas) folhas numeradas e rubricadas. À SSCOM.

Ofício n° 1.210 (SF)

Brasília, 26 de setembro 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° 146, de 1996, constante dos au
tógrafos em anexo, que "dispõe sobre o regime tribu
tário, cambial e administrativo das Zonas de Proces
samento de Exportação, e dá outras providências".

Atenciosamente, - Senador Carlos Wilson, Pri
meiro Secretário.

PROJETO DE LEI N° 5.456/01

Dispõe sobre o regime tributário,
cambial e administrativo das Zonas de
Processamento de Exportação, e dá ou
tras providências.

O Congresso Nacional decreta,
Art. 1° Éo Poder Executivo autorizado a criar, nas

regiões menos desenvolvidas, Zonas de Processa-

mento de Exportação (ZPE), sujertas ao regime jurídi
co instituído por esta lei, com a finalidade de reduzir
desequilíbrios regionais, bem como fortalecer o balan
ço de pagamentos e promover a difusão tecnológica e
o desenvolvimento econômico e social do País.

Parágrafo único. As ZPE caracterizam-se como
áreas de livre comércio com o exterior, destinadas à ins
talação de empresas vohadas para a produção de bens
a serem comercializadas no exterior, sendo considera
das zonas primárias para eferto de controle aduaneiro.

Art. 2° A criação de ZPE far-se-á por decreto,
que delimitará sua área, à vista de proposta dos Esta
dos ou Municípios, em conjunto ou isoladamente.

§ 1° A proposta a que se refere este artigo deve
rá satisfazer os seguintes requisitos:

1- indicação de localização adequada no que diz
respeito a acesso a portos e aeroportos internacionais;

11 - comprovação da disponibilidade da área
destinada a sediar a ZPE;

111- comprovação de disponibilidade financeira,
considerando inclusive a possibilidade de aportes de
recursos da iniciativa privada;

IV - comprovação de disponibilidade mínima de
infra-estrutura e de serviços capazes de absorver os
efeitos de sua implantação;
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v - indicação da forma de administração da
ZPE;e

VI- atendimento de outras condições que forem
estabelecidas em regulamento.

§ 2° A administradora da ZPE deverá atender às
instruções dos órgãos competentes do Ministério da
Fazenda quanto ao fechamento da área, ao sistema
de vigilância e aos dispositivos de segurança.

§ 3° A administradora da ZPE proverá as instala
ções e os equipamentos necessários ao controle, à
vigilância e à administração aduaneira local.

§ 4° O ato de criação de ZPE caducará se no
prazo de doze meses, contado da sua publicação, a
administradora da ZPE não tiver iniciado, efetivamen
te, as obras de implantação de acordo com o crono
grama previsto na proposta de criação.

Art. 3° É criado o Conselho Nacional das Zonas
de Processamento de Exportação - ZPE, composto
por Ministros de Estado, um representante dos Esta
dos e Municípios detentores de ZPE e um represen
tante das empresas administradoras de ZPE, ao qual
competirá:

t - analisar as propostas de criação de ZPE;

11 - analisar e aprovar os projetos industriais;

111 - traçar a orientação superior da política das
ZPE; e

IV - aplicar as sanções de que tratam os incisos
I, 11, IV e V do art. 22.

§ 1°Os representantes dos Estados e Municípi
os das empresas administradoras de ZPE serão indi
cados por seus respectivos colegiados.

§ 2° Para os efeitos do inciso I, o ZPE levará em
conta, dentre outros, os seguinte aspectos:

I - compatibilidade com os interesses da segu
rança nacional;

11 - observância das normas relativas ao meio
ambiente; e

111 - atendimento às prioridades governamenta
is para os diversos setores da indústria nacional e da
política econômica global.

Art. 4° O início do funcionamento de ZPE depen
derá do prévio alfandegamento da respectiva área.

Art. 5° É vedada a instalação em ZPE, de em
presas cujos projetos evidenciem a simples transfe
rência de plantas industriais já instaladas no País.

Parágrafo único. Não serão autorizadas, em
ZPE, a produção, a importação ou exportação de:

I - armas ou explosivos de qualquer natureza, sal
vo com prévia autorização do Comando do Exércno;

II - material radioativo, salvo com prévia autori
zação da Comissão Nacional de Energia Nuclear 
CNEN; e

111- outros indicados em regulamento.

Art. 6° A solicitação de instalação de empresa
em ZPE far-se-á mediante apresentação, ao ZPE, de
projeto na forma estabelecida em regulamento.

§ 1° Aprovado o projeto, os interessados deverão
constnuir, no prazo de noventa dias, empresa que tenha:

I - capital social, em montante mínimo fixado no
ato da aprovação do projeto, formado com o produto
da conversão de moeda estrangeira, com a interna
ção de bens de origem externa ou, ainda, nos casos a
que se refere o parágrafo único do art. 17, com máqui
nas e equipamentos de fabricação nacional; e

" - o objeto social limitado à industrialização
para exportação sob o regime instituído por esta lei.

§ 2° A empresa constituída na forma do § 1° fir
mará, no prazo de trinta dias, compromisso de:

I - manter no País, junto a banco autorizado a
operarem câmbio, contas em moeda nacional e es
trangeira a serem movimentadas nas respectivas mo
edas, na forma que vier a ser definida pelo Banco
Central do Brasil;

" - contratar empresa de auditoria externa para,
periodicamente ou sempre que solicitado pelo CZPE,
elaborar relatórios de acompanhamento de suas ati
vidades, notadamente para fins de controle do conti
do no inciso 111; e

111- realizar gastos mínimos no País, na fase de
operação, com a aquisição de máquinas e equipamen
tos, de insumos, de serviços e de mão-de-obra nacio
nais, considerados os respectivos encargos sociais.

§ 3° Poderão ser computados no compromisso
previsto no inciso 111 do § 2° os lucros e dividendos
efetivamente pagos a sócios residentes e domicilia
dos no País.

§ 4° Somente serão considerados, para efeito do
cômputo dos gastos mínimos a que se refere o inciso
111 do § 2° deste artigo, os pagamentos realizados:

I - em moeda estrangeira com relação a opera
ções efetuadas na forma do art. 19; e

" - em moeda nacional obtida pela conversão,
junto a banco autorizado a operar em câmbio no País,
de recursos em moeda estrangeira pertencentes à
empresa localizada em ZPE e disponíveis no exterior
ou em conta de depósito no País.

§ 5° Não serão considerados, para efeito de
cômputo dos gastos mínimos, os valores de paga
mentos feitos no País, nos seguintes casos:
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1- aquisição no mercado interno de bens impor
tados ou de bens nacionais com significativa partici
pação de insumos importados, conforme dispuser o
regulamento;

11 - em benefício de outra empresa também lo
calizada em ZPE ou de empresa estrangeira; e

111 - relativos a transporte internacional.
§ 6° A inobservância dos prazos fixados para o

cumprimento do disposto nos §§ 1° e 2° acarretará a
revogação do ato de aprovação do projeto.

Art. 7° Atendendo a circunstâncias relevantes o
regulamento disporá sobre a prorrogação dos prazos
a que se refere esta lei.

Art. 8° O ato que autorizar a instalação de em
presa em ZPE relacionará os produtos a serem fabri
cados de acordo com a sua classificação na Nomen
clatura Comum do Mercosul - NCM e assegurará o
tratamento instituído por esta Lei pelo prazo de até
vinte anos.

§ 1° O tratamento assegurado poderá ser esten
dido, sucessivamente, por períodos iguais ao original
mente concedido, nos casos em que a empresa tenha
atingido os objetivos, respeitados os requisitos e con
dições estabelecidos na autorização, e a continuação
do empreendimento garanta a manutenção de bene
fícios iguais ou superiores para a economia do País.

§ 2° Deverão ser imediatamente comunicadas
ao CZPE as alterações que impliquem a fabricação
de novos produtos, ou a cessação da fabricação de
produtos aprovados no projeto, sem prejuízo do dis
posto no § 1° do art. 5° e no § 1° do art. 12.

§ 3° Entende-se como novo produto aquele que
tenha, na NCM, classificação distinta dos anterior
mente aprovados no projeto.

§ 4° Deverão ser previamente aprovados pelo
CZPE projetos de expansão da planta inicialmente
instalada.

Art. 9° A empresa instalada em ZPE não poderá
constituir filial, firma em nome individual ou participar
de outra localizada fora de ZPE ainda que para usu
fruir incentivos previstos na legislação tributária.

Art. 10. As importações e exportações de em
presa autorizada a operar em ZPE gozarão de isen
ção do Imposto de Importação, independentemente
do disposto no art. 17 do Decreto-Lei n° 37, de 18 de
novembro de 1966, do Imposto sobre Produtos Indus
trializados, da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), do Adicional ao Frete
para Renovação da Marinha Mercante e do Imposto
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e so
bre Operações relativas a Valores Mobiliários.

Art. 11. A empresa instalada em ZPE terá o se
guinte tratamento tributário em relação ao Imposto
sobre a Renda:

I - com relação aos lucros auferidos, obser
var-se-á o disposto na legislação aplicável às demais
pessoas jurídicas domiciliadas no País, vigente na
data em que for firmado o compromisso de que trata o
§ 2° do art. 6° desta lei, ressalvado tratamento legal
mais favorável instituído posteriormente; e

11 - isenção do imposto incidente sobre as re
messas e os pagamentos realizados, a qualquer títu
lo, a residentes e domiciliados no exterior.

§ 1° Para fins de apuração do lucro tributável, a
empresa não poderá computar, como custo ou encar
go, a depreciação de bens usados adquiridos no mer
cado externo que não estejam acompanhados de lau
dos de avaliação, na forma da legislação em vigor.

§ 2° O tratamento tributário previsto neste artigo
poderá ser garantido, no caso de prorrogação do pra
zo de autorização de funcionamento, desde que a
empresa se comprometa a elevar os gastos mínimos
no País (inciso 111 do § 2° do art. 6°), conforme dispu
ser o regulamento.

§ 3° A empresa instalada em ZPE estará isenta
do Imposto sobre a Renda sobre os lucros auferidos
durante os cinco primeiros exercícios seguintes ao da
entrada em funcionamento do projeto.

§ 4° A isenção de que trata o § 3° será pelo prazo
de dez anos no caso de instalação nas ZPE localizadas
nas regiões delimitadas pelas Leis nOs 3.692, de 15 de
dezembro de 1959, e 5.173, de 27 de outubro de 1966.

Art. 12. As importações e exportações de em
presa autorizada a operar em ZPE estarão sujeitas ao
seguinte tratamento administrativo:

I - será dispensada a obtenção de licença ou de
autorização de órgãos federais, com exceção dos
controles de ordem sanitária, de interesse da segu
rança nacional e de proteção do meio ambiente, ve
dadas quaisquer outras restrições à produção, opera
ção, comercialização e importação de bens e servi
ços que não as impostas por esta lei; e

/I - somente serão admitidas importações de
equipamentos, máquinas, aparelhos, instrumentos,
matérias-primas, componentes, peças e acessórios e
outros bens, novos ou usados, necessários à instala
ção industrial ou que integrem o processo produtivo.

§ 1° A dispensa de licenças ou autorizações a
que se refere o inciso I não se aplicará a exportações
de produtos:

I - destinados a países com os quais o Brasil
mantenha convênios de pagamento, as quais se sub-
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meterão às disposições e controles estabelecidos na
forma da legislação em vigor;

11 - suje~os a regime de cotas aplicáveis às ex
portações do País, vigentes na data de aprovação do
projeto, ou que venha a ser instituído posteriormente; e

111 - sujeitos ao Imposto de Exportação.
§ 2° As mercadorias importadas poderão ser,

ainda, mantidas em depósito, reexportadas ou des
truídas, na forma prescrita na legislação aduaneira.

Art. 13. Serão permitidas compras no mercado in
terno de bens necessários as atividades da empresa:

I - na hipótese e forma previstas no art. 19, dos
bens mencionados no inciso 11 do art. 12; e

11 - de outros bens, desde que acompanhados
de documentação fiscal hábil e o pagamento seja rea
lizado em moeda nacional, convertida na forma pre
vista no inciso 11 do § 4° do art. 6°.

Parágrafo único. As mercadorias adquiridas no
mercado interno poderão ser, ainda, mantidas em de
pósito, remetidas para o exterior ou destruídas, na for
ma prescrita na legislação aduaneira.

Art. 14. As importações, compras no mercado in
terno e exportações de empresa autorizada a operar
em ZPE estarão sujeitas ao seguinte regime cambial:

I - independerão de visto ou de autorização ad
ministrativa as transferências em moeda estrangeira
do exterior e para o exterior, recebidas ou efetuadas
por empresas localizadas em ZPE, bem assim aque
las realizadas entre elas;

11 - as transferências para o exterior referidas no
inciso I independerão de contrato de câmbio;

111- os pagamentos para o mercado interno, efetu
ados por empresa localizada em ZPE serão realizados:

a) em moeda estrangeira, nos casos de opera
ções feitas na forma do art. 19; e

b) em moeda nacional, nos demais casos;
IV - aos pagamentos realizados no País em be

neficio de empresa localizada em ZPE, aplicar-se-á o
mesmo tratamento dispensado a transferências em
geral, para o exterior.

Art. 15. O Banco Central do Brasil não assegu
rará, direta ou indiretamente, cobertura cambial para
os compromissos de empresa instalada em ZPE.

Art. 16. O Banco Central do Brasil manterá re
gistros especiais dos investimentos, reinvestimentos
e demais créditos de empresa instalada em ZPE, em
sistema distinto do previsto na Lei n° 4.131, de 3 de
setembro de 1962.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, a em
presa instalada em ZPE fornecerá ao Banco Central
do Brasil os dados e elementos necessários.

Art. 17. A empresa instalada em ZPE não pode
rá usufruir de quaisquer incentivos ou benefícios não
expressamente previstos nesta lei.

Parágrafo único. A pessoa trsica ou jurídica, re
sidente ou domiciliada no País, que pretenda realizar
investimentos em empresa instalada ou a se instalar
em ZPE, deverá satisfazer as condições estabeleci
das para investimentos brasileiros no exterior.

Art. 18. A mercadoria produzida em ZPE poderá
ser introduzida para consumo, no mercado interno,
desde que o valor anual da internação não seja supe
rior a 20% (vinte por cento) do valor da respectiva pro
dução, realizada pela mesma empresa, no ano imedi
atamente anterior, tendo como referencial a sua clas
sificação na NCM.

§ 1° A venda de mercadoria para o mercado in
terno estará sujeita ao mesmo tratamento administra
tivo e cambial das importações, observada a legisla
ção específica quando a internação for realizada em
zona franca ou área de livre comércio.

§ 2° A mercadoria produzida em ZPE e introdu
zida para consumo no mercado interno ficará sujeita
ao pagamento de impostos e encargos, conforme dis
criminado:

I - sobre o valor total da internação;

a) Imposto sobre Produtos Industrializados;

b) Contribuição para o Financiamento da Segu
ridade Social (Cofins); e

c) Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS);

11- sobre o valor das matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem, importa
dos, que integrarem o produto internado:

a) Imposto de Importação;
b) Adicional ao Frete para Renovação da Mari

nha Mercante; e
c) Imposto sobre Operações de Crédito, Câm

bio e Seguro e sobre Operações relativas a Títulos e
Valores Mobiliários:

111- sobre o valor das matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem adquiridos
no mercado interno, que integrarem o produto inter
nado, encargo cujo percentual será somatório das alí
quotas em vigor no momento da internação, para:

a) a Contribuição para o Financiamento da Se
guridade Social (COFINS);

b) a Contribuição para o Programa de Integra
ção Social (PIS); e

c) o crédito presumido de que trata a Lei n°
9.363, de 13 de dezembro de 1996, e alterações pos
teriores.
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§ 3° Os valores relativos aos produtos interna- brigadas de pagar as contribuições para o Sistema de
dos, que tenham sido fabricados por empresas locali· Seguridade Social, desde que renunciem, expressa-
zadas em ZPE, não serão computados para os efei- mente, a seus benefícios.
tos da limitação de que trata o caput deste artigo, Art. 22. Sem prejuízo das sanções de natureza fis-
quando as compras correspondentes forem efetua· cal, cambial, administrativa e penal constantes da legis-
das pela União, Estado, Distrito Federal, Municípios e lação em vigor, o descumprimento das disposições pre-
suas respectivas autarquias, e tiverem sido realiza- vistas nesta lei sujeitará a empresa instalada em ZPE
das em virtude de concorrência internacional. às seguintes penalidades, tendo em vista a gravidade

§ 4° A energia elétrica produzida por empresa da infração e observado o disposto em regulamento:
em ZPE, excedente ao seu consumo, poderá ser ven- I - advertência;
dida no mercado interno, observado o mesmo trata- 11 - multa equivalente ao valor de 1.000 a
mento tributário dado à energia elétrica produzida e 100.000 Unidades Fiscais de Referência (UFIR);
distribuída no País. 111- perdimento de bens;

§ 5° Será permitida, sob condições previstas em IV - interdição do estabelecimento industrial; e
regulamento, a aplicação dos seguintes regimes adu- V - cassação da autorização para funcionar em
aneiros especiais à mercadoria saída de ZPE: ZPE.

I - trâns~to ~duaneiro;. . Art. 23. Considerar-se-á dano ao Erário, para
11 - admlssao temporana; e efeito de aplicação da pena de perdimento, na forma
111 - o previsto no inciso 11 do art. 78 do Decre- da legislação específica:

to-lei n° 37. ~e 18 de novembro de 1966. I - a introdução no mercado interno de merca-
Art. 19. As vendas de bens para empresa localiza- doria procedente de ZPE, que tenha sido importada,

da em ZPE, com cobertura cambial, será atribuído o adquirida no mercado interno ou produzida em ZPE,
mesmo tratamento fiscal, cambial, creditício e adminis- fora dos casos autorizados nesta lei;
trativo aplicável às exportações em geral para o exterior. 11 - a introdução em ZPE de mercadoria estran-

Art. 20. O Ministro da Fazenda estabelecerá geira não perm~ida; e
normas. para a fiscaliz~ção, despacho e o controle 111 - a introdução em ZPE de mercadoria nacio-
aduaneiro de mercadona em ZPE. nal não submetida aos procediment I dP , f ,. I b' " t'd d d os regu ares e

. aragra o UnlCO..~cu~ Ira a au Orl a e a ua- exportação de que trata o art. 19 ou sem observância
nelra o controle e a verlflcaçao de embarque e, quan- .. - . . ~
do for o caso, de destinação de mercadoria exportada das dlSp~slçoes,c~ntldas no InCISO II ~o art. 13.
por empresa instalada em ZPE. Paragrafo unlco. A pena de perdimento de bens

Art. 21. Para efeitos fiscais, cambiais e administra- será aplicada pelo órgão fazendário competente.
tivos, aplicar-se-á aos serviços o seguinte tratamento: Art. 24. O descumprimento total ou parcial do

1- os prestados em ZPE, por empresas ali insta- co~p~omisso de exportação ou d~ r.~t?rno da m~rca-
ladas, serão considerados como prestados no exterior; dona a ~PE assu~l.do pela benefiCiaria. d~s regimes

II - os prestados em ZPE, por residente ou do- aduan~lros espeCiais ~~ qU,e tr~tam cs I~CISOS 11. e 111
miciliado no exterior, para empresas ali instaladas, do §? do art. 1.8" su)el.tara a Infratora as .segumtes
serão considerados como prestados no exterior' penalidades, apllcavels Isolada ou cumulativamente:

111 - os prestados por residente ou domiciliado I - ~ulta de 100% (cem por cento) do valor da
no País, para empresas estabelecidas em ZPE serão mercadona procedente da ZPE; e
considerados como exportação de serviços, ~xceto 11 - proibição de usufruir os referidos regimes.
os explorados em virtude de concessão do Poder PÚ- Art. 25. O ato de criação de ZPE já autorizada
blico, os decorrentes de contrato de trabalho e outros até 13 de outubro de 1994 caducará se no prazo de
indicados em regulamento; e doze meses, contado da publicação desta lei, a admi-

IV - os prestados por empresa em ZPE, para re- nistrador~ da ZPE ~ão tiver iniciado, efetivamente, as
sidentes ou domiciliados no País, serão considerados obras de Implantaçao.
como importação de serviços. Art. 26. O Poder Executivo regulamentará esta

§ 1° Os pagamentos devidos por empresa insta- lei n? pr~zo de sessenta dias, a partir da data de sua
lada em ZPE a residente ou domiciliado no País de- pubhcaçao.
correntes da prestação de quaisquer serviços, s~rão Art. 27. Esta lei entra em de sua publicação.
feitos em moeda nacional, na forma do inciso 11 do § Art. 28. Revogam-se o Decreto-lei n° 2.452, de
4° do art. 6°. 29 de julho de 1988, as leis nOs 8.396, de 2 de janeiro

§ 2° As pessoas físicas residentes ou domicilia- de 1992, e 8.924, de 29 de julho de 1994.
das no exterior, detentoras de contrato de trabalho Senado Federal, 26 de setembro de 2001. - Se-
com empresas estabelecidas em ZPE, estarão deso- nador Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.
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PREVISÃO, LEI. FIXAÇÃO, LIMITAÇÃO, VALOR, PRODUÇÃO, EMPRESA, MERCADORIA, (ZPE),
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SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

SF PLS 00146/1996
Data: 19/09/2001
Local: ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Situação: APROVADA
Texto: Anunciada a matéria. Discussão encerrada, em conjunto do projeto e das emendas, sem
debates. Aprovado °projeto, sem prejuízo das emendas Aprovadas, em globo, as Emendas nOs 1 .a.5 e
B-CAE, de parecer favorável. Rejeitadas, em globo, as Emendas nOs 6 e 7-PlEN, de parecer contran.o.
À CDIR para redação final. Em seguida é lido o Parecer nO 102B/2001-CDlR, Relator Senador Mozanldo
Cavalcanti, oferecendo a redação final da matéria. Aprovada a redação final, nos termos do
Requerimento nO 523/2001, do Sr. José Eduardo Dutra. À Câmara dos Deputados. A SSCLSF com
destino à SSEXP.

CAE José Eduardo Dutra
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25/09/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão devidamente assinado.

25/0912001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão às 18: 30 hs. Encaminhados expedientes à SGM
para colher assinaturas.

24/09/2001 SSCLSF • SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
Procedida a revisão dos autógrafos de fls. 191 a 199. A Subsecretaria de
Expediente.

24/09/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
ASSCLSf para revlsllo dos autógrafos (fls. 191 a 199).

21/09/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão às 17hlOmin.

21/09/2001 SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
À Subsecretaria de Expediente.

21/09/2001 SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA
Anexado às fls. 188/190, avulsos do Parecer na 23B, de 199B, das
Emendas 6 e 7-PLEN e do Parecer na 867, de 2001, sobre elas.

21/09/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
ÀSGM

20/09/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão às 18:40 hs.

20/09/2001 SSCLSf - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
Procedida a revisão da Redação Final (fls. 177 a 186). À SSEXP.

19/09/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Situação: APROVADA
Anunciada a matéria. Discussão encerrada, em conjunto do projeto e das
emendas, sem debates. Aprovado o projeto, sem prejuízo das emendas
Aprovadas, em globo, as Emendas nas 1 a 5 e 8-CAE, de parecer
favorável. Rejeitadas, em globo, as Emendas nOs 6 e 7-PLEN, de parecer
contrário. ACDIR para redação final. Em seguida é lido o Parecer na
1028/2001-COlR, Relator Senador Mozarildo Cavalcanti, oferecendo a
redação final da matéria. Aprovada a redação final, nos termos do
Requerimento na 523/2001, do Sr. José Eduardo Dutra. À Câmara dos
Deputados. ASSCLSF com destino à SSEXP.

Publicação em 20/09/2001 no DSF páginas: 22361 - 22367 ( Ver diário)
Publicação em 20/09/2001 no DSF páginas: 22368 • 22373 ( Ver diário)

11/09/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
Situação: INCLUlDO EM ORDEM DO DIA DA SESSÃO DELIBERATIVA
Incluído em Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária do dia
19/09/2001, nos termos do Recurso nO 4/9B. Discussão, em turno único.

03/0912001 S5CLSF - 5UB5EC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
Situação: AGENDADO PARA ORDEM DO DIA
Agendado para a sessão deliberativa ordinária de 19.9.2001. ( 17 d )

28/08/2001 SSCLSF . 5UB5EC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
Situação: AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA
Aguardando inclusão em Ordem do Dia

28/08/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
leitura do Parecer na 867/2001, da Comissão de Assuntos Econômicos,
Relator: Senador José Eduardo Dutra, que conclui pela rejeição das
Emendas nOs 6 e 7, de Plenário, e apresenta a Emenda na B-CAE, do
Relator, lavrada nos termos que menciona. À SSCLSF, para as devidas
providências.

Publicação em 29/08/2001 no DSF páginas: 18619· 1B622 ( Ver dlérlo )

22/08/2001 SSCLSF - SUB5EC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
Situação: AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES)
Anexei, às fls. 175, legislação citada no parecer da Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE). Matéria aguardando leitura do parecer da CAE.

21/0B/2001 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
Situação: APROVADO PARECER NA COMISSÃO
A COMISSÃO APROVA O PARECER DO RELATOR CONTRÁRIO ÀS
EMENDAS 6 E 7 - PLEN, APRESENTANDO AINDA A EMENDA N o 08-CAE. A
SSCLSF.

17/05/2001 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
Sltuaçl!o: PRONTO PARA A PAlITA NA COMISSÃO
Devolvido pelo Senador Romero Jucá sem voto em separado. A matéria
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Devolvido pelo Senador Romero Jucá sem voto em separado. A matéria
está pronta para pauta.

14/12/2000 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
Situação: PEDIDO DE VISTA CONCEDIDO
Foi concedido pedido de Vista ao Senador Romero Jucá.

16/11/2000 CAE • COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
Situaçllo: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Devolvido pelo relator, Senador José Eduardo DutrCl, com minuta de
relatório concluindo pelCl rejeiçl!o das emendas nO 6 e 7, de Plenário,
apresentando emenda de relator nO 8. Cópia anexada ao processado. A
matéri" está pronta para pauta.

14/05/1999 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
Situação: MATÉRIA COM A RELATaRIA
AO SENADOR JOSÉ EDUARDO DUTRA PARA RELATAR POR ORDEM DO
PRESIDENTE DA COMISSÃO.

12/05/1999 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
DEVOLVIDO PELO SENADOR PEDRO PIVA PARA REDISTRIBUIÇÃO.

04/05/1999 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA
AO SENADOR PEDRO PIVA PARA RELATAR POR ORDEM DO PRESIDENTE
DA COMISSÃO.

27/04/1999 CAE • COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
DEVOLVIDO PELO SENADOR LUIZ ESTEVÃO PARA REDISTRIBUIÇÃO.

03/03/1999 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA
REDISTRIBUIÇÃO AO SEN LUIZ ESTEVÃO.

25/02/1999 SACP - SERViÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A CAE.

22/02/1999SGM • SECRETARIA GERAL DA MESA
ENCAMINHADO AO SACP, COM DESTINO A CAE, PARA EXAME DAS
EMENDAS DE PLENARIO, EM RAZÃO DA INAPLICABILIDADE DOS ARTS.
332 E 333 DO RISF.

11/02/1999 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
ENCAMINHADO A SSCLS.

09/02/1999 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
ENCAMINHADO A CAE, EM VIRTUDE DA MATERIA NÃO SE ENQUADRAR
NOS PRECEITOS DOS ARTS. 332 E 333 DO RISF.

15/12/1998 CAE • COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
ENCAMINHADO AO SACP (ARTS. 332 E 333 DO RISF).

06/10/1998 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
RECEBIDO NESTA DATA O RELATORIO DO SEN GILBERTO MIRANDA
DEVIDAMENTE ASSINADO SOBRE O PARECER CONTRARIO AS EMENDAS
6 E 7 - PLEN, ESTANDO A MATERIA EM CONDIÇÕES DE SER INCLUIDA NA
PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO.

06/10/199B CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
PARECER, SEN GILBERTO MIRANDA, CONTRARIO AS EMENDAS 6 E 7 
PLEN.

09/09/1998 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
ENCAMINHADO AO RELATOR SEN GILBERTO MIRANDA, PARA EXAME DAS
EMENDAS DE PLENARIO,

09/09/1998 SACP - SERVIÇO DE APOIO COMISSOES PERMANENTES
ENCAMINHADO A CAE.

09/09/1998 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA 00
SENADO
ENCAMINHADO AO SACP, PARA DEVOLVER A CAE.

09/09/1998 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
PROCEDIDA A REVISÃO DA PUBUCAÇÃO DO RECURSO E RETIFICAÇÃO
DOS AVULSOS CORRESPONDESTES.

08/09/1998 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
ENCAMINHADO A SSCLS, PARA CONFERENCIA DE AVULSOS DO
RECURSO APRESENTADO A PROPOSIÇÃO.

02/06/1998 SACP - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A CAE.

02/06/1998 MESA - MESA DIRETORA
DESPACHO A CAE, PARA EXAME DAS EMENDAS 6 E 7 • PLEN. DSF 03 06
PAG 9640 E 9641.

02/06/1998 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA TERMINO PRAZO, TENDO SIDO
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COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA TERMINO PRAZO, TENDO SIDO
APRESENTADAS AS EMENDAS 6 E 1 - PLEN, DE AUTORIA DO SEN
D3I'.LMI'. BE551'..

25/05/1998 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
PRAZO PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS: 26 05 A 01 06 98.

22/05/1998 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA RECEBIMENTO DO RECURSO 004, DE
1998, DO SEN VILSON KLEINUBING E OUTROS, INTERPOSTO NO PRAZO
REGIMENTAL, NO SENTIDO DE QUE O PROJETO SEJA SUBMETIDO AO
PLENARIO, SENDO ABERTO O PRAZO DE 05 (CINCD) DIAS UTEIS, PARA
RECEBIMENTO DE EMENDAS, NOS TERMOS DO ART. 235, li, 'C', DO
REGIMENTO INTERNO. DSF 2305 PAG 9152.

14/05/1998 SSCLSf - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: 1505 A 21 OS 98.

13/05/1998 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
LEITURA OF. 012, DE 1998, DO PRESIDENTE DA CAE, COMUNICANDO A
APROVAÇÃO DO PROJETO, EM REUNIÃO DE 050598, SENDO ABERTO O
PRAZO DE OS (CINCO) DIAS UTEIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO,
POR UM DEOMO DA COMPOSiÇÃO DA CASA, PARA QUE A MATERIA SEJA
APRECIADA PELO PLENARIO. DSF 14 OS PAG 8184.

13/05/1998 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
LEITURA PARECER 238 - CAE, FAVORAVEL, NOS TERMOS DAS EMENDAS
1 A 5, DA RELATORlA, CONSUBSTANCIADO, EM TEXTO FINAL. DSF 14 05
PAG 8106 A 8143.

05/05/1998 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
ANEXEI LEGISLAÇÃO CITADA NO PARECER DA CAE. (fLS. 138 A 140).

05/05/1998 SACP - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A SSCLS.

OS/OSII998 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
ENCAMINHADO AO SACP.

05/05/1998 CAE • COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
JUNTADO TEXTO FINAL APROVADO PELA COMISSÃO.

05/05/1998 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
A COMISSÃO APROVA O PROJETO COM AS EMENDAS 01 A 05 - CAE, COM
VOTOS VENCIDOS DOS SEN LAURO CAMPOS, EDUARDO SUPUCY E JOSE
EDUARDO DUTRA.

20/04/199B CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
ENCAMINHADO AO RELATOR SEN GILBERTO MIRANDA, PARA EXAME DAS
EMENDAS 06, 07. 08, 09 E 10 DE AUTORIA DO SEN JOSE EDUARDO
DUTRA, APRESENTADAS AO PROJETO.

17/04/1998 CAE • COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
FINDO O PRAZO REGIMENTAL, FORAM APRESENTADAS AS EMENDAS 6,
7, B, 9 E 10, DE AUTORIA 00 SEN JOSE EDUARDO DUTRA.

07/04/1998 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
CONCEDIDA VISTA AOS SEN VILSON KLEINUBING, JOSE EDUARDO
DUTRA, PELO PRAZO REGIMENT"'L DE 05 (ONCO) DIAS UTEIS.

02/12/1997 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
DEVOLVIDO PELO SEN GILBERTO MIRANDA, COM MINUTA DE RELATORIO
FAVORAVEL COM AS EMENDAS 1 A 5.

12/11/1997 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
REDISTRIBUIÇÃO AO SEN GILBERTO MIRANDA.

24/09/1997 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
ENCAMINHADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DA COMISSÃO PARA
REDISTRIBUIÇÃO.

19/09/1997 CAE • COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
REDISTRIBUIÇÃO AO SEN FRANCEUNO PEREIRA.

15/09/1997 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
DEVOLVIDO PELO RELATOR, SEN VILSON KLEINUBING, PARA
REDISTRIBUIÇÃO.

07/0B/1996 CAE • COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
RELATOR SE'" \lUSON KLEINUBING.

27/06/1996 MESA - MESA DIRETORA
DESPACHO A CAE (DECISÃO TERMINATIVA), ONDE PODERA RECEBER
EMENDAS, APOS PUBLICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EM AVULSOS, PELO
PRAZO DE 05 (aNCO) DIAS UTEI5. DSf 28 06 PAG 10911 A 19847.

27/06/1996 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
LEITURA.
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Ofício n° 1.211 (SF)

Brasília, 26 de setembro 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° 47, de 2000, constante dos autó
grafos em anexo, que "altera a Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, que regulamenta o ar1. 37, inciso XXI,
da Constituição Federal, institui normas para licita
ções e contratos da Administração Pública e dá ou
tras providências".

Atenciosamente, - Senador Carlos Wilson, Pri
meiro Secretário.

PROJETO DE LEI N° 5.457/01

Altera a Lei n° 8.666, de 21 de junho
de 1993, que regulamenta o art. 37, inci
so XXI, da Constituição Federal, institui
normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras provi
dências.

O Congresso Nacional decreta,
Art. 1° Esta lei tem por objetivo disciplinar a fi

xação de placa indicativa da realização de obras e
serviços públicos, nas condições e formas que
menciona.

Art. 2° O art. 8° da Lei n° 8.666. de 21 de junho
de 1993, passa a vigorar acrescido de § 1° e § 3D

, re
numerando-se o atual parágrafo único como § 2°:

"Art. 8° .
§ 1° São os órgãos e entidades da ad

ministração pública federal, inclusive socie
dades controladas, direta ou indiretamente,
pela União, obrigados a afixar, em lugar de
fácil visualização, placa informativa da realí
zação de obras ou da prestação de serviços
públicos, com as seguintes informações:

I - nome do órgão ou da entidade fi
nanciadora, destacado em relação às dema
is informações;

11 - nome do órgão ou da entidade res
ponsável pela execução;

111- nomes das pessoas físicas ou jurí
dicas contratadas para a execução da obra
ou da prestação do serviço;

IV - identificação da obra ou do servi
ço, indicando-se a extensão, área, tipo, fina
lidade, valor e origem dos recursos;

V - previsão do prazo de execução da
obra ou do serviço;

VI - nomes dos autores do projeto e
dos responsáveis técnicos.

§ 2° .

§ 3° É terminantemente proibida a afi
xação, modificação ou adição de informa
ções passíveis de caracterização como pro
paganda político-administrativa ou promo
ção pessoal, inclusive em obras ou serviços
já executados ou contratados por adminis
trações anteriores." (NR)

Art. 3° O art. 116 da Lei n° 8.666, de 1993,
passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 7° e 8°:

"Art. 116 .

§ 7° Quando a obra ou serviço tiver de
ser realizado por Estado, Distrito Federal ou
Município, mediante convênio, ou por pes
soa física ou jurídica, mediante contrato de
financiamento, consignar-se-á cláusula com
a exigência do cumprimento do disposto no
§ 1° do art. 8°.

§ ao A mesma eXlgencia do § 70

far-sé-á, no que couber, na hipótese de con
trato de concessão ou de permissão de
obras ou de serviços públicos." (NR)

Art. 40 Esta lei entra em vigor após decorridos
noventa dias de sua publicação oficial.

Senado Federal, 26 de setembro de 2001. - Se
nador Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.
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Ementa

IJespactw Ti-'I(ial

Locali:açao atui'll

Últln"d Ação

Relatores

Tramitaçôes

SENADOR - Nabor Júnior

Altera a Lei nO 8666, de 21 de junho de 1993, que "Regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras
providências", para o fim disciplinar a afixação de placa indicativa da realização de obras ou de
serviços nas condições e formas que menciona.

ALTERAÇÃO, LEGISLAÇÃO, REGULAMEN_TAÇ~O, CONSTITUI_ÇÃO FED~RAL, CRIAÇÃO.:. NORr.1AS,
LICITAÇAO, CONTRATO, ADMINISTRAÇAO PUBLICA. FIXAÇAO, CRITERIOS, LICITAÇAO, CONTRATO,
AQUISIÇÃO, BENS, CmlPROVAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, PERMISSÃO, COTAÇÃO, QUANTIDADE,
DEMANDA, LICITAÇÃO, ADMISSÃO, APROVEITAMENTO, 1\-1ERCADO, AMPLIAÇÃO, ECONOMIA. FIXAÇÃO,
CRITÉRIOS, JULGAMENTO, COMISSÃO, LICITAÇÃO, ATO, CONVOCAÇÃO, FATOR, REFERÊNCIA,
HIPÓTESE, SELEÇÃO, PROPOSTA, QUANTIDADE, DEMANDA, LICITAÇÃO, PROIBIÇÃO, UTILIZAÇÃO,
DISPOSITIVOS, ARTIGO.

Sf CO Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

SF PLS 00047/2000
Data: 21/09/2001
Local: ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Situação: APROVADA A MATÉRIA (DECISÃO TERNINATIVA)
Texto: A Presidência comunica o término do prazo, ontem, previsto no art. 91, § 30, do Regimento
Interno, sem que tenha sido interposto recurso no sentido da apreciação da matéria pelo Plenário. A
mesma foi aprovada terminativamente pela CCJ. À Câmara dos Deputados. À SSEXP.

CO Pedro Simon

Inv~rter ordenação d!'ltramitações tOata ascendente)

5f PLS 00047/2000

25/09/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão devidamente assinado.

25/09/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDlENTE
Recebido neste órgão às 18:30 hs, do dia 24/09/01. Encaminhados
expedientes à SGM para colher assinaturas.

24/09/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
Procedida a revisao dos autógrafos de fls. 47 e 48. À Subsecretaria de
Expediente.

24/09/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
À SSCLSF para revisão dos autógrafos (fls.47 e 48 ).

24/09/2001 SSCLSf - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
Procedida a revsão do texto final de fls. 45 e 46. À Subsecretaria de
Expediente.

21/09/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
À SSCLSF para anexação do texto final da Comissão.

21/09/2001 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
recebido neste orgão às 11: 20 hs.

21/09/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLEN.Á.RIO
Situação: APROVADA A MATÉRIA (DECISÃO TERMINATIVA)
A Presidência comunica o término do prazo, ontem, previsto no art. 91, §
30, do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso no
sentido da apreciação da matéria pelo Plenário. A mesma foi aprovada
terminativamente pela CO. À Câmara dos Deputados. À SSEXP.

Publicação em 22/09/2001 no DSF páginas: 22547 ( Ver éieirio )

19/09/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
Encaminhado ao Plenário para comunicação do término do prazo de
apresentação de recurso.

12/09/2001 5SCLSF - SUB5EC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO
SENADO
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SENADO
Situaçl'lo: AGUARDANDD INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Prazo pari':t int-erposicâo de recurso: 13 a 19.09.2001.

11./09/2003 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Situ.u;<:lo: AGUARDANDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Leitura do Parecer nO 95~, de 2001-CCJ (Relator "ad hoc" t:)enador Osmar
Dié1s), favoráve', com as Emendas nOs 1 e 2-CCJ. É lido o Oficio nO 83/01,
do Presidente da CCJ, cOfTlunicado que a referida Cornlssãc dpr'OVOU

termlnativamente a Inatéria. em reunião realizada em 29/08/0:1.
Aberturi:a do praz.o de <:otOCO d\õ5 út.e\s para \nt.etpos\ção de recursQ, por
UrT'l décinlo da cornposlÇao da Casa, para que a rnaréria ~e'id apreciada
pelo Plen6iro. A SSCLSF.

Publicação elTl .12/09/2001 no DSF páginas: 21636 - 2~640 ( Ver diá.-io )
Publicação em 12/09/2001 nO DSF páginas: 21.664 ( Ver <Ii:'.-Io )
10/09/2001 SSCLSF - SUaSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVl\ DO
SENADO
Situação: AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES)
Juntei, às tis. 40, legislação clt:ada no p"rccer da COn'lissão de
Constituição, .lustiçll e Cidadania (CCJ). Matéria uguardanao leitura do
parecer dlel CCJ.

~~(u~~ã~~Olp~~v~~~~'':~áE~~~~~'~~t~~~~A6ust:içae Cidadania

Reunida a Cornlss30, é aprovado o Projeto com as Emendas nOs 1-CCJ e
2-CCJ, por unanirT\idade, relatado "Ad Hoc" pe\o Senador Osma.r O\as..
Anexado (1'"ls. 36 à 38), o Texto Flnê:tl e o Ofício nO 83/01 ..
Presidência/CO (fls. 39), em CUn1prlment:o ao .art. 9.1., § 2 l'). do R.t.S.F. À
SSCLSF.

~~:u~~a~~o~Rg~TÕCPOA~~S;~~~T~o~~i~U~~~S~Ã~t:içae Cidadania

Recebido o relatório do Senador Pedro Sirnon, com as Emendes nOs 1 e 2,
que ap'-esenta. M~téria pronta para pauta na Co,,,lssão.

13/03/2000 CCJ - COIT'lissão de Constituição, Just.iça e Cidadania
Sit:uação: MATÉRIA COM A RELATORIA
Encaminhado ao Senador Pedro S'rnon para relatar.

25/02/2000 CCJ - Cornlssao de Constituiçao, Just:lca e Cidadania
A Jndltéria encontrêt-se sobre a Mesa desta Cornisstio aguardi:lndo
apresentaç30 de emendas até 03/03/2000 e, posteriormente, a
des,gnaç2lo do re'a~or.

24/02/2000 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
10:00 - Leitura. A Corntss:Jo de Constlt.uiçao, Just:jça e Cidadania em
decjsão terrni nattva onde poderiJ receber emendas po.- um período de
cinco dias ótels, após distribuiçao e public~..;iío ern avulsos. Ao PLEG com
destino b Comissão de Constltulcão, Justiça e Cidadania
Publicação em 25/02/2000 nO DSF páginas: 3522 - 3524
24/02/:.1.000 PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO
Est.e processo contérn 28 (vinte e alto) fofhas nUfTlcradas e rubricadas. A
SSCOM.

Selembro de 2001

Fonte: Secretaria-f·,.eral da Mesa

Dú...,ldas. reclamações e infor""ac;ões~ SS'NF.:..- ..S~b9-eçre:ta'l"'a de ,,,fonnaçOes
(311-7279,311.-7548,311-3325.311-3572)

, N. /<=./1'

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

OF/GAB/I/N° 652

Brasília, 26 de setembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM/P n° 494/2001, en

caminho a Vossa Excelência a relação dos nomes
dos Deputados do PMDB, que comporão a Comissão
Especial destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição n° 115-A, de 1995, que "modi
fica o § 4° do art. 225 da Constituição Federal, incluin-

do o cerrado na relação dos biomas considerados pa
trimônio nacional", e apensadas.

TITULARES
Alberto Fraga
Ana Catarina
Aníbal Gomes
Glycon Terra Pinto
Luiz Bittencourt
Silas Brasileiro
Outrossim, informo que as demais vagas serão

preenchidas oportunamente.
Atenciosamente, - Deputado Geddel Vieira

Lima, Líder do PMDB.

Publique-se.
Em 26-9-01 . - Aécio Neves, Presiden-

te.
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OF/GAB/I/N° 653

te.

Do Sr. Deputado Luís Carlos Heinze Presi
dente da Comissão de Agricultura e Política Ru
ral, nos seguintes termos:

Ofício n° 316/2001

Outrossim, informo que as demais vagas serão
preenchidas oportunamente.

Atenciosamente, Deputado Geddel Vieira
Lima, Líder do PMDB.

Publique-se.
Em 26-9-01. - Aécio Neves, Presiden-

Brasília, 29 de agosto de 2001

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

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regi

mento Interno desta Casa, comunico a Vossa Exce
lência a apreciação do Projeto de Lei n° 3.428-B/97
por este Órgão Técnico.

te.

Ofício n° 351/2001

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

Respeitosamente, Deputado Luís Carlos Hein
ze, Presidente.

Publique-se.
Em 26-9-01. - Aécio Neves, Presiden-

te.

Ofício n° 341/2001

Brasília, 5 de setembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regi

mento Interno desta Casa, comunico a Vossa Exce
lência a apreciação do Projeto de Lei nO 4.693/01 por
este Órgão Técnico.

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

Respeitosamente, - Deputado Luís Carlos Hein
ze - Presidente.

Publique-se.
Em 26-9-01 . - Aécio Neves, Presiden-

Brasília, 12 de setembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 58 do Regi

mento Interno desta Casa, comunico a Vossa Exce
lência a apreciação do Projeto de Lei n° 4.378-A/98
por este Órgão Técnico.

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

Respeitosamente, - Deputado Luís Carlos He
inze, Presidente.

Publique-se.
Em 26-9-01 . - Aécio Neves, Presiden-

te.

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

SUPLENTES

Osmar Serraglio

Paulo Lima

TITULARES

Themístocles Sampaio

Antônio Cruz

Osvaldo Biolchi

João Matos

Jonival Lucas Júnior

Gastão Vieira

Brasília, 26 de setembro 2001

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

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SGM/P n° 994/2001, en

caminho a Vossa Excelência a relação dos nomes
dos Deputados do PMDB, que comporão a Comissão
Especial destinada a proferir parecer à Proposta de
Emenda à Constituição nO 306-A, de 2000, que "acres
centa o § 3° ao art. 215 da Constituição Federal, institu
indo o Plano Nacional de Cultura".
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OF. N° 1.046-P/2001 - CCJR

Brasília, 17 setembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo n° 718/00, apreciado por este Órgão Téc
nico, em 12 de setembro do corrente.

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

Publique-se.
Em 26-9-01. - Aécio Neves, Presidente.

OF. N° 1.052-P/2001 - CCJR

Brasília, 17 setembro 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 Decreto
Legislativo n° 1.036/01, apreciado por este Órgão
Técnico, em 12 de setembro do corrente.

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

Publique-se.
Em 26-9-01. - Aécio Neves, Presidente.

OF. N° 1.053-P/2001 - CCJR

Brasília, 17 setembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Decreto
Legislativo nO 1.079/01, apreciado por este Órgão
Técnico, em 12 de setembro do ocorrente.

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

Publique-se.
Em 26-9-01. - Aécio Neves, Presidente.

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

OFTP na 126/2001

Brasília, 29 de agosto de 2001

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

Senhor Presidente
Comunico a Vossa Excelência que o Projeto de

Lei n° 3.133-A/97, que "Dispõe sobre a dispensa,
para o beneficiário do projeto de assentamento para
reforma agrária, do pagamento de taxas pertinentes a
projetos de desmatamento a serem executados em
sua área", da Dep. Tetê Bezerra, inicia mente despa
chada às Comissões para apreciação conclusiva, nos
termos do art 24, 11, do Regimento Interno da Casa,
decaiu dessa condição, por Ter recebido pareceres
divergentes nas Comissões de Agricultura e Política
Rural e de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias, que lhe apreciaram o mérito, passando do
ravante a tramitar sujeito à apreciação do Plenário,
com base na alínea g, inciso 11, do referido art. 24.

Respeitosamente, - Deputada Ana Catarina,
Presidente.

Publique-se.
Em 26-9-01 . - Aécio Neves, Presiden-

te.

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

Ofício n° P-125/2001

Brasília, 29 de agosto de 2001

ExcelenHssimo 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 n° 1.828/99, do Sr. Gerson Gabrielli,
que "dispõe sobre o dia nacional da microempresa" e
do PL n° 1.867/1999 apensado, para publicação da re
ferida proposição e do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, - Deputado Walfrido Mares
Guia, Presidente.

Publique-se.
Em 26-9-01 . - Aécio Neves, Presidente.



Publique-se.
Em 26-9-01. - Aécio Neves, Presiden-

te.

Da S"a Deputada Rita Camata, Presidenta da
Comissão Especial destinada a proferir parecer
à PEC n° 2G-A, de 1995, que "estabelece o Parla
mentarismo." (Parlamentarismo), nos seguintes
termos:

Ofício n° 013/01-Pres

Brasília, 18 de setembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Como é do conhecimento de V. Ex" esta Comis

são Especial encontra-se na fase de discussão do pa
recer do Relator, Deputado Bonifácio de Andrada,
com o objetivo de realizar um amplo debate acerca da
matéria e conceder o espaço necessário para o es
clarecimento do tema.

Isto posto, solicito a prorrogação do prazo nos
termos Regimentais, por mais 20 sessões, a partir do
dia 19-9-2001.

Na oportunidade, reitero a V. Ex8 protestos de
elevada estima e consideração. - Deputada Rita Ca
mata, Presidente.

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA

CONSTITUCIONAL N° 20-A, DE 1995, QUE
"ESTABELECE O PARLAMENTARISMO".

(PARLAMENTARISMO)

PRORROGAÇÃO DO PRAZO - PEC n° 20/95

1 - 18 Prorrogação, por 20 sessões: 20-9-99 a
20-10-99

2 - 28 Prorrogação, por 20 sessões: 21-10-99 a
23-11-99

3 - 38 Prorrogação, por 20 sessões: 24-11-99 a
21-2-00

4 - 48 Prorrogação, por 20 sessões: 22-2-00 a
30-3-00

Publique-se.
Em 26-9-01. - Aécio Neves, Presiden-

Brasília, 12 de setembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as providên

cias regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nO 2.255/99
apreciado, nesta data, por este Órgão Técnico.

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

Publique-se.
Em 26-9-01. - Aécio Neves, Presiden-

te.

Da s,.a Deputada Laura Carneiro, Presidenta
da Comissão de Seguridade Social e Família,
nos seguintes termos:

Ofício n° 704/2001-P

Brasília, 12 de setembro 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° 1.385, de 1999.

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

Respeitosamente, - Deputada Laura Carneiro,
Presidente.
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Do Sr. Deputado Jorge Tadeu Mudalen, Presi- apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Lei
dente, em exercício, da Comissão de Finanças e n° 2.114-A, de 1999.
Tributação, nos seguintes termos: Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica-
Of. P-n° 203/2001 ção do referido projeto e do respectivo parecer.

Respeitosamente, - Deputada Laura Carneiro,
Presidente.

te.

Ofício nO 705/2001-P

Brasília, 12 de setembro 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



Do Sr. Deputado Aldir Cabral, Presidente da
Comissão Especial, destinada a proferir parecer
à PEC n° 151-A, de 1995, que "altera a redação
do inciso 11 do art. 37 e do § r do art. 144 da
Constituição Federal", e apensados (Segurança
Pública), nos seguintes termos:

Ofício nO 52101-Pres.

Brasília, 22 de agosto de 2001

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

Senhor Presidente,
Dirijo-me a V. E)('l para solicitar a prorrogação do

prazo de conclusão dos trabalhos desta Comissão,
por mais 20 sessões.

Ao ensejo, renovo a V. Exa votos de alta estima e
consideração.

Atenciosamente, - Deputado Aldir Cabral, Pre
sidente.

Defiro. Publique-se.
Em 26-9-01. - Aécio Neves, Presiden-

te.

45940 Quinta-feira 27 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2001

5 - 5a Prorrogação,por 20 sessões: 31-3-00 a 16 -16a Prorrogação, por 20 sessões: 19-9-01 a
12-5-00 18-9-2001

6 - 6a Prorrogação,por 20 sessões: 15-5-00 a
13-6-00

7 - r Prorrogação,por 20 sessões: 13-6-00 a
30-6-00

1-8-00 A 10-8-00
8 - 8a Prorrogação, por 20 sessões 11-8-00 a

3-10-00
Observação: houve, apenas 4 sessões em

setembro.
9 - 9a Prorrogação, por 20 sessões: 4-10-00 a

8-11-00
10- 10a Prorrogação, por 20 sessões: 10-11-00

a 19-12-00
11 - 11 a Prorrogação, por 20 sessões: 1-3-01 a

2-4-01
12 - 12a Prorrogação, por 20 sessões: 3-4-01 a

7-5-01
13 - 13a Prorrogação, por 20 sessões: 8-5-01 a

6-6-01
14 - 14a Prorrogação, por 20 sessões: 8-6-01 a

13-8-01
15 - 15a Prorrogação, por 20 sessões: 14-8-01 a

18-9-01

COMlssAo ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTnuçÃO N" ISl-A. DE 1995, QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO \I DO ART. 37 E 00
PARÁGRAFO 7° DO ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL". E APENSADAS, (SEGURANÇA
PÚBLICA)•

.1 , ~""~~'i~~~':':':'I,:'~II:;: :~.. "':~:;~f';'" !":=:>~.~':f,:
PRAZO DA COMISSÃO '1~:,,.'~C~~S'!'tTUlçAo :"11 !'!x;}PRAZO:FINAl

'J . !';'!jf;.:~· H!~'!!·;·'P.(t~':~~rj;:I· :U':: ·;~:;t:~'";~i~~,:t~~ ~~\i~if.í'iHi;lj!!~;;l!!ilj~~;.t, ~!,,; - :4:~~ ~f:~~.··: :~ t :t:!(l~~ " ~.,-.

PRORROGAÇAo ;

30/11/99 l' prorrogação pedidl\
em 30111/99

01/03/00
21 prorrogação pedida

em 15103/00

05/04/00 3' prorrogação pedida !
em 26104/00 . i

40 sessões 2119/99 17/05/00
4' prorrogação pedida

em 31105/00

19/06/00 5" prorrogação pedida
em 28106100

6" prorrogação pedida
em 22111/00

22102101 7" prorrogação pedida
em 04/04/2001

08/05/01 6' prorrogação pedida
em 22/05/2001

22105/01 9' prorrogação pedida
em 14/08/2001
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(5a): 20 sessões - de 06-1 0-2000 a 10-11-2000
(6a

): 20 sessões - de 13-11-2000 a 19-02-2001
(7a): 20 sessões - de 20-02-2001 a 31-05-2001
(8a

): 20 sessões - de 1°-06-2001 a 03-08-2001
(98

): 20 sessões - de 06-08-2001 a
05-09-2001 (data provável)

(1 oa) :20 sessões de 06-09-2001 a
04-10-2001 (data provável)

Do Sr. Deputado Gerson Gabrielli, Presiden
te da Comissão Especial destinada a proferir pa
recer à PEC n° 618, de 1998, que "acresce inciso
ao art. 202 da Constituição FederaL"
(PATRIMÔNIO GENÉTICO), nos seguintes termos:

Ofício n° 45/2001 PRES

Brasília, 22 de agosto de 2001

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

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência

que esta Comissão Especial, constituída nos termos
do § 2° do artigo 202, do Regimento Interno da Câma
ra dos Deputados, tem por objetivo precípuo o de
acrescentar inciso ao artigo 20 da Constituição Federal
e visa incluir como bens da União o patrimônio genéti
co, exceto o humano, a fim de preservar a diversidade
e a integridade dos recursos genéticos do País.

Nesta oportunidade, solicito a prorrogação do pra
zo destinado à Comissão para proferir parecer, por mais
20 (vinte) Sessões, a partir do dia 02 de agosto, próximo
passado. - Deputado Gerson Gabrielli, Presidente.

Defiro. Publique-se.
Em 26-09-01 - Aécio Neves, Presi

dente.

-._-- ----

Do Sr.Deputado Iberê Ferreira, Presidente da
Comissão Especial destinada a proferir parecer à
PEC n° 294·A, de 1995. do Deputado Sérgio Bar·
cellos e Outros, que "dá nova redação ao parágra
fo primeiro do art. 54 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitárias." (BATALHÃO SUEZ),
nos seguintes termos:

Ofício n° 10/2001 - Preso

Brasília, 28 de agosto de 2001 .

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Conforme é do conhecimento de V. 8<", os traba

lhos desta Comissão Especial encontram na fase de dis
cussão do parecer do Relator, Deputado Jorge Wilson.

Apesar da prorrogação anteriormente concedida,
cuja data limite deverá ocorrer no dia 5 de setembro,
não foi possível concluir a apreciação da matéria, razão
pela qual solicito a V. Ex" prorrogar por mais 20 sessões
(até provavelmente 4/10/01) o prazo desta Comissão.

Ao ensejo, expresso a V. E)(, protestos de eleva
da estima e consideração.

Atenciosamente, - Deputado Iberê Ferreira,
Presidente.

Defiro. Publique-se.
Em 26-09-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

C.E. PEC 294-A/95 - BATALHÃO SUEZ

ATO DA PRESIDÊNCIA

• Data da Constituião da Comissão: 24/11/1999

• Data da instalação da Comissão: 08/1211999

• Prazo da Comissão para Exame do Mérito (40
sessões, a partir de sua constituição - art. 202 § 2° e
Art. 280 §§ 1° e 2°, RICO):

-Início :24/11/1999
- Término: 31/03/2000

• Prazo para apresentação de emendas: 10
sessões, a partir de sua instalação (Art. 202 § 3°,
RICO)

- início :09/1211999

- Término: 2210212000

Prorrogações:
(1 a

): 20 sessões-de 03-04-2000 a 10-05-2000
(2a): 20 sessões - de 12-05-2000 a 12-06-2000
(3a): 20 sessões - de 13-06-2000 a 11-08-2000
(4a

): 20 sessões - de 14-08-2000 a 05-10-2000

Comissão ESPECIAL

Sigla InJl41Rção Dejerimtll/U /'razD I'mciment, Salb

PEC61898 OlilJ~ 03.ll~ 405""'" ~

O~ 05IlMl0 10 SISSàes 12t"J.1M)

01IlWI 1],WOO 2OSil.lOes 03111.00

01WllO 04111.00 1IJSessóe, 1:!I12JIlO

Ol/llMlO 1!W2lll1 1IJ5Bssnes 21.mul

OllQWl mM1 1OS!!SIJes 2~101

lOOr>lXI lllWOl 2OSelsOes 1QWOI

lll/Il&OO JOO5ilI1 20SeslIiel OWBIOI

llWWI IXIIIIIlII 1IJ5essóes 05IC9IIl1

--------

Oblmaç40

6'prmogaçao

ExliníDo
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te.

Do Sr. Deputado Badu Picanço, nos seguin
tes termos:

providências cabíveis para que seja prorrogado por
mais vinte sessões o prazo de funcionamento desta
Comissão Especial, o qual deverá se encerrar nesta
semana.

Certo da compreensão e colaboração de V. Ex",
colho a oportunidade para reiterar-lhe meus protestos
de apreço e consideração. - Deputado Pedro Cha
ves, Presidente.

Defiro. Publique-se.
Em 26-9-01. - Aécio Neves, Presiden-

Brasília, 26 de setembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Na forma da Lei, informo a Vossa Excelência

que, nesta data, estou-me filiando ao Partido Liberal
(PL), bancada do qual, nesta Casa, passo a integrar.

Atenciosamente, - Badu Picanço, Deputado
Federal.

Anexos: Cópias da ficha de filiação partidária e co
municação ao Juiz Eleitoral da loa Zona Eleitoral 
Macapá (AP) com protocolo AR-Correios.

FICHA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA
NMi@iiífi!!!!'#iij#!

02, ENDEREÇO COMP'-ElO (LOGRAOO~O NUMERO. COMPLEMENTO)

Av. Marcilio Dias 1169

Q3 ilAItRC{)ISTRffO rCEP 105 WUN1ÇIPlO
rA'"Jeeu5 de Nazeré 69908-200 I'lacapa AP

07 TELEfONES I'" ""1>OE'''SC''ENrO\ ~,~ I" EST"'OCMl I" "'l\JlUl Df ,CIDAeMSTADO)

96) 2n-2364 24 I 01 I 63 I~"" casadJ 8elém - PA
12.FILIAcJ,C

'" Heitor de Azevedo Picenco .'E Helenita Sousa Picanco
13 li" TI':'.JlO DE ELEliOR r-ZONA rs SEç.J.Cr ~N1CIP()

I\~~ I000006B752559 2 10 l'1a~epa

1a PROFIS$.lO 1111 GRAu E~COl.AAlOAOE I~o OCIJPACAAGO PúBLICO OU TE'" w.HO,l,rQ ELETIVO?

empresario supenor M)SI. '''''''' ")OUAl' Dep. Federei

Iffi:mHij1~,~~.j4Qf.~1'i'1
21.A'!"'JN.MENiE E FIUAOO AQUTRO PART1Q011~ J)..FQIFILr.-OO;l"OUTROISIPNHI)O(SI?

,~S'" ."",,0 ",au'" PS08 ,'',. ,',MI.a :3,0"",'" PL-PS08
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Do Sr. Deputado Pedro Chaves, Presidente
da Comissão Especial destinada a proferir parecer
à PEC n° 254-A, de 2000, do Senado Federal, que
"altera o art. 42 do Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias, prorrogando, por dez anos, a
aplicação, por parte da União, de percentuais míni
mos do total dos recursos destinados à irrigação
nas regiões Centro-Oeste e Nordeste."
(IRRIGAÇÃO NAS REGiÕES CENTRo-OESTE E
NORDESTE), nos seguintes termos:

Ofício n° 012/01-P

Brasilia, 13 de setembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Tendo em vista a necessidade de realização de

audiências públicas, já aprovadas por este Colegiado,
com representantes do Governo Federal e de entida
des da sociedade civil, e, por conseguinte, da dilata
ção do prazo para apreciação do Parecer do Relator,
Deputado João Castelo, solicito a V. Ex" determinar

Do Sr. Deputado Deusdeth Pantoja, Presi
dente da Comissão Especial destinada a proferir
parecer à PEC n° 639-A, de 1999, que dá nova re
dação ao parágrafo 5° do art. 14 da Constituição
Federal.", nos seguintes termos:

Ofício nO 14/2001 - PRES

Brasília, 11 de setembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Esta Comissão Especial, constituída nos ter

mos do § 2°do artigo 202, do Regimento Interno, des
ta Casa, tem por objetiVo pro ferir parecer à Proposta
de Emenda à Constituição n° 639-A, de 1999, que "dá
nova redação ao § 5° da Constituição e tem apensada
a PEC nO 4-A/99.

Nesta oportunidade, solicito a Vossa Excelência
a prorrogação do prazo destinado à Comissão para a
conclusão dos trabalhos, por mais 20 (vinte) sessões,
a partir do dia 5 de setembro, próximo passado.

Com superior apreço e consideração. - Deputado
Deudeth Pantoja, Presidente

Defiro. Publique.se.
Em 26-9-01. - Aécio Neves, Presiden-
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Defiro. Publique-se. - Ao Sr. Dire
tor-Gerai

Em 26-9-2001. - Aécio Neves, Presi
dente.
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Brasília, 26 de setembro de 2001

Ilustríssimo Senhor
Prefeito Rosemiro Rocha Freire
MO. Presidente do Diretório Regional do PL - Amapá
Macapá{AP)

Senhor Presidente,
Na forma do § 2° do art. 4° dos Estatutos partidá

rios, comunicamos ao nobre companheiro a filiação,
neste Diretório Nacional, do Deputado Badu Picanço,
conforme 1a via da ficha de filiação e documentação
anexa, que encaminho a essa Direção Regional, para
os procedimentos exigidos por lei.

Saudações Liberais, - Valdemar Costa Neto,
Presidente Nacional.

Brasília, 26 de setembro de 2001

Ilustríssima Senhora
Doutora Fátima Lúcia Pelaes
Presidente Regional do Partido da Social Democra
cia Brasileira (PSDB)
Belém (PA)

Senhora Presidente,
Para dar cumprimento ao parágrafo único do art.

22 da Lei n° 9.096/95 (Lei dos Partidos), informo a
Vossa Excelência que, nesta data, estou-me desli
gando do quadro de filiados do Partido da Social De
mocracia Brasileira (PSDB).

Permita-me solicitar a Excelência, outrossim,
que o objeto do presente seja comunicado ao Diretó
rio do Partido na 10a Zona Eleitoral do Estado do
Amapá.

Atenciosamente, - Hildemar Sousa de Azeve
do Picanço, Título Eleitoral nO 0000068752569, lOa

Zona.

Brasília, 26 de setembro de 2001

Excelentíssima Senhora
Doutora Stella Simone, Juíza da 10a Zona Eleitoral
Macapá (AP)

Meritíssima Senhora,
Para dar cumprimento ao parágrafo único do art.

22 da Lei n° 9.096/95 (Lei dos Partidos), informo a
Vossa Excelência, na qualidade de eleitor desta Zona
Eleitoral, que, nesta data, estou-me desligando do
quadro do Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB).

Respeitosamente, - Hildemar Sousa de Aze
vedo Picanço, Título Eleitoral n° 0000068752569,
lOa Zona.
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Do Sr. Deputado Cabo Júlio, nos seguintes
termos:

Brasília(DF), 26 de Setembro de 2001

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

Senhor Presidente,
Na forma da lei, informo a Vossa Excelência que,

nesta data, ingresso no Partido Social Trabalhista 
PST, bancada a qual, nesta Casa, passo a integrar.

Atenciosamente, - Cabo Júlio, Deputado Federal.
Anexo: Cópia da ficha de filiação partidária.

o Deputado abaixo assinado, com base no art.
142, I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos, recorre ao Plenário contra o despacho o indeferi
tório ao requerimento de desapensação da PEC nO
14, de 1991, de sua autoria, que "suprime a alínea b
do inciso X do parágrafo segundo do art. 155 da
Constituição Federal", da PEC n° 175, de 1995, do Po
der Executivo, que "altera o Capítulo do Sistema Tri
butário Nacional".

Justificação

A PEC n° 14, de 1991, de minha autoria, trata de
matéria específica, envolvendo a impossibilidade de
cobrança de ICMS sobre operações de fornecimento
de energia elétrica pelas Unidades da Federação pro
dutoras, a outros Estados, fato que prejudica 14 (qua
torze) deles, em benefício de outros, que não mais se
justifica, e cuja solução não pode ficar atrelada à re
forma global objeto da PEC n° 175, de 1995, que se
vem arrastando indefinidamente.

A licitude da apensação prevista no art. 142, ca
put, do Regimento Interno, não pode ser tomada
como obrigatoriedade absoluta que, levada às últi
mas conseqüências, prejudicaria a tramitação de pro
posições que tenham por objetivo a solução de ques
tões e problemas urgentes, por estarem abrangidos
em outras, de caráter geral, que demandam análise
mais demorada, por sua complexidade.

A confirmar o entendimento exposto no parágra
fo anterior, temos o caso da PEC N° 222-A, de 2000,
que trata também de matéria tributária ("dá nova re
dação ao art. 145, 11, e § 2° da Constituição Federal")
(iluminação pública), mas tramita isoladamente, sem
anexação à PEC n° 175, de 1995.

Não se conformando, pois, com a razão adotada
pela Presidência para o indeferimento, solicita o ree
xame do assunto pelo soberano Plenário.

Sala das Sessões, 22 de maio de 2001. - Depu
tado Luiz Carlos Hauly.

O Recurso é intempestivo, visto que a
desapensação foi indeferida em 27 de de
zembro de 2000, com publicação no DCO,
de 28 de dezembro de 2000, não tendo ha
vido recurso no prazo de cinco sessões con
tado da referida publicação. Ressalto que o
novo requerimento de desapensação não
tem o condão de reabrir o prazo para o re
curso. Assim, nego seguimento ao Recurso,
nos termos do disposto no art. 142, inciso I,
do RICO. Oficie-se ao requerente e, após,
publique-se.

Em: 26-9-01. - Aécio Neves, Presi
dente.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 243, DE 2001

(Do Sr. Chico da Princesa)

Altera a Lei Complementar n° 87, de
13 de setembro de 1996.

(Apense-se ao Projeto de Lei Comple
mentar n° 221 , de 1998)
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Defiro. Publique-se. - Ao Sr. Dire
tor-Gerai

Em 26-9-2001. - Aécio Neves, Presi
dente.

Do Sr, Deputado Luiz Carlos Hauly, nos se
guintes termos:

RECURSO N° 140 DE 2001
(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)

Recorre de despacho do Presidente
da Câmara, que indeferiu a desapensa
ção da PEC n° 14 de 1991, da PEC nO 175,
de 1995.



"Art. 3° ..

"Art. 13 .

X - transferência de mercadorias, en
tre estabelecimentos do mesmo titular, des
tinadas a conserto ou substituição de partes
do ativo permanente.

§ ]O O direito previsto no caput esten
de·se ao imposto relativo à entrada de mer
cadorias destinadas a conserto ou a substi
tuição de partes de bens do ativo perma
nente."

"Art. 21 .

§ 6° Não integra a base de cálculo do
imposto, no caso da prestação de serviço
de transporte, o montante do pedágio, do
seguro e das tarifas de embarque, se cobra
dos em separado dos usuários."

"Art. 20 .

§ 1° Devem ser também estornados os
créditos referentes a bens do ativo perma
nente alienados antes de decorrido o prazo
de cinco anos contado da data da sua aqui
sição, hipótese em que o estorno será de
um sessenta ávos por mês que faltar para
completar o qüinqüênio.

..................................................." (NR)
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O Congresso Nacional decreta: Isso não significa, no entanto, que se possam
Art. 1° Esta Lei Complementar altera os artigos considerar perfeitas e acabadas as normas comple-

da Lei Complementar n° 87, de 13 de setembro de mentares relativas ao ICMS. Os contribuintes ainda
1996, alterada pelas Leis Complementares n° 92, de se deparam com imperfeições legislativas, e até mes-
23 de dezembro de 1997, n° 99, de 20 de dezembro mo com equívocos de enfoque do legislador, que im-
de 1999, e n° 102, de 11 de julho de 2000. pedem ou dificultam atividades empresariais impor-

Art. 2° Os arts. 3°, 13, 20 e 21 da Lei Comple- tantes para o desenvolvimento da economia e a con-
mentar n° 87, de 13 de setembro de 1996, passam a seqü~nt~ g.eração de emprego~. Exempl~s de im-
vigorar com as seguintes alterações: presclndlvels e urgentes alteraçoes da Lei Comple

mentar n° 87, de 1996, encontram-se no projeto aqui
apresentado.

É comum a ocorrência de transferências, entre
estabelecimentos de mesma empresa, de peças de re
posição destinadas à conservação e manutenção dos
bens do ativo imobilizado. Enquanto tais transferências
se restringem ao âmbito do próprio Estado, o ICMS
não é, em geral, exigido. Nas transferências interesta
duais, no entanto, o imposto é devido e cobrado.

Deve-se considerar que, seja qual for o destino
das peças de reposição, essas transferências são ope
racionalmente necessárias. O procedimento adotado
pelos Estados, além de acarretar uma série de contra
tempos, implica desencaixe financeiro, para o recolhi
mento do imposto, numa situação em que claramente
não há circulação econômica de mercadorias.

O projeto inclui inciso X no art. 3° da Lei Comple
mentar n° 87, de 1996, para desonerar as menciona
das operações.

De um modo geral, as legislações estaduais in
cluem na base de cálculo do ICMS não só a tarifa co
brada nas vendas de passagem, mas também o pe
dágio, o seguro e as taxas de embarque, que normal
mente são cobradas à parte dos passageiros e não
representam receitas das empresas de transporte.
Os destinatários dessas receitas são as concessioná
rias de estradas de rodagem, as seguradoras e as ad
ministradoras de terminais rodoviários. Esse perverso
inchaço da base de cálculo do ICMS acarreta ônus in
devido e injusto, não apenas para o transporte rodo
viário, mas, com exceção do pedágio, para as empre
sas transportadoras em geral, de pessoas e de car
gas, qualquer que seja o meio de transporte. Por esse
motivo, o projeto inclui § 6° no art. 13 da Lei Comple
mentar n087, de 1996, para retírarda base de cálculo,
na prestação de serviço de transporte, o montante do
pedágio, do seguro e das tarifas de embarque cobra
das em separado dos usuários.

As aquisições de mercadorias como máquinas
e caminhões, por exemplo, para integrar o ativo per
manente de uma empresa, permitem o aproveitamen
to do montante do ICMS sobre elas incidente. Os
Estados, no entanto, em geral não autorizam o apro-

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

Justificação

A Lei Complementar nO 87, de 1996, represen
tou um extraordinário avanço na legislação do princi
pal imposto do País: o ICMS. A Lei Complementar, a
par de incentivar as exportações e os investimentos
internos, aperfeiçoou a legislação, tornando-a bas
tante semelhante ao IVA utilizado pelos países da
União Européia.



LEI COMPLEMENTAR N° 87, DE 13 DE
SETEMBRO DE 1996.

Dispõe sobre o imposto dos esta
dos e do Distrito Federal sobre opera·
ções relativas à circulação de mercadori
as e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal
e de comunicação, e dá outras providên
cias.

Art. 30 O imposto não incide sobre:
I - operações com livros, jornais, periódicos e o

papel destinado a sua impressão;
11- operações e prestações que destinem ao ex

terior mercadorias, inclusive produtos primários e
produtos industrializados semi-elaborados, ou servi
ços;

VIII - operações de arrendamento mercantil,
não compreendida a venda do bem arrendado ao ar
rendatário;

IX - operações de qualquer natureza de que de
corra a transferência de bens móveis salvados de si
nistro para companhias seguradoras.

Parágrafo único. Equipara-se às operações de
que trata o inciso 11 a saída de mercadoria realizada
com o fim específico de exportação para o exterior,
destinada a:

111 - operações interestaduais relativas a ener
gia elétrica e petróleo, inclusive lubrificantes e com
bustíveis líquidos e gasosos dele derivados, quando
destinados à industrialização ou à comercialização;

IV - operações com ouro, quando definido em
lei como ativo financeiro ou instrumento cambial;

V - operações relativas a mercadorias que te
nham sido ou que se destinem a ser utilizadas na
prestação, pelo próprio autor da saída, de serviço de
qualquer natureza definido em lei complementar
como sujeito ao imposto sobre serviços, de compe
tência dos Municípios, ressalvadas as hipóteses pre
vistas na mesma lei complementar;

VI- operações de qualquer natureza de que de
corra a transferência de propriedade de estabeleci
mento industrial, comercial ou de outra espécie;

VII - operações decorrentes de alienação fidu
ciária em garantia, inclusive a operação efetuada pelo
credor em decorrência do inadimplemento do deve
dor;
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veitamento do imposto incidente sobre as peças de LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
reposição destinadas ao conserto ou substituição de COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS -
partes dos bens do ativo permanente. Isso nos pare- CeDI
ce incongruente, pois essas peças também são imo
bilizadas ao se agregarem às máquinas e caminhões.
O projeto propõe a inclusão de § 70 ao art. 20 da Lei
Complementar na 87, de 1996, para permitir o aprove
itamento do ICMS incidente sobre as peças de reposi
ção destinadas ao ativo permanente.

Essa solução serve também para dirimir outro
conflito hoje existente entre os contribuintes do ICMS
e os Estados, resultado da exigência do diferencial de
alíquota nas aquisições, de outros Estados, para con
sumo final. O creditamento imediato anula nocivo efe-
ito financeiro, para a empresa, resultante dessa exi
gência.

A Lei Complementar na 87, de 1996, autoriza o
aproveitamento do crédito relativo ao ICMS incidente
na aquisição de bens do ativo permanente. Determi
na, no entanto, que sejam estornados os créditos re
ferentes aos bens alienados antes de decorrido o pra
zo de cinco anos, contados da data da aquisição.
Nesse caso, o estorno será de 20% por ano ou fração
que faltar para completar o qüinqüênio. Essa norma é
injusta quando determina o estorno relativo a um ano,
mesmo que decorridos mais de 11 meses desse ano.
Para tornar a norma mais justa, o projeto propõe dar
nova redação ao § 1°do art. 21 da Lei Complementar
na 87, de 1996, a fim de que o período não seja conta
do em anos, mas em meses; no caso, 60 meses.
Assim, na hipótese de alienação decorridos três anos
e 11 meses da aquisição o estorno não será proporci
onai a 2/5 do ICMS creditado, mas a 13/60, que repre
senta importância expressivamente menor.

Cremos ter deixado claros os propósitos que
nos movem ao apresentar este projeto. Não pretende
mos conceder favores fiscais; apenas tornar mais jus
ta a legislação. Não haverá, também, sensíveis per
das de receita para os Estados, pois o aperfeiçoa
mento das normas nem sempre implica redução de
receita, mas postergação do recolhimento para futura
etapa da circulação. O projeto, finalmente, torna mais
moderna a legislação do ICMS, no que tange ao apro
veitamento automático de créditos do imposto, apro
ximando-a, ainda mais, da TVA dos países da União
Européia.

Estamos certos de que todos compreenderão o
grande alcance do projeto de lei complementar aqui
apresentado, o que nos faz ter certeza de que ele
será merecedor do apoio de nossos ilustres Pares.

Sala das Sessões, 12 de setembro de 2001. 
Deputado Chico da Princesa, PSDB - PR.
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I - empresa comercial exportadora, inclusive VI- na hipótese do inciso X do art. 12, o valor da
tradings ou outro estabelecimento da mesma empre- prestação do serviço, acrescido, se for o caso, de to-
sa; dos os encargos relacionados com a sua utilização;

11- armazém alfandegado ou entreposto adua- VII- no caso do inciso XI do art. 12, o valor da
neiro. operação acrescido do valor dos impostos de impor-

Art. 40 Contribuinte é qualquer pessoa, física ou tação e sobre produtos industrializados e de todas as
jurídica, que realize, com habitualidade ou em volume despesas cobradas ou debitadas ao adquirente;
que caracterize intuito comercial, operações de circu- VIII- na hipótese do inciso XIII do art. 12, o valor
lação de mercadoria ou prestações de serviços de da operação de que decorrer a entrada;
transporte interestadual e intermunicipal e de comuni- IX - na hipótese do inciso XIII do art. 12, o valor
cação, ainda que as operações e as prestações se ini- da prestação no Estado de origem.
ciem no exterior. § 10 Integra a base de cálculo do imposto:

Parágrafo único. É também contribuinte a pes- 1- o montante do próprio imposto, constituindo o
soa física ou jurídica que, mesmo sem habitualidade: respectivo destaque mera indicação para fins de con-

I - importe mercadorias do exterior, ainda que trole;
as destine a consumo ou ao ativo permanente do es- 11 - o valor correspondente a:
tabelecimento; a) seguros, juros e demais importâncias pagas,

11 - seja destinatária de serviço prestado no ex- recebidas ou debitadas, bem como descontos conce-
terior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior; didos sob condição;

111 - adquira em licitação de mercadorias apre- b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo
endidas ou abandonadas; próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja co-

IV - adquira lubrificantes e combustíveis Iíqui- brado em separado.
dos e gasosos derivados de petróleo e energia elétri- § 2° Não integra a base de cálculo do imposto o
ca oriundos de outro Estado, quando não destinados montante do Imposto sobre Produtos Industrializa-
à comercialização ou à industrialização. dos, quando a operação, realizada entre contribuintes

• Inciso com redação dada pela Lei Complementar n° 102, e relativa a produto destinado à industrialização ou à
de 11-7-2000. comercialização, configurar fato gerador de ambos os
.................................................................................... impostos.

Art. 13. A base de cálculo do imposto é: § 3° No caso do inciso IX, o imposto a pagar
1- na saída de mercadoria prevista nos incisos I, será o valor resultante da aplicação do percentual

111 e IV do art. 12, o valor da operação; equivalente à diferença entre a alíquota interna e a in-
11- na hipótese do inciso 111 do art. 12, o valor da terestadual, sobre o valor ali previsto.

operação, compreendendo mercadoria e serviço; § 4° Na saída de mercadoria para estabeleci-
111- na prestação de serviço de transporte inte- mento localizado em outro Estado, pertencente ao

restadual e intermunicipal e de comunicação, o preço mesmo titular, a base de cálculo do imposto é:
do serviço; 1- o valor correspondente à entrada mais recen-

IV - no fornecimento de que trata o inciso VIII do te da mercadoria;
art. 12; 11- o custo da mercadoria produzida, assim en-

a) o valor da operação, na hipótese da alínea a; tendida a soma do custo da matéria-prima, material
b) o preço corrente da mercadoria fornecida ou secundário, mão-de-obra e acondicionamento;

empregada, na hipótese da alínea b; 111- tratando-se de mercadorias não industriali-
V - na hipótese do inciso IX do art. 12, a soma zadas, o seu preço corrente no mercado atacadista

do estabelecimento remetente.das seguintes parcelas;
a) o valor da mercadoria ou bem constante dos § 5° Nas operações e prestações interestaduais

documentos de importação, observado o disposto no entre estabelecimentos de contribuintes diferentes,
caso haja reajuste do valor depois da remessa ou da

art. 14; d'f f' .prestação, a I erença Ica SUjeita ao imposto no esta-
b) imposto de importação; belecimento do remetente ou do prestador.
c) imposto sobre produtos industrializados; Art 14. O preço de importação expresso em mo-
d) imposto sobre operações de câmbio; eda estrangeira será convertido em moeda nacional
e) quaisquer despesas aduaneiras; pela mesma taxa de câmbio utilizada no cálculo do
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imposto de importação, sem qualquer acréscimo ou
devolução posterior se houver variação da taxa de
câmbio até o pagamento efetivo do preço.

Parágrafo único. O valor fixado pelo autoridade
aduaneira para base de cálculo do imposto de impor
tação, nos termos da lei aplicável, substituirá o preço
declarado.

Art. 20. Para a compensação a que se refere o
artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o di
reito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado
em operações de que tenha resultado a entrada de
mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento,
inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao
ativo permanente, ou o recebimento de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal ou de comu
nicação.

§ 1° Não dão direito a crédito as entradas de
mercadorias ou utilização de serviços resultantes de
operações ou prestações isentas ou não tributadas,
ou que se refiram a mercadorias ou serviços alheios à
atividade do estabelecimento.

§ 2° Salvo prova em contrário, presumem-se
alheios à atividade do estabelecimento os veículos de
transporte pessoal.

§ 3° É vedado o crédito relativo a mercadoria en
trada no estabelecimento ou a prestação de serviços
a ele feita:

1- para integração ou consumo em processo de
industrialização ou produção rural, quando a saída do
produto resultante não for tributada ou estiver isenta do
imposto, exceto se tratar-se de saída para o exterior;

11- para comercialização ou prestação de servi
ço, quando a saída ou a prestação subseqüente não
forem tributadas ou estiverem isentas do imposto, ex
ceto as destinadas ao exterior.

§ 4° Deliberação dos Estados, na forma do art.
28, poderá dispor que não se aplique, no todo ou em
parte, a vedação prevista no parágrafo anterior.

§ 5° Para efeito do disposto no caput deste arti
go, relativamente aos créditos decorrentes de entrada
de mercadorias no estabelecimento destinadas ao
ativo permanente, deverá ser observado:

• § 5° com redação dada pela Lei Complementar n° 102,
de 11-7-2000.

I - a apropriação será feita à razão de um qua
renta e oito avos por mês, devendo a primeira fração
ser apropriada no mês em que ocorrer a entrada no
estabelecimento;

• Inciso I acrescido pela Lei Complementar n° 102, de
11-7-2000.

11 - em cada período de apuração do imposto,
não será admitido o creditamento de que trata o inciso
I, em relação à proporção das operações de saídas
ou prestações isentas ou não tributadas sobre o total
das operações de saídas ou prestações efetuadas no
mesmo período;

• Inciso /I acrescido pela Lei Complementar nO 102,' de
11-7-2000.

111- para aplicação do disposto nos incisos Ie 11,
o montante do crédito a ser apropriado será o obtido
multiplicando-se o valor total do respectivo crédito
pelo fator igual a um quarenta e oito avos da relação
entre o valor das operações de saídas e prestações
tributadas e o total das operações de saídas e presta
ções do período, equiparando-se às tributadas, para
fins deste inciso, as saídas e prestações com destino
ao exterior;

• Inciso 111 acrescido pela Lei Complementar n° 102, de
11-7-2000.

IV - O quociente de um quarenta e oito avos será
proporcionalmente aumentado ou diminuído, pro rata
die, caso o período de apuração seja superior ou infe
rior a um mês;

• Inciso IV acrescido pela Lei Complementar n° 102, de
11-7-2000.

V - na hipótese de alienação dos bens do ativo
permanente, antes de decorrido o prazo de quatro
anos contado da data de sua aquisição, não será ad
mitido, a partir da data da alienação, o creditamento
de que trata este parágrafo em relação à fração que
corresponderia ao restante do quadriênio;

• Inciso V acrescido pela Lei Complementar n° 102, de
11-7-2000.

VI - serão objeto de outro lançamento, além do
lançamento em conjunto com os demais créditos,
para efeito da compensação prevista neste artigo e
no art. 19, em livro próprio ou de outra forma que a le
gislação determinar, para aplicação do disposto nos
incisos I a V deste parágrafo; e

• Inciso VI acrescido pela Lei Complementar n° 102, de
11-7-2000.

VII - ao final do quadragésimo oitavo mês con
tado da data da entrada do bem no estabelecimento,
o saldo remanescente do crédito será cancelado.

• Inciso VII acrescido pela Lei Complementar n° 102, de
11-7-2000.

§ 6° Operações tributadas, posteriores a saídas
de que trata o § 3°, dão ao estabelecimento que as
praticar direito a creditar-se do imposto cobrado nas
operações anteriores às isentas ou não tributadas
sempre que a saída isenta ou não tributada seja rela
tiva a:

I - produtos agropecuários;
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11 - quando autorizado em lei estadual, outras
mercadorias.

Art. 21 . O suje~o passivo deverá efetuar o estorno
do imposto de que se tiver cred~ado sempre que o servi
ço tomado ou a mercadoria entrada no estabelecimento:

I - for objeto de saída ou prestação de serviço
não tributada ou isenta, sendo esta circunstância im
previsível na data da entrada da mercadoria ou da uti
lização do serviço;

11- for integrada ou consumida em processo de
industrialização, quando a saída do produto resultan
te não for tributada ou estiver isenta do imposto;

111- vier a ser utilizada em fim alheio à atividade
do estabelecimento;

IV - vier a perecer, deteriorar-se ou extraviar-se.
§ 1° (Revogado pela Lei Complementar n° 102,

de 11-7-2000).
§ 2° Não se estornam créditos referentes a mer

cadorias e serviços que venham a ser objeto de ope
rações ou prestações destinadas ao exterior.

§ 3° não creditamento ou o estorno a que se re
ferem o § 3° do art. 20 e o caput deste artigo, não im
pedem a utilização dos mesmos créditos em opera
ções posteriores, sujeitas ao imposto, com a mesma
mercadoria.

§ 4° (Revogado pela Lei Complementar n° 102,
de 11-7-2000).

§ 5° (Revogado pela Lei Complementar n° 102,
de 11-7-2000).

§ 6° (Revogado pela Lei Complementar n° 102,
de 11-7-2000).

§ 7° (Revogado pela Lei Complementar n° 102,
de 11-7-2000).

§ 8° (Revogado pela Lei Complementar nO 102,
de 11-7-2000).

LEI COMPLEMENTAR NO 92, DE 23 DE
DEZEMBRO DE 1997

(Revogada pela lei complementar nO 99,
de 20 de dezembro de 1999)

Altera a Legislação do Imposto dos
Estados e do Distrito Federal sobre Ope
rações Relativas à Circulação de Merca
dorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal
e de Comunicação.

O Presidente da República, faço saber que o
Congresso decreta e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar.

Art. 1° O inciso I do art. 33 da Lei Complementar
n° 87, de 13 de de 1996, passa a vigorar com a se
guinte redação:

"Art. 33 .
I - somente darão direito de crédito as

mercadorias destinadas ao uso ou consumo
do estabelecimento, nele entradas a partir
de 1° de janeiro de 2000;

Art. 2° Os subitens 2.1, 5.8.2, 5.8.3, 5.8.3.1 e
5.8.3.3 do Anexo da Lei Complementar n° 87, de 13
de setembro de 1996, passam a vigorar com a ex
pressão "de 2000 a 1997" em substituição a "1998".

Art. 3° Os subitens 5.8.1 e 5.8.3.2 do Anexo da
Lei Complementar n° 87, de 13 de setembro de 1996,
passam a vigorar com a expressão "de 1996 a 1999"
em substituição a lide 1996 e 1997".

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

Brasília, 23 de dezembro de 1997, 176° da Inde
pendência e 109° da República. - Fernando
Henrique Cardoso - Pedro Pullen Parente.

LEI COMPLEMENTAR N° 99, DE 20 DE
DEZEMBRO DE 1999

Dá Nova Redação ao Inciso I do art.
33 da Lei Complementar N° 87, de 13 de
setembro de 1996, que dispõe sobre o
Imposto dos Estados e do Distrito Fede
ral sobre Operações Relativas à Circula
ção de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual
e Intermunicipal e de Comunicação, e dá
outras Providências.

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

Art. 10 O inciso I do art. 33 da Lei Complementar
n° 87, de 13 de setembro de 1996, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 33 ..
"I - somente darão direito de crédito as

mercadorias destinadas ao uso ou consumo
do estabelecimento, nele entradas a partir
de 10 de janeiro de 2003;"(NR)

"

Art 2° Os subitens 2.1, 5.8.2, 5.8.3, 5.8.3.1 e
5.8.3.3 do Anexo da Lei Complementar n° 87, de 13
de setembro de 1996, passam a vigorar com a ex
pressão "2003" em substituição a "1998".
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Art. 30 Os subitens 5.8.1 e 5.8.3.2 do Anexo da
Lei Complementar n° 87, de 13 de setembro de 1996,
passam a vigorar com a expressão "de 1996 a 2002n

em substituição a "de 1996 e 1997".
Art 4° Esta lei complementar entra em vigor na

data de sua publicação.
Art. 5° Revoga-se a Lei Complementar nO 92, de

23 de dezembro de 1997.
Brasília, 20 de dezembro de 1999; 1780da Inde

pendência e 1110 da República. - F- Amaury Gui
lherme Bierernando Henrique Cardoso

LEI COMPLEMENTAR N° 102, DE 11 DE
JULHO DE 2000

Altera dispositivos da Lei Comple
mentar N° 87, de 13 de setembro de 1996,
que "Dispõe sobre o Imposto dos Esta
dos e do Distrito Federal sobre Opera
ções relativas à Circulação de Mercadori
as e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal
e de Comunicação, e dá outras providên
cias".

o Presidente da República , faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin
te Lei Complementar,

Art. 1° A Lei Complementar n° 87, de 13 de se
tembro de 1996, passa a vigorar com as seguintes al
terações:

"Art. 4° "
"Parágrafo único .

"

"IV - adquira lubrificantes e combusti
veis líquidos e gasosos derivados de petró
leo e energia elétrica oriundos de outro
Estado, quando não destinados à comercia
lização ou à industrialização." (NR)

"Art 11 .

"111 - .

"c - 1) o do estabelecimento ou domi
cílio do tomador do serviço, quando presta
do por meio de satélite;" (AC)

"
"§ 6° Na hipótese do inciso 111 do caput

deste artigo, tratando-se de serviços não
medidos, que envolvam localidades situa
das em diferentes unidades da Federação e
cujo preço seja cobrado por períodos defini
dos, o imposto devido será recolhido em

partes iguais para as unidades da Federa
ção onde estiverem localizados o prestador
e o tomador." (AC)

"Art. 12 .

"XII - da entrada no território do Esta
do de lubrificantes e combustíveis líquidos e
gasosos derivados de petróleo e energia
elétrica oriundos de outro Estado, quando
não destinados à comercialização ou à in
dustrialização;"(NR)

"Art. 20 .

n§ 50 Para efeito do disposto no caput
deste artigo, relativamente aos créditos de
correntes de entrada de mercadorias no es
tabelecimento destinadas ao ativo perma
nente, deverá ser observado:" (NR)

"I - a apropriação será feita à razão de
um quarenta e oito avos por mês, devendo
a primeira fração ser apropriada no mês em
que ocorrer a entrada no estabelecimen
to;"(AC)

"11 - em cada período de apuração do
imposto, não será admitido o creditamento
de que trata o inciso I, em relação à propor
ção das operações de saídas ou prestações
isentas ou não tributadas sobre o total das
operações de saídas ou prestações efetua
das no mesmo período;" (AC)

"111 - para aplicação do disposto nos
incisos I e 11, o montante do crédito a ser
apropriado será o obtido multiplicando-se o
valor total do respectivo crédito pelo fator
igual a um quarenta e oito avos da relação
entre o valor das operações de saídas e
prestações tributadas e o total das opera
ções de saídas e prestações do período,
equiparando-se às tributadas, para fins des
te inciso, as saídas e prestações com desti
no ao exterior;" (AC)

"IV - o quociente de um quarenta e
oito avos será proporcionalmente aumenta
do ou diminuído, pro rata die, caso o perío
do de apuração seja superior ou inferior a
um mês;" (AC)

"V - na hipótese de alienação dos
bens do ativo permanente, antes de decorri
do o prazo de quatro anos contado da data
de sua aquisição, não será admitido, a partir
da data da alienação, o creditamento de que
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trata este parágrafo em relação à fração que
corresponderia ao restante do quadriênio;"
(AC)

"VI - serão objeto de outro lançamen
to, além do lançamento em conjunto com os
demais créditos, para efeito da compensa
ção prevista neste artigo e no art. 19, em li
vro próprio ou de outra forma que a legisla
ção determinar, para aplicação do disposto
nos incisos I a V deste parágrafo; e" (AC)

"VII - ao final do quadragésimo oitavo
mês contado da data da entrada do bem no
estabelecimento, o saldo remanescente do
crédito será cancelado." (AC)

"Art. 25. Para efeito de aplicação do
disposto no art. 24, os débitos e créditos de
vem ser apurados em cada estabelecimento,
compensando-se os saldos credores e deve
dores entre os estabelecimentos do mesmo
sujeito passivo localizados no Estado."(NR)

"Art. 31. Nos exercícios financeiros de
2000, 2001 e 2002 a União entregará men
salmente recursos aos Estados e seus Muni
cípios, obedecidos os montantes, os critéri
os, os prazos e as demais condições fixados
no Anexo desta Lei Complementar". (NR)

"§ 1° Nos exercícios financeiros de
2000, 2001 e 2002 e a partir de 1Ede janei
ro de 2003, do montante de recursos que
couber a cada Estado, a União entregará,
diretamente:" (NR)

2° Nos exercícios financeiros de 2000,
2001 e 2002 e a partir de 1° de janeiro de
2003, os recursos do Tesouro Nacional se
rão provenientes:" (NR)

"§ 3° No período compreendido entre a
data de entrada em vigor desta lei comple
mentar e 31 de dezembro de 2002, a entre
ga dos recursos a cada unidade federada,
na forma e condições detalhadas no anexo,
especialmente no seu item 5, será satisfeita,
primeiro, para efeito de pagamento ou com
pensação da divida da respectiva unidade,
inclusive de sua administração indireta, ven
cida e não paga ou vincenda no mês se
guinte àquele em que for efetivada a entre
ga junto ao Tesouro Nacional e aos demais
entes da administração federal. O saldo re
manescente, se houver, será creditado em
moeda corrente." (NR)

"§ 4° A partir de 1O de janeiro de 2003
a entrega dos recursos a cada unidade fe
derada, na forma e condições detalhadas no
Anexo à Lei Complementar n° 87, de 13 de
setembro de 1996, especialmente no seu
item 9, será satisfeita, 1°, para efeito de pa
gamento ou compensação da dívida da res
pectiva unidade, inclusive de sua adminis
tração indireta, vencida e não paga ou vin
cenda no mês seguinte àquele em que for
efetivada a entrega, junto ao Tesouro Nacio
nal e aos demais entes da administração fe
deral. O saldo remanescente, se houver,
será creditado, em moeda corrente." (NR)

"§ 4°-A. A partir de 10 de janeiro de
2003 volta a vigorar a possibilidade de, até
o exercício financeiro de 2006, a União en
tregar mensalmente recursos aos Estados e
seus Municípios, obedecidos os limites, os
critérios, os prazos e as demais condições
fixados no Anexo à Lei Complementar n° 87,
de 1996, com base no produto da arrecada
ção estadual, efetivamente realizada, do im
posto sobre operações relativas à circulação
de mercadorias e sobre prestações de servi
ços de transporte interestadual e intermuni
cipal e de comunicação, no período julho de
1995 a junho de 1996, inclusive". (AC)

u§ 5° Para efeito da apuração de que
trata o art. 4° da Lei Complementar n° 65, de
15 de abril de 1991, será considerado o va
lor das respectivas exportações de produtos
industrializados, inclusive de semi-elabora
dos, não submetidas á incidência do impos
to sobre operações relativas à circulação de
mercadorias e sobre prestações de serviços
de transporte interestadual e intermunicipal
e de comunicação, em 31 de julho de 1996."
(NR)

"Art.33 .

"11 - somente dará direito a crédito a
entrada de energia elétrica no estabeleci
mento." (NR)

"a) quando for objeto de operação de
saída de energia elétrica;" (AC)

"b)quando consumida no processo de
industrialização;" (AC)

"c) quando seu consumo resultar em
operação de saída ou prestação para o ex
terior, na proporção destas sobre as saídas
ou prestações totais; e" (AC)



§ 5° A distribuição das cotas-partes dos Municí
pios a que se refere o caput deste artigo observará os
índices vigentes para o exercício de 1999.

Art. 4° Os saldos credores acumulados na forma
prevista nos §§ 1° e 2° do art. 25 da Lei Complementar
n° 87, de 1996, existentes em 31 de dezembro de
1999 e ainda não compensados ou transferidos até a
data da entrada em vigor desta lei complementar, po
dem ser, a requerimento do sujeito passivo e a critério
de cada um dos Estados, transferidos a outros contri
buintes do mesmo Estado, para compensação parce
lada, mediante a emissão, pela autoridade competen
te, de documento que reconheça o crédito.

Art. 5° Os Estados em atraso na apresentação
das informações de que trata o subitem 8.2 do Anexo
à Lei Complementar nO 87, de 1996, terão prazo de
três meses após a publicação desta lei complementar
para fornecê-Ias ao Ministério da Fazenda, que entre
gará os valores relativos aos períodos de competên
cia até dezembro de 1999, na forma então vigente.

Art. 6° A compatibilização de que trata o subitem
8.3 do Anexo à Lei Complementar n° 87, de 1996,
será realizada por meio de acréscimos ou descontos
dos recursos devidos pela União às unidades federa
das por força do Anexo a esta Lei Complementar.

§ 1° O disposto no caput deste artigo também
se aplica às distribuições de recursos realizadas em
1997, 1998 e 1999, suplementarmente àquelas pre
vistas no Anexo à Lei Complementar n° 87, de 1996.

§ 2° Antes de aplicado o disposto no item 5 do
Anexo a esta lei complementar, será deduzido integral
mente o eventual saldo remanescente do adiantamen
to de que trata o item 4 do Anexo à Lei Complementar
n° 87, de 1996, atualizado pela variação do índice pre
visto no § 1° do art. 3° desta Lei Complementar.

Art. 7° Esta lei complementar entra em vigor no
primeiro dia do mês subseqüente ao da sua publica
ção.

Art. 8° Ficam revogados os §§ 1° e 4° a 8° do art.
21 da Lei Complementar n° 87, de 13 de setembro de
1996.

Brasília, 11 de julho de 2000; 179° da Indepen
dência e 112° da República. - Fernando Henrique
Cardoso - Pedro Malan - Alcides Lopes Tápias 
Martus Tavares.
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"d) a partir de 1° de janeiro de 2003, cota-parte do Estado, poderão ser utilizados para
nas demais hipóteses;" (AC) abatimento do estoque da divida dos Estados refinan-

"... ciada pela União sob a égide da Lei n° 9.496, de
"IV - somente dará direito a crédito o 1997.

recebimento de serviços de comunicação
utilizados pelo estabelecimento:" (AC)

"a) ao qual tenham sido prestados na
execução de serviços da mesma natureza."
(AC)

"b) quando sua utilização resultar em
operação de saída ou prestação para o ex
terior, na proporção desta sobre as saídas
ou prestações totais; e" (AC)

"c) a partir de 1° de janeiro de 2003,
nas demais hipóteses." (AC)

Art. 2° No período compreendido entre 1° de
janeiro de 2000 e 31 de dezembro de 2002, o Anexo
da Lei Complementar n° 87, de 1996, vigorará com
a redação do Anexo desta Lei Complementar, resta
belecendo-se a redação anterior a partir do período
de competência de janeiro de 2003.

Art. 3° A mudança na sistemática de entrega de re
cursos previstos no art. 31 da Lei Complementar n° 87,
de 1996, não poderá implicar interrupção no fluxo men
sal de entrega de recursos aos Estados e aos seus Muni
cípios, devendo os valores de entrega correspondentes
aos períodos de competência dos meses de novem
bro e dezembro de 1999, de que trata o item 3 do Ane
xo à referida Lei Complementar, ser entregue pela
União aos Estados e aos seus Municípios, até feverei
ro de 2003.

§ 1° Os valores de entrega correspondentes aos
períodos de competência dos meses de novembro e
dezembro de 1999, serão atualizados pelo índice Ge
rai de Preços, conceito Disponibilidade Interna,
IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou na sua au
sência por outro índice de preços de caráter nacional
que o substitua, a partir de fevereiro e março de 2000,
respectivamente, até o mês da efetiva entrega.

§ 2° Para a atual ização a que se refere o § 10, no
mês da efetiva entrega, a atualização será feita pela
variação pro rata die , tomando-se como referência o
índice do mês imediatamente anterior.

§ 3° A qualquer momento, os créditos a que se
refere o caput deste artigo, correspondentes à
cota-parte do Estado, poderão ser utilizados para o
abatimento do saldo devedor remanescente da amor
tização extraordinária a que se refere o art. 7° da Lei
n° 9.496, de 11 de setembro de 1997.

§ 4° A partir do exercício de 2001 , os créditos a
que se refere o caput deste artigo, correspondentes à



O Congresso Nacional decreta,
Art. 1° Esta lei atualiza a metodologia de cálculo

e distribuição dos recursos da Contribuição Sindical
Rural.

Art. 2° Para efeito da cobrança da contribuição
sindical rural previsa nos arts. 149 da Constituição Fe
deral e 578 a 591 da Consolidação das Leis do Traba
lho, considera-se:

1- trabalhador rural:

a) a pessoa física que presta serviço a empre
gador rural, mediante remuneração de qualquer es
pécie;

b) quem, proprietário ou não, trabalhe individu
almente ou em regime de economia familiar, assim
entendido o trabalho dos membros da mesma família,
indispensável à própria subsistência e exercido em
condições de mútua dependência e colaboração, ain
da que com ajuda eventual de terceiros.

11- empresário ou empregador rural:
a) a pessoa física ou jurídica que, tendo empre

gado, empreende, a qualquer titulo, atividade econô
mica rural;

b) quem, proprietário ou não, e mesmo sem em
pregado, em regime de economia familiar, explore
imóvel rural que lhe absorva toda a força de trabalho e
lhe garanta a subsistência e progresso social e eco
nômico em área superior a dois módulos rurais da
respectiva região;

c) os proprietários de mais de um imóvel rural,
desde que a soma de suas áreas seja superior a dois
módulos rurais da respectiva região.

Art. 3° Caberá à Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) e à Confede
ração Nacional da Agricultura (CNA), ou que vierem a
sucedê-los, proceder ao lançamento e cobrança da
contribuição sindical devida, respectivamente, pelos
integrantes das categorias profissionais e econômi
cas da agricultura.

§ 1° Para efeito de cobrança da contribuição sin
dical dos empregadores rurais, organizados em em
presas ou firmas, a contribuição sindical será lançada
e cobrada proporcionalmente ao capital social, apli
cando-se as percentagens previstas no art. 580, inci
so 111, da Consolidação das Leis do Trabalho.

o Congresso Nacional Decreta:
Art. 1° Na importação de material médico ou

odontológico, que compreendem as substâncias e
instrumentos sem similar nacional, que sejam, desti
nados à utilização em procedimentos clínicos, de
pesquisa e terapêuticos, de interesse social, as alí
quotas de quaisquer tributos gerados pelo ato de im
portar serão igualadas a zero.

Parágrafo único. Em 120 (cento e vinte) dias, o
Poder Executivo em base ao caput deste artigo, defi
nirá os produtos aos quais se aplica o presente bene
ficio fiscal, dimensionando no mesmo ato a previsão
de renúncia fiscal, com vistas a incluí-Ia na Lei de Di
retrizes Orçamentárias seguinte.

Art. 2° Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
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PROJETO DE LEI N° 5.243, DE 2001 PROJETO DE LEI N° 5.285, DE 2001
(Do Sr. Jose Carlos Coutinho) (Do Sr. Abelardo Lupion)

Exime-se de imposto a importação Dispõe sobre a Contribuição Sindi-
de material médico e odontológico, para cal Rural.
utilização em procedimento clínico, de (Apense-se ao Projeto de Lei nO 5.249,
pesquisa e terapêutico, e dá outras provi- de 2001)
dências.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 2.930,
de 1989)

Justificação

O presente projeto visa a exclusão do crédito tri
butário da União relativo aos Impostos de Importação
e sobre, os Produtos Industrializados, referentes as
substâncias e instrumentos sem similares nacionais,
que sejam destinados à utilização em procedimentos
clínicos, de pesquisa e terapêutico, de interesse social.

Uma das causas que mais sobrecarregam o
preço do atendimento médico ou odontológico é a fal
ta de incentivo oficial, para a importação de instru
mentos e substâncias necessárias ao setor, principal
mente quando se considera que nossa indústria vol
tada para a área, ainda não tem o desenvolvimento
necessário.

O objetivo do projeto de lei, é diminuir o custo da
saúde na área da medicina privatizada, isentando de
qualquer tributo a importação daqueles equipamen
tos e substância, porém considerando a existência de
similares nacionais.

Por essa razão peço a aprovação do presente
projeto pelo meus Ilustres Pares.

Sala das Sessões, 29 de agosto de 2001. 
Deputado José Carlos Coutinho, PFL - RJ.
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§ 2° Para os empregadores não organizados na
forma estabelecida pelo § 1° deste artigo a contribui
ção sindical será calculada, atribuindo-se a cada mó
dulo fiscal da propriedade rural o valor de R$2,OO
(dois reais), corrigido, anualmente, pelo IPCA - índice
de Preços ao Consumidor Ampliado, ou por outro que
venha a substituí-io.

§ 3° A contribuição devida às entidades sindicais
da categoria profissional será lançada e cobrada dos
empregadores rurais e por estes descontada dos res
pectivos salários tomando-se por base um dia de salá
rio mínimo regional, pelo número máximo de assalaria
dos que trabalhem nas épocas de maiores serviços,
conforme declarado no cadastramento do imóvel.

§ 4° A contribuição dos trabalhadores referidos
no item I, letra b, do art. 2°, será lançada na forma do
disposto no art. 580, inciso 11, da Consolidação das
Leis do Trabalho e recolhida diretamente pelo deve
dor, incidindo, porém, a contribuição apenas sobre
um imóvel.

§ 5° Em pagamento dos serviços e reembolso
de despesa, relativos aos encargos decorrentes des
te artigo, caberá ao respectivo órgão arrecadador a
parcela correspondente a 15% (quinze por cento) das
importâncias arrecadadas.

Art. 4° As guias de lançamento da contribuição
sindical rural, devida pelos empregadores rurais na
forma estabelecida pelos §§ 1° e 2° do art. 3° desta lei,
devem conter o nome do empregador e do Sindicato
Rural ao qual esteja associado, para fins de rateio da
arrecadação, e constituem documentos hábeis para a
cobrança judicial da dívida.

§ 1° A associação sindical é facultada ao empre
gador rural, que, ao sindicalizar-se, fará opção pelo
sindicato rural de sua livre escolha, independente
mente da localização do estabelecimento agrícola.

§ 2° O recolhimento amigável ou judicial das con
tribuições sindicais em atraso será feito pelo órgão ar
recadador, resguardado aos Sindicatos Rurais o direi
to de negociar, previamente, acordos, descontos, anis
tias e parcelamentos, em favor de seus associados.

§ 3° É concedida anistia geral aos empregadores
rurais, não organizados em empresas ou firmas, dos
débitos da Contribuição Sindical Rural, inclusive muI
tas, juros e acréscimos legais dela decorrentes, relati
va aos exercícios de 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001.

Art. 5° O produto da arrecadação da contribui
ção sindical rural, depois de deduzida a percentagem
de que trata o § 5° do art. 3°, será distribuído de se
guinte forma:

I - 20% (vinte por cento) para a Confederação
correspondente;

11- 20% (vinte por cento) para a Federação cor
respondente;

111 - 60% (sessenta por cento) para o Sindicato
respectivo;

§ 1° Caso o empregador não seja associado a
sindicato rural, o rateio, a que se refere o item 111 do
caput deste artigo, será destinado à entidade que te
nha como base territorial o município do imóvel rural.

§ 2° Se não existir entidade representativa ou
coordenadora das categorias respectivas, com juris
dição na área de localização do imóvel rural, o per
centual previsto no tem 111 será creditado à respectiva
Federação.

Art. 6° A aplicação dos recursos da contribuição
sindical rural será feita pelas entidades sindicais, ob
servando-se os propósitos sociais, econômicos e téc
nicos da agricultura.

§ 1° Ao final de cada semestre, as entidades sin
dicais prestarão contas aos associados de suas ativi
dades, e tornarão públicos os relatórios de receitas e
despesas e as demonstrações contábeis e financei
ras, relativas ao período, sob pena do afastamento
sumário dos membros da diretoria.

§ 2° Na hipótese do não cumprimento do dis
posto no § 1°, qualquer associado poderá convocar a
realização de Assembléia Geral para deliberar sobre
a eleição de nova Diretoria.

Art. 7° Não se aplicam aos recursos arrecada
dos a título de contribuição sindical rural, de que trata
esta lei, as disposições do art. 4° da Lei n09.322, de 5
de dezembro de 1996, e do art. 589 do Decreto-Lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943.

Art. 8° Revoga-se o Decreto-Lei n° 1.166, de 15
de abril de 1971.

Art. 9° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

Os dispositivos da Consolidação das Leis do
Trabalho - Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de
1943, que dispõem sobre a Contribu ição Sindical, em
geral, e o Decreto-Lei n° 1.166, de 15 de abril de 1971,
que trata, especificamente, do enquadramento e da
contribuição sindical rural, encontram-se defasados
pelas mudanças sociais ocorridas no período de sua
vigência, particularmente após a promulgação da
Constituição de 1988.

Impõe-se, dessa forma, como impostergável, a
apresentação de propostas legislativas que melhor



LEI N° 9.322, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996

SEÇÃO I
Dos Princípios Gerais

CAPíTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

TITULO VI
Da Tributação e do Orçamento

Art. 149. Compete exclusivamente à União insti
tuir contribuições sociais, de intervenção no domínio
econômico e de interesse das categorias profissiona
is ou econômicas, como instrumento de sua atuação
nas respectivas áreas, observado o disposto nos arti
gos 146, 111, e 150, I e 111, e sem prejuízo do previsto no
art. 195, § 6°, relativamente às contribuições a que
alude o dispositivo.

Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada
de seus servidores, para o custeio, em benefício des
tes, de sistemas de previdência e assistência social.

Dispõe sobre a alocação, em depó
sitos especiais, remunerados, de recur
sos das disponibilidades financeiras do
Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT.

Faço saber que o Presidente da República ado
tou a Medida Provisória n° 1.494-13, de 1996, que o
Congresso Nacional aprovou, e eu, José Sarney, Pre
sidente, para os efeitos do disposto no parágrafo úni
co do art. 62 da Constituição Federal, promulgo a se
guinte lei:

Art. 4° A quota-parte dos recursos arrecadados
a título de contribuição sindical de que trata o inciso IV
do art. 589 do Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de
1943, e os rendimentos de sua aplicação, inclusive os
de exercícios anteriores, depositados no Fundo de
Amparo ao Trabalhador - FAT, serão utilizados pelo
Ministério do Trabalho na realização de despesas
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atendam aos interesses das classes profissionais e LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
econômicas, no que concerne ao desenvolvimento de COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS-
suas atividades associativas e sindicais. CeDI

As distorções mais evidentes referem-se às nor· CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
mas de cálculo da contribuição sindical rural de pes- DO BRASIL 1988
soas físicas que têm empregados em suas proprieda-
des rurais. O Decreto-Lei n° 1.166/71, que regulamen
ta a matéria, trata essas pessoas físicas como se fos
sem empresas, pessoas jurídicas. Incluindo-as na
mesma norma que regulamenta o cálculo da contribu
ição sindical rural das empresas (§ 1° do art. 4°), a re
ferida norma dispõe que será entendido como capital
da pessoa física ''valor adotado para o lançamento do
imposto territorial do imóvel explorado". Além de es
drúxula, é questionável, pois pessoa física não tem
capital social, e mesmo que se admita tal pressupos
to, a base de cálculo do ITR não é capital social, nem
de pessoa jurídica, muito menos de pessoa física.

No entanto, não é este o principal questiona
mento que se faz ao Decreto-Lei n° 1.166/71. O mais
grave é o descompasso que existe entre a norma, que
neste ano de 2001 completou trinta anos de vigência,
e a realidade atual das pessoas físicas empregado
ras. Concebido dentro dos parâmetros econômicos
da década do "milagre econômico brasileiro", o De
creto-Lei nO 1.166/71 tornou-se, hoje, anacrônico e ul
trapassado pela atual conjuntura, numa economia
globalizada, em que os preços dos produtos agrícolas
brasileiros fixaram-se, praticamente, nos mesmos pa
tamares, desde a introdução do plano real, em 1994.

Como conseqüência, os agricultores, de modo
geral, vêm apresentando altos níveis de endivida·
mento. No que tange à contribuição sindical rural, a
inadimplência já alcançou, em algumas regiões, mais
de 80% dos contribuintes pessoas físicas.

Frente a essa nova realidade, julgamos oportu
no apresentar aos ilustres Pares uma proposição que
inova e atualiza os critérios e as normas relacionadas
com a contribuição sindical rural. Tal proposição foi re
sultado de amplos debates em reuniões, quando fo
ram ouvidos vários especialistas, professores e advo
gados.

Diante do exposto, e no intuito de oferecer sub
sídios para o aprimoramento do ordenamento jurídico
relacionado com a contribuição sindical rural, seu lan
çamento, recolhimento e aplicação, submetemos à
apreciação dos Senhores Deputados o presente pro
jeto de lei, de inegável alcance social.

Sala das Sessões, 5 de setembro de 2001. 
Deputado Abelardo Lupion.



DECRETO-LEI N° 5.452, DE 1° DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das leis do
Trabalho.
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com o reaparelhamento das Delegacias Regionais do • Inciso I com redação dada pela Lei nO 6.386, de

Trabalho e com programas inseridos no âmbito de 9-12-1976.
sua competência. . 11 - para os agentes ou trabalhadores autôno-

Parágrafo único. O Ministério do Trabalho esta- mos e para os profissionais liberais, numa importân-
belecerá os critérios para a alocação e utilização dos cia correspondente a 30% (trinta por cento) do maior
recursos de que trata este artigo, apresentando, tri- valor-de-referência fixado pelo Poder Executivo, vi-
mestralmente, ao Conselho Deliberativo do Fundo de gente à época em que é devida a contribuição sindi-
Amparo ao Trabalhador _ CODEFAT, relatório cir- cal, arredondada para Cr$1 ,00 (um cruzeiro) a fração
cunstanciado. porventura existente;

• Inciso /I com redação dada pela Lei n° 7.047, de
1°-12-1982.

111 - para os empregadores, numa importância
proporcional ao capital social da firma ou empresa,
registrado nas respectivas Juntas Comerciais ou ór
gãos equivalentes, mediante a aplicação de alíquo
tas, conforme a seguinte Tabela progressiva:

1 - A~é 150 v~z~s o :naior valcr-de-referência " 0,8
2 - At:ima de 150, até 1. 500 VHes o naior valor-àe-referência 0,2
3 - Acima de 1.500, até 150.000 vezes o maior valor-de-referência

......................................................... 0,1
4 •.~cima de 150.000, até 800.000 vezes o milior valor-de-referência

•...••.......••••••.••.•.•.•......•........ , .......•.... 0,02

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Gilberto Marinho, Presidente do Senado Fede
ral, promulgo nos termos do § 4° do artigo 62 da
Constituição Federal, a seguinte lei:

TfTULO V
Da Organização Sindical

Classes de Cap"tal Alíc;uota

CAPíTULO 111
Da Contribuição Sindical

SEÇÃO I
Da Fixação e do Recolhimento da Contribuição

Sindical

Art. 578. As contribuições devidas aos Sindica
tos pelos que participem das categorias econômicas
ou profissionais ou das profissões liberais representa
das pelas referidas entidades serão, sob a denomina
ção de "contribuição sindical", pagas, recolhidas e
aplicadas na forma estabelecida neste Capítulo.

Art. 579. As contribuições sindicais são devidas
por todos aqueles que participarem de uma determi
nada categoria econômica ou profissional, ou de uma
profissão liberal, em favor do Sindicato representativo
da mesma categoria ou profissão, ou, inexistindo
este, na conformidade do disposto no art. 591.

• Art. 579 com redação dada pelo Decreto-Lei n° 229, de
28-2-1967.

Art. 580. A contribuição sindical será recolhida,
de uma só vez, anualmente, e consistirá:

• Artigo, caput com redação dada pela Lei n° 6.386, de
9-12-1976.

I - na importância correspondente à remunera
ção de 1 (um) dia de trabalho, para os empregados,
qualquer que seja a forma da referida remuneração;

• Inciso IJI com redação dada pela Lei n° 7.047, de
1°-12-1982.

§ 1° A contribuição sindical prevista na Tabela
constante do item 111 deste artigo corresponderá à
sorna da aplicação das alíquotas sobre a porção do
capital distribuído em cada classe, observados os
respectivos limites.

* § 1° com redação dada pela Lei n06.386, de 9-12-1976.

§ 2° Para efeito do cálculo de que trata a Tabela
progressiva inserta no item 111 deste artigo, conside
rar-se-á o valor-de-referência fixado pelo Poder Exe
cutivo, vigente à data de competência da contribui
ção, arredondando-se para Cr$1,00 (um cruzeiro) a
fração porventura existente.

* § 2° com redação dada pela Lei n06.386, de 9-12-1976.

§ 3° É fixado em 60% (sessenta por cento) do
maior valor-de-referência, a que alude o parágrafo an
terior, a contribuição mínima devida pelos emprega
dores, independentemente do capital social da firma
ou empresa, ficando, do mesmo modo, estabelecido o
capital equivalente a 800.000 (oitocentas mil) vezes o
maior valor-de-referência, para efeito do cálculo de
contribuição máxima, respeitada a Tabela progressi
va constante do item 111.

*§ 3° com redação dada pela Lei n° 7.047, de 1°-12-1982.



o Art. 582 com redação dada pela Lei nO 6.386. de
9-12-1976.

§ 1° Considera-se 1 (um) dia de trabalho, para
efeito de determinação da importância a que alude o
item I do art. 580, o equivalente:

a) a 1 (uma) jornada normal de trabalho, se o
pagamento ao empregado for feito por unidade de
tempo;

b) a 1/30 (um trinta avos) da quantia percebida
no mês anterior, se a remuneração for paga por tare
fa, empreitada ou comissão.

o § 10 com redação dada pela Lei n06.386, de 9-12-1976.

§ 2° Quando o salário for pago em utilidades, ou
nos casos em que o empregado receba, habitualmen
te, gorjetas, a contribuição sindical corresponderá a
1/30 (um trinta avos) da importância que tiver servido
de base, no mês de janeiro, para a contribuição do
empregado à Previdência Social.

o § 2° com redação dada pela Lei n06.386, de 9-12-1976.

Art. 583. O recolhimento da contribuição sindical
referente aos empregados e trabalhadores avulsos
será efetuado no mês de abril de cada ano, e o relati
vo aos agentes ou trabalhadores autônomos e profis
sionais liberais realizar-se-á no mês de fevereiro.

o Art. 583 com redação dada pela Lei nO 6.386, de
9-12-1976.

§ 1° O recolhimento obedecerá ao sistema de
guias, de acordo com as instruções expedidas pelo
Ministro do Trabalho.

o § 10 com redação dada pela Lei n° 6.386, de 9-12-1976.

§ 2° O comprovante de depósito de contribuição
sindical será remetido ao respectivo Sindicato; na fal
ta deste, à correspondente entidade sindical de grau
superior, e, se for o caso, ao Ministério do Trabalho.

o § 20 com redação dada pela Lei n06.386, de 9-12-1976.

Art. 584. Servirá de base para o pagamento da
contribuição sindical, pelos agentes ou trabalhadores
autônomos e profissionais liberais, a lista de contribu
intes organizada pelos respectivos sindicatos, e na
falta destes, pelas federações ou confederações co
ordenadoras da categoria.

o Art. 584 com redação dada pela Lei n° 6.386, de
9-12-1976.

Art. 585. Os profissionais liberais poderão optar
pelo pagamento da contribuição sindical unicamente
à entidade sindical representativa da respectiva pro
fissão, desde que a exerça, efetivamente, na firma ou
empresa e como tal sejam nelas registrados.

o Art. 585 com redação dada pela Lei nO 6.386, de
9-12-1976.

Parágrafo único. Na hipótese referida neste arti
go, à vista da manifestação do contribuinte e da exibi-
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§ 4° Os agentes ou trabalhadores autônomos e ição sindical por estes devida aos respectivos sindica-
os profissionais liberais, organizados em firma ou em- tos.
presa, com capital social registrado, recolherão a con
tribuição sindical de acordo com a Tabela progressiva
a que se refere o item 111.

o § 40 com redação dada pela Lei n06.386, de 9-12-1976.

§ 5° As entidades ou instituições que não este
jam obrigadas ao registro de capital social, considera
rão como capital, para efeito do cálculo de que trata a
Tabela progressiva constante do item 111 deste artigo,
o valor resultante da aplicação do percentual de 40%
(quarenta por cento) sobre o movimento econômico
registrado no exercício imediatamente anterior, do
que darão conhecimento à respectiva entidade sindi
calou à Delegacia Regional do Trabalho, observados
os limites estabelecidos no § 3° deste artigo.

o § 5° com redação dada pela Lei n° 6.386, de 9-12-1976.

§ 6° Excluem-se da regra do § 5° as entidades
ou instituições que comprovarem, através de
requerimento dirigido ao Ministério do Trabalho, que
não exercem atividade econômica com fins lucrativos.

o§ 6° com redação dada pela Lein06.386, de 9-12-1976.

Art. 581. Para os fins do item 111 do artigo anteri
or, as empresas atribuirão parte do respectivo capital
às suas sucursais, filiais ou agências, desde que loca
lizadas fora da base territorial da entidade sindical re
presentativa da atividade econômica do estabeleci
mento principal, na proporção das correspondentes
operações econômicas, fazendo a devida comunica
ção às Delegacias Regionais do Trabalho, conforme a
localidade da sede da empresa, sucursal, filiais ou
agências.

o Art. 581 com redação dada pela Lei n° 6.386, de
9-12-1976.

§ 1° Quando a empresa realizar diversas ativi
dades econômicas, sem que nenhuma delas seja
preponderante, cada uma dessas atividades será in
corporada à respectiva categoria econômica, sendo a
contribuição sindical devida à entidade sindical repre
sentativa da mesma categoria, procedendo-se, em
relação às correspondentes sucursais, agências ou fi
liais, na forma do presente artigo.

o § l 0com redação dada pela Lei n06.386, de 9-12-1976.

§ 2° Entende-se por atividade preponderante a
que caracterizar a unidade de produto, operação ou
objetivo final, para cuja obtenção todas as demais ati
vidades convirjam, exclusivamente, em regime de co
nexão funcional.

o § 2° com redação dada pela Lei n° 6.386, de 9-12-1976.

Art. 582. Os empregadores são obrigados a
descontar, da folha de pagamento de seus emprega
dos relativa ao mês de março de cada ano, a contribu-



DECRETO-LEI N° 1.166, DE 15 DE ABRIL DE 1971

Dispõe sobre enquadramento e con
tribuição Sindical Rural.

I - 5% (cinco por cento) para a Confederação
correspondente;

11- 15% (quinze por cento) para a Federação;

111 - 60% (sessenta por cento) para o Sindicato
respectivo;

IV - 20% (vinte por cento) para a "Conta Especi
al Emprego e Salário".

• Artigo, caput e incisos, com redação dada pela Lei na
6.386, de 9-12-1976.

Art. 590. Inexistindo Confederação, o percentual
previsto no item I do artigo anterior caberá à Federa
ção representativa do grupo.

• Art. 590 com redação dada pela Lei na 6.386, de
9-12-1976.

§ 1° Na falta de Federação, o percentual a ela
destinado caberá à confederação correspondente à
mesma categoria econômica ou profissional.

o § 10 com redação dada pela Lei na 6.386, de 9-12-1976.

§ 2° Na falta de entidades sindicais de grau
superior, o percentual que àquelas caberia será
destinado à "Conta Especial Emprego e Salário".

• § 2 0 com redação dada pela Lei n 0 6.386, de 9-12-1976.

§ 3° Não havendo sindicato, nem entidade sindi
cal de grau superior, a contribuição sindical será cre
ditada, integralmente, à "Conta Especial Emprego e
Salário".

o § 3 0 com redação dada pela Lei na 6. 386, de 9-12-1976.

Art. 591. Inexistindo Sindicato, o percentual pre
visto no item 111 do art. 589 será creditado à Federação
correspondente à mesma categoria econômica ou
profissional.

• Art. 591 com redação dada pela Lei na 6.386, de
9-12-1976.

Parágrafo único. Na hipótese prevista neste arti
go, caberão à Confederação os percentuais previstos
nos itens I e II do art. 589.

o Parágrafo único com redação dada pela Lei n° 6.386, de
9-12-1976.
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ção da prova de quitação da contribuição, dada por pectiva conta corrente, e, quando solicitado, aos ór-
sindicato de profissionais liberais, o empregador dei- gãos do Ministério do Trabalho.
xará de efetuar, no salário do contribuinte, o desconto • § 2° com redação dada pela Lei n° 6.386, de 9-12-1976.

a que se refere o art. 582. Art. 589. Da importância da arrecadação da
o Parágrafo único com redação dada pela Lei na 6.386, de contribuição sindical serão feitos os seguintes crédi-

9-12-1976. tos pela Caixa Econômica Federal, na forma das ins-
Art. 586: A contribuição sindical será recolhida, truções que forem expedidas pelo Ministro do Traba-

nos meses fixados no presente Capítulo, à Caixa lho:
Econômica Federal, ao Banco do Brasil S/A, ou aos
estabelecimentos bancários nacionais integrantes do
Sistema de Arrecadação dos Tributos Federais, os
quais, de acordo com instruções expedidas pelo Con
selho Monetário Nacional, repassarão à Caixa Eco
nômica Federal as importâncias arrecadadas.

o Art. 586 com redação dada pela Lei na 6.386, de
9-12-1976.

§ 1° Integrarão a rede arrecadadora as Caixas
Econômicas Estaduais, nas localidades onde inexis
tam os estabelecimentos previstos no caput deste ar
tigo.

• § 1°com redação dada pela Lei n0 6.386, de 9-12-1976.

§ 2° Tratando-se de empregador, agentes ou tra
balhadores autônomos ou profissionais liberais, o re
colhimento será efetuado pelos próprios, diretamente
ao estabelecimento arrecadador.

o § 2 0 com redação dada pela Lei n06.386, de 9-12-1976.

§ 3° A contribuição sindical devida pelos empre
gados e trabalhadores avulsos será recolhida pelo
empregador e pelo sindicato, respectivamente.

• § 3 0 com redação dada pela Lei n 0 6.386, de 9-12-1976.

Art. 587. O recolhimento da contribuição sindical
dos empregadores efetuar-se-á no mês de janeiro de
cada ano, ou, para os que venham a estabelecer-se
após aquele mês, na ocasião em que requeiram às
repartições o registro ou a licença para o exercício da
respectiva atividade.

• Art. 587 com redação dada pela Lei na 6.386, de
9-12-1976.

Art. 588. A Caixa Econômica Federal manterá
conta corrente intitulada "Depósitos da Arrecadação
da Contribuição Sindical", em nome de cada uma das
entidades sindicais beneficiadas, cabendo ao Minis
tério do Trabalho cientificá-Ia das ocorrências perti
nentes à vida administrativa dessas entidades.

o Art. 588 com redação dada pela Lei na 6.386, de
9-12-1976.

§ 1° Os saques na conta corrente referida no ca
put deste artigo far-se-ão mediante ordem bancária
ou cheque com as assinaturas conjuntas do Presi
dente e do Tesoureiro da entidade sindical.

• § 10 com redação dada pela Lei n 0 6.386, de 9-12-1976.

§ 2° A Caixa Econômica Federal remeterá, men
salmente, a cada entidade sindical, um extrato da res-



Justificação

A escravidão foi um momento muito infeliz da
humanidade. Os negros na América sofreram e ainda
sofrem por causa disso. Com um sistema opressivo
que permitia que pessoas fossem vendidas e joga
das, de um lado para o outro, como mercadorias, fa
mílias e relações pessoais foram desetruturadas. A
humilhação era uma prática comum e usual, os casti
gos corporais e assassinatos eram corriqueiros.

A ausência de uma política preocupada em au
xiliar a integração do negro à sociedade na abolição
da escravatura, reflete-se até hoje com a desigualda
de de renda, de educação, e de oportunidades da po
pulação negra em relação a população de origem
branca.

Em nome da estabilidade econômica do Brasil,
inúmeros setores da sociedade já foram ajudados. O
Governo brasileiro já comprou a produção de café na
época da grande crise para que os cafeicultores e por
conseqüência a economia não quebrassem; o Plano

PROJETO DE LEI N° 5.293, DE 2001
(Do Sr. Vivaldo Barbosa)

Garante à população negra direitos,
na tentativa de reparar os danos causa
dos pela escravidão.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 1.239,
de 1995)

§ 4° Em pagamento dos serviços e reembolso
de despesa, relativos aos encargos decorrentes des
te artigo, caberão ao Instituto Nacional de Coloniza
ção e Reforma Agrária (INCRA), 15% (quinze por
cento) das importâncias arrecadadas, que lhe serão
creditadas diretamente pelo órgão arrecadador.
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O Presidente da República, usando da atribui- O Congresso Nacional decreta:
ção que lhe confere o artigo 55, item li, da Constitui- Art. 1° Cada criança e adolescente de ascen-
ção, dência africana, entre 5 a 18 anos de idade, terá direi-

Decreta: to a escola secundária completa.
.................................................................................... Art. 2° Cada jovem, de ascendência africana,

Art. 4° Caberá ao Instituto Nacional de Coloniza- ente 18 e 25 anos terá direito ao custeio das despe-
ção e Reforma Agrária (INCRA), proceder ao lança- sas tanto de matrícula quanto de mensalidade, em
mento e cobrança da contribuição sindical devida pe- curso pré-vestibular de sua escolha.
los integrantes das categorias profissionais e econô- Art. 3° Todo jovem brasileiro de ascendência
micas da agricultura, na conformidade do disposto no africana, entre 18 e 30 anos de idade, terá direito a
presente decreto-lei. um curso universitário.

§ 1° Para efeito de cobrança da contribuição sin- Art. 4° Fica assegurado 1/3 (um terço) das va-
dical dos empregadores rurais, organizados em em- gas em quaisquer estabelecimento de ensino no Bra-
presas ou firmas, a contribuição sindical será lançada sil de qualquer nível à população de ascendência afri-
e cobrada proporcionalmente ao capital social, e para cana.
os não organizados dessa forma, entender-se-á Art. 5° Onde não houver vagas em estabeleci-
como capital o valor adotado para o lançamento do mentos de ensino público, o Governo Federal arcará
imposto territorial do imóvel explorado, fixado pelo com os custos dos cursos cujos direitos estão asse-
Incra, aplicando-se, em ambos os casos, as percenta- gurados nos artigos anteriores.
gens previstas no art. 580, letra c, da Consolidação Art. 6° A cada um entre 18 e 65 anos de idade,
das Leis do Trabalho. de ascendência africana, será propiciado trabalho

§ 2° A contribuição devida às entidades sindica- digno a sua condição.
is da categoria profissional será lançada e cobrada Art. 7° A cada família legalmente constituída, em
dos empregadores rurais e por estes descontada dos que pelo menos um dos cônjuges seja de ascendên-
respectivos salários tomando-se por base um dia de cia africana, será propiciada uma residência digna.
salário mínimo regional, pelo número máximo de as- Art. 8° O Orçamento da União conterá previsão
salariados que trabalhem nas épocas de maiores ser- das despesas em que a União incorrerá em decorrên-
viços, conforme declarado no cadastramento do imó- cia das obrigações aqui impostas.

vel. Art. 9° Poder Executivo regulamentará a execu-
§ 3° A contribuição dos trabalhadores referidos ção desta lei no prazo máximo de seis meses.

no item I, letra b, do art. 1° será lançada na forma do
disposto no art. 580,Ietra b, da Consolidação das Leis
do Trabalho e recolhida diretamente pelo devedor, in
cidindo, porém, a contribuição apenas sobre um imó
vel.
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Justificação

Os fósseis de plantas e animais pré-históricos
que ocorrem em território nacional, em geral, e no
Estado de Goiás, em particular, representam um vali
oso patrimônio cultural, científico e econômico do
Pais e da humanidade. Este patrimônio, entretanto,
vem sendo há vários anos destruído, muitas vezes de
forma irreparável.

As populações das regiões mais carentes fre
qüentemente coletam e vendem fósseis para ajudar
na sua subsistência. Traficantes, muitos procurados
pela Polícia Federal, compram fósseis, por exemplo,
R$150,OO para revendê-los na Europa por US$5 mil.

Outro problema grave é a destruição de regis
tros fósseis de plantas comumente encontrados nas
camadas calcáreas (lajes) retiradas para serem utili
zadas na construção civil como pisos e revestimentos
decorativos de paredes e muros.

Os fósseis, além de sua importância científica,
têm um grande potencial turístico. O ordenamento da
coleta e a constituição de Museus, como o Memorial
do Cerrado, em Goiânia, pode gerar emprego e renda
e ajudar a coibir o contrabando. O Memorial do Cerra
do, a título de exemplo, abriga os famosos trilobitas, o
parente mais antigo da barata, datados de 600 mi
lhões de anos. Na entrada do Memorial há também
uma floresta petrificada, testemunho da verdadeira
que existiu no supercontinente de Godwana (que
mais tarde daria origem a América do Sul, entre ou
tros continentes atuais). A sua idade é calculada em
280 milhões de anos.

É com o propósito de impedir a destruição do
nosso patrimônio arqueológico e assegurar a possibi
lidade de desenvolvimento de empreendimentos
como o Memorial do Cerrado que estamos propondo
o presente projeto.

Sala das Sessões, 6 de setembro de 2001. 
Deputado Euler Morais.

Real fragilizou os bancos e para evitar um colapso O Congresso Nacional decreta:
nesse sistema, o Governo ajudou essas instituições Art. 1° A remoção de fósseis de sítios arqueoló-
com uma quantia ini~aginável de reais, por meio ?? gicos só pode ser feita com finalidade científica ou
Proer. Mas a populaçao negra nunca teve uma polltl- educacional mediante autorização do órgão público
ca específica para diminuir as desigualdades já men- competente.'
cionadas, sendo que foi às custas do trabalho escravo o' _ . .. "

que o açúcar da cana-de-açúcar pôde ter preço com- . Art. 2 A Infr~ça? ~o disposto ne.st.a lel.constlt~1
petitivo com o produto da beterraba produzido na Eu- cnme con~ra o patnmomo cUlt~ra~ e sUjeita o Infrator a
ropa e por conseqüência o Brasil acumulou capital pena prevista no art. 63 da Lei n 9.605, de 1998.
para financiar o seu desenvolvimento e de outros se- Art. 30 Esta lei entra em vigor na data da sua pu-
tores como o da mineração anos depois. blicação.

O Estado alemão vem pagando apreciável inde
nização ao Estado de Israel por causa do massacre
do holocausto. Os bancos suíços que abocanharam
ouro e dinheiro arrebatado dos judeus pelos nazistas,
estão tendo que devolvê-los às vítimas de pilhagem
ou aos seus descendentes. As empresas que utiliza
ram mão-de-obra praticamente escrava, estão sendo
condenadas pela justiça, a pagar indenizações. Esta
foi uma evolução considerável no pensamento huma
no e um país sério, como se propõe a ser o Brasil, não
pode continuar ignorando a população negra que tan
to contribuiu para o país, principalmente nas condi
ções em que ela contribuiu, de exploração cruel e de
sumana.

O holocausto dos judeus durou aproximada
mente 8 anos, o holocausto dos negros africanos e de
seus descendentes durou, no mínimo, duzentos anos
de escravidão!

Esta proposição visa a corrigir essa omissão do
Estado brasileiro, propiciando escola para todas as
crianças e todos os jovens negros, em todos os níve
is, do primário à universidade, passando pelos cursos
pré-vestibulares. Reservando pelo menos 1/3 (um ter
ço) das vagas em todas as escolas para nossa popu
lação de origem africana sendo que onde não houver
educação pública, o Governo Federal há de arcar
com os custos das matrículas em escolas particula
res, em qualquer nível.

Simplesmente educação, casa e trabalho para
tentar reparar os danos do holocausto de mais de du
zentos anos de escravidão.

Por isso tudo roga-se o apoio dos pares.
Sala das sessões, 5 de setembro de 2001 . 

Deputado Vivaldo Barbosa.

PROJETO DE LEI N° 5.303, DE 2001
(Do Sr. Euler Morais)

Regulamenta a coleta e o uso de
fósseis.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 1.859,
de 1999)



Justificação

Esta proposição pretende dotar a União de nova
fonte de receita tributária, que lhe permita direcionar
recursos para gastos sociais urgentes e necessários
para atender às carências do povo brasileiro.

Muito embora a Constituição proíba a vincula
ção de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa
(art. 167, IV), o animus que preside à apresentação
desta proposição é induzir o Poder Executivo a carre
ar recursos orçamentários novos especialmente para
o Fundo de Erradicação e Combate à Pobreza, criado
pela Emenda Constitucional n° 31 , de 2000.

A remessa de lucros para o exterior pode e deve
ser tributada pelo Imposto de Renda, como, aliás, o
era, até o advento da lei n° 9.249, de 26 de dezembro
de 1995.

Espero contar com o apoio dos nobres Pares do
Congresso Nacional para a aprovação deste projeto
de lei.

Sala das Sessões, 6 de setembro de 2001 - De
putado Damião Feleciano.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS

CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASil 1988

Dispõe sobre as sanções penais e
administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá
outras providências.

SEÇÃO IV
Dos Crimes Contra o Ordenamento

Urbano e o Patrimônio Cultural

CAPíTULO V
Dos Crimes Contra o Meio Ambiente

lEI N° 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998

Art. 63. Alterar o aspecto ou estrutura de edifica
ção ou local especialmente protegido por lei, ato ad
ministrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor
paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico,
cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monu
mental, sem autorização da autoridade competente
ou em desacordo com a concedida:

Pena - reclusão, de uma três anos, e multa.
Art. 64. Promover construção em solo não edifi

cável, ou no seu entorno, assim considerado em ra
zão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, tu
rístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, et
nográfico ou monumental, sem autorização da autori
dade competente ou em desacordo com a concedida:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e
multa.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA distribuídos por fonte localizada no País em benefício
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - de pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada

CeDI no exterior, ficam sujeitos à incidência do imposto de
renda na fonte, à alíquota de 15% (quinze por cento).

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

PROJETO DE LEI N° 5.306, DE 2001
(Do Sr. Damião Feliciano)

Dispõe sobre incidência do imposto
de renda na fonte sobre lucros ou divi
dendos distribuídos por fonte localizada
no País em benefício de pessoa física ou
jurídica residente ou domiciliada no exte
rior.

(Apense-se ao Projeto de Lei N° 377,
de 1999)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A partir de 1° de janeiro do ano seguinte

ao da publicação desta lei, os lucros ou dividendos,

TíTULO VI
Da Tributação e do Orçamento

CAPíTULO 11
Das Finanças Públicas

SEÇÃO 11
Dos Orçamentos

Art. 167. São vedados:

1- o início de programas ou projetos não incluí
dos na lei orçamentária anual;



EMENDA CONSTITUCIONAL N° 31, DE 14 DE
DEZEMBRO DE 2000

Altera o Ato das Disposições Cons
titucionais Transitórias, introduzindo arti
gos que criam o Fundo de Combate e
Erradicação da Pobreza.

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° A Constituição Federal, no Ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias, é acrescida dos
seguintes artigos:

"Art. 79. É instituído, para vigorar até o
ano de 2010, no âmbito do Poder Executivo
Federal, o Fundo de Combate a Erradicação
da Pobreza, a ser regulado por lei comple
mentar com o objetivo de viabilizar a todos
os brasileiros acesso a níveis dignos de
subsistência, cujos recursos serão aplicados
em ações suplementares de nutríção, habi
tação, educação, saúde, reforço de renda
familiar e outros programas de relevante in
teresse social voltados para melhoria da
qualidade de vida.
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11- a realização de despesas ou a assunção de sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei
obrigações diretas que excedam os créditos orça- que autorize a inclusão, sob pena de crime de respon-
mentários ou adicionais; sabilidade.

111- a realização de operações de créditos que § 2° Os créditos especiais e extraordinários te-
excedam o montante das despesas de capital, ressal- rão vigência no exercício financeiro em que forem au-
vadas as autorizadas mediante créditos suplementa- torizados, salvo se o ato de autorização for promulga-
res ou especiais com finalidade precisa, aprovados do nos últimos quatro meses daquele exercício, caso
pelo Poder Legislativo por maioria absoluta; em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão

IV - a vinculação de receita de impostos a ór- incorporados ao orçamento do exercício financeiro
gão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do subseqüente.
produto da arrecadação dos impostos a que se refe- § 3° A abertura de crédito extraordinário somen-
rem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para te será admitida para atender a despesas imprevisí-
as ações e serviços públicos de saúde e para manu- veis e urgentes, como as decorrentes de guerra, co-
tenção e desenvolvimento do ensino, como determi- moção Interna ou calamidade pública, observado o
nado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2°, e 212, e disposto no art. 62.

a pre~taç~o de garan!ias as o~eraçõesde crédito po~ § 4° É permitida a vinculação de receitas própri-
anteclpaçao d.e receita, pre~lstas no ~rt. 165, § 8 as geradas pelos impostos a que se referem os arti-
bem como o disposto no § 4 deste artigo: gos 155 e 156 e dos recursos de que tratam os arti-

'inciso IV com redação dada pela Emenda Constitucional 157 158 '159 I b II t - d
n029, de 13-9-2000. gos .' e ., a ~ ,e .:..para a pres açao e

V - a abertura de crédito suplementar ou espe- gara~tl~ ou contragarantia à Unlao e para pagamento
cial sem prévia autorização legislativa e sem indica- de debltos para com esta.

- d d t • § 4 0 acrescentado pela Emenda Constitucional na 3, de
çao os recursos correspon en es; 17-3-1993.

VI - a transposição, o remanejamento ou a
transferência de recursos de uma categoria de pro-
gramação para outra ou de um órgão para outro, sem
prévia autorização legislativa;

VII - a concessão ou utilização de créditos ilimi
tados;

VIII - a utilização, sem autorização legislativa
específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da
seguridade social para suprir necessidade ou cobrir
déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive
dos mencionados no art. 165, § 5°;

IX - a instituição de fundos de qualquer nature
za, sem prévia autorização legislativa.

X - a transferência voluntária de recursos e a
concessão de empréstimos. inclusive por antecipa
ção de receita, pelos Governos Federal e Estaduais e
suas instituições financeiras, para pagamento de des
pesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

• Inciso X acrescido pela Emenda Constitucional na 19, de
4-6-1998.

XI - a utilização dos recursos provenientes das
contribuições sociais de que trata o art. 195, I, a, e 11,
para a realização de despesas distintas do

pagamento de benefícios do regime geral de
previdência social de que trata o art. 201.

• Inciso XI acrescido pela Emenda Constitucional na20, de
15-12-1998.

§ 1° Nenhum investimento cuja execução ultra
passe um exercício financeiro poderá ser iniciado
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Parágrafo UnlCO. O Fundo previsto
neste artigo terá Conselho Consultivo e de
Acompanhamento que conte com a partici
pação de representantes da sociedade civil,
nos termos da lei.

Art. 80. Compõem o Fundo de Comba
te e Erradicação da Pobreza:

I - a parcela do produto da arrecada
ção correspondente a um adicional de oito
centésimos por cento, aplicável de 18 de ju
nho de 2000 a 17 de junho de 2002, na alí
quota da contribuição social de que trata o
art. 75 do Ato das Disposições Constitucio
nais Transitórias;

11 - a parcela do produto da arrecada
ção correspondente a um adicional de cinco
pontos percentuais na alíquota do Imposto
sobre Produtos Industrializados - IPI, ou do
imposto que vier a substituí-lo, incidente so
bre produtos supérfluos e aplicável até a ex
tinção do Fundo;

111 - o produto da arrecadação do im
posto de que trata o art. 153, inciso VII, da
Constituição;

IV - dotações orçamentárias;
V - doações, de qualquer natureza, de

pessoas físicas ou jurídicas do País ou do
exterior;

VI - outras receitas, a serem definidas
na regulamentação do referido Fundo.

§ 1° Aos recursos integrantes do Fun
do de que trata este artigo não se aplica o
disposto nos arts. 159 e 167, inciso IV, da
Constituição, assim como qualquer desvin
culação de recursos orçamentários.

§ 2° A arrecadação decorrente do dis
posto no inciso I deste artigo, no período
compreendido entre 18 de junho de 2000 e
o início da vigência da lei complementar a
que se refere a art. 79, será integralmente
repassada ao Fundo, preservado o seu va
lor real, em títulos públicos federais, pro
gressivamente resgatáveis após 18 de ju
nho de 2002, na forma da lei.

Art. 81. É instituído Fundo constituído pe
los recursos recebidos pela União em decor
rência da desestatização de sociedades de
economia mista ou empresas públicas por ela
controladas, direta ou indiretamente, quando a
operação envolver a alienação do respectivo
controle acionário a pessoa ou entidade não
integrante da Administração Pública, ou de

participação societária remanescente após a
alienação, cujos rendimentos, gerados a partir
de 18 de junho de 2002, reverterão ao Fundo
de Combate e Erradicação de Pobreza.

§ 1° Caso o montante anual previsto
nos rendimentos transferidos ao Fundo de
Combate e Erradicação da Pobreza, na forma
deste artigo, não alcance o valor de quatro bi
lhões de reais. far-se-á complementação na
forma do art. 80, inciso IV, do Ato das disposi
ções Constitucionais Transitórias.

§ 2° Sem prejuízo do disposto no § 1°, o
Poder Executivo poderá destinar ao Fundo a
que se refere este artigo outras receitas de
correntes da alienação de bens da União.

§ 3° A constituição do Fundo a que se
refere o caput, a transferência de recursos
ao Fundo de Combate e Erradicação da Po
breza e as demais disposições referentes
ao § 1° deste artigo serão disciplinadas em
lei, não se aplicando o disposto no art. 165,
§ 9°, inciso li, da Constituição.

Art. 82. Os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios devem instituir Fundos de
Combate à Pobreza, com os recursos de
que trata este artigo e outros que vierem a
destinar, devendo os referidos Fundos ser
geridos por entidades que contem com a
participação da sociedade civil.

§ 1° Para o financiamento dos Fundos
Estaduais e Distrital, poderá ser criado adi
cionai de até dois pontos percentuais na alí
quota do Imposto sobre Circulação de Mer
cadorias e Serviços - ICMS, ou do imposto
que vier a substitUí-lo, sobre os produtos e
serviços supérfluos, não se aplicando, sobre
este adicional, o disposto no art. 158, inciso
IV, da Constituição.

§ 2° Para o financiamento dos Fundos
Municipais, poderá ser criado adicional de
até meio ponto percentual na alíquota do
Imposto sobre serviços ou do imposto que
vier a substituí-lo, sobre serviços supérfluos.

Art. 83. Lei federal definirá os produtos
e serviços supérfluos a que se referem os
arts. 80, inciso 11, e 82, §§ 1° e 2°."

Art. 2° esta Emenda Constitucional entra em
vigor na data de sua publicação.

Brasília, 14 de dezembro de 2000. - Mesa da Câ
mara dos Deputados, Michel Temer Presidente, Depu
tado Heráclito Fortes 1° Vice-Presidente, Deputado
Severino Cavalcanti 2° Vice-Presidente, Deputado
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Ubiratan Aguiar 1° Secretário, Deputado Nelson Trad
2° Secretário, Deputado Jaques Wagner 3° Secretário,
Deputado Efraim Morais 4° Secretário.

Mesa do Senado Federal, Senador Antonio
Carlos Magalhães Presidente, Senador Geraldo
Melo 1° Vice-Presidente, Senador Ademir Andrade
2° Vice-Presidente, Senador Ronaldo Cunha Lima
1° Secretário, Senador Carlos Patrocinio 2' Secretá
rio, Senador Nabor Júnior 3° Secretário

LEI N° 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Altera a legislação do Imposto de
Renda das pessoas jurídicas, bem como
da contribuição social sobre o lucro Ií·
quido, e dá outras providências.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1° As bases de cálculo e o valor dos tributos

e contribuições federais serão expressos em reais.
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas jurídi

cas e a contribuição social sobre o lucro líquido serão
determinados segundo as normas da legislação vi
gente, com as alterações desta lei.

PROJETO DE LEI N° 5.367, DE 2001
(Do Sr. Eni Voltollini)

Altera o § 5° do art. 47 da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991, que fixa
prazo de validade da Certidão Negativa
de Débito - CND.

(Apense-se ao Projeto de Lei nO 4.083,
de 2001)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O § 5° do art. 47 da Lei n° 8.212, de 24 de

julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte altera
ção:

"Art. 47 .

§ 5° O prazo de validade da Certidão
Negativa de Débito - CND, é de cento e oi
tenta dias, contados da sua emissão.

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

Art. 3° Revogam-se as disposições em
contrário."

Justificação

O atual artigo 47 da Lei n° 8.212191, com reda
ção dada pela Lei n° 9.711/98, determina que o prazo
de validade da Certidão Negativa de Débito - CND, é
de sessenta dias, podendo ser ampliado por regula
mento para até cento e oitenta dias.

Estamos propondo o presente projeto de lei, fi
xando em cento e oitenta dias o prazo de validade da
CND, para atender justa reivindicação da classe pro
dutiva nacional que, não encontra apoio junto ao
INSS para aplicar, por decreto, a prorrogação do pra
zo de validade da CND, conforme está previsto no
atual texto legal.

Importante considerar que, historicamente, a
validade da Certidão Negativa de Débito, sempre foi
de 180 dias e o Congresso Nacional, por provocação
do Poder Executivo, reduziu para os atuais sessenta
dias, deixando em aberto a possibilidade de prorroga
ção, via decreto, sem a necessidade de alteração da
lei. O que poderia ser, no entender do legislador, uma
benesse para os entes da administração pública e
empresas privadas, que necessitam da CND para fir
mar convênio e contratos com instituições federais,
tornou-se um martírio, pois sempre que é pleiteado a
dilatação do prazo junto à Previdência Social, a res
posta é que s6 será possível através da alteração do
dispositivo legal que regula a matéria.

Para evitar entendimento difuso do texto da lei,
considero necessário aprovação do presente projeto
de lei, retornando o prazo original de validade da Cer
tidão Negativa de Débito, em cento e oitenta dias,
contados da data de emissão da mesma. Lembro ain
da que os 6rgão contratantes e convenientes que exi
gem apresentação da CND poderão, no momento da
assinatura do convênio ou contrato, acessar via inter
net o site da Previdência Social e constatar on-Iine a
pontualidade daquela empresa com o INSS.

São estas razões que justificam a apresentação
deste projeto e espero contar com o apoio dos nobres
pares para sua rápida apreciação e aprovação, que
temos certeza vai atender justo anseio da classe pro
dutora nacional, especificamente os segmentos in
dustrias e comerciais que se relacionam com o Poder
Público Federal.

Plenário Ulysses Guimarães, em 19 de Setem
bro de 2001. - Eni Voltollini, Deputado Federal.

LEI N° 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dispõe sobre a Organização da Se
guridade Social, institui plano de custeio,
e dá outras providências.



CAPíTULO XI
Da Prova de Inexistência de Débito

TíTULO VI
Do Financiamento da Seguridade Social

Art. 47. É exigida Certidão Negativa de Débito 
CND, fornecida pelo órgão competente, nos seguin
tes casos:

• Artigo, caput com redação dada pela Lei nO 9.032, de
28-4-1995.

I - da empresa:

a) na contratação com o Poder Público e no re
cebimento de benefícios ou incentivo fiscal ou credití
cio concedido por ele;

b) na alienação ou oneração, a qualquer título,
de bem imóvel ou direito a ele relativo;

e) na alienação ou oneração, a qualquer título,
de bem móvel de valor superior a R$15.904, 18 (quin
ze mil, novecentos e quatro reais e dezoito centavos)
incorporado ao ativo permanente da empresa;
• Valor atualizado a partir de 1°-6-1998, conforme republicação.

d) no registro ou arquivamento, no órgão pró
prio, de ato relativo a baixa ou redução de capital de
firma individual, redução de capital social, cisão total
ou parcial, transformação ou extinção de entidade ou
sociedade comercial ou civil e transferência de con
trole de cotas de sociedades de responsabilidade li
mitada;

• Alfnea d com redação dada pela Lei n° 9.528, de
10-12-1997.

11 - do proprietário, pessoa física ou jurídica, de
obra de construção civil, quando de sua averbação no re
gistro de imóveis, salvo no caso do inciso VIII do art. 30.

§ 1° A prova de inexistência de débito deve ser
exigida da empresa em relação a todas as suas de
pendências, estabelecimentos e obras de construção
civil, independentemente do local onde se encontrem,
ressalvado aos órgãos competentes o direito de co
brança de qualquer débtlo apurado posteriormente.

§ 2° A prova de inexistência de débito, quando
exigível ao incorporador, independe da apresentada
no registro de imóveis por ocasião da inscrição do
memorial de incorporação.

§ 3° Fica dispensada a transcrição, em instru
mento público ou particular, do inteiro teor do docu
mento comprobatório de inexistência de débito, bas
tando a referência ao seu número de série e data da
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LEI ORGÂNICA DA SEGURIDADE SOCIAL emissão, bem como a guarda do documento compro
batório à disposição dos órgãos competentes.

§ 4° O documento comprobatório de inexistên
cia de débito poderá ser apresentado por cópia au
tenticada, dispensada a indicação de sua finalidade,
exceto no caso do inciso 11 deste artigo.

§ 5° O prazo de validade da Certidão Negativa
de Débito - CND, é de sessenta dias, contados da
sua emissão, podendo ser ampliado por regulamento
para até cento e oitenta dias.

• § 5° com redação dada pela Lei n° 9.711, de 20-11-1998.

§ 6° Independe de prova de inexistência de débito:
a) a lavratura ou assinatura de instrumento, ato

ou contrato que constitua retificação, ratificação ou
efetivação de outro anterior para o qual já foi feita a
prova;

b) a constituição de garantia para concessão de
crédito rural, em qualquer de suas modalidades, por
instituição de crédito pública ou privada, desde que o
contribuinte referido no art. 25, não seja responsável
direto pelo recolhimento de contribuições sobre a sua
produção para a Seguridade Social;

c) a averbação prevista no inciso 11 deste artigo,
relativa a imóvel cuja construção tenha sido concluída
antes de 22 de novembro de 1966.

§ 7° O condômino adquirente de unidades imo
biliárias de obra de construção civil não incorporada
na forma da lei n° 4.591 ,de 16 de dezembro de 1964,
poderá obter documento comprobatório de inexistên
cia de débito, desde que comprove o pagamento das
contribuições relativas à sua unidade, conforme dis
puser o regulamento.

§ 8° No caso de parcelamento, a Certidão Nega
tiva de Débito - CND, somente será emitida mediante
a apresentação de garantia, ressalvada a hipótese
prevista na alínea a do inciso I deste artigo.

• § 8° acrescido pela Lei n° 9.032, de 28-4-1995.

Art. 48. A prática de ato com inobservância do
disposto no artigo anterior, ou o seu registro, acarre
tará a responsabilidade solidária dos contratantes e
do oficial que lavrar ou registrar o instrumento, sendo
o ato nulo para todos os efeitos.

§ 1° Os órgãos competentes podem intervir em
instrumento que depender de prova de inexistência
de débito, a fim de autorizar sua lavratura desde que o
débito seja pago no ato ou o seu pagamento fique as
segurado mediante confissão de dívida fiscal com o
oferecimento de garantias reais suficientes, na forma
estabelecida em regulamento.

§ 2° Em se tratando de alienação de bens do ati
vo de empresa em regime de liquidação extrajudicial,
visando à obtenção de recursos necessários ao pa-
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gamento dos credores, independentemente do paga
mento ou da confissão de divida fiscal, o Instituto Na
cional do Seguro Social-INSS, poderá autorizar a la
vratura do respectivo instrumento, desde que o valor
do crédito previdenciário conste, regularmente, do
quadro geral de credores, observada a ordem de pre
ferência legal.

• § 2° com redação dada pela Lei n° 9.639, de 25-5-1998.

§ 3° O servidor, o serventuário da Justiça, o titu
lar de serventia extrajudicial e a autoridade ou órgão
que infringirem o disposto no artigo anterior incorre
rão em multa aplicada na forma estabelecida no art.
92, sem prejuízo da responsabilidade administrativa e
penal cabível.

• § 3° remunerado e alterado pela Lei nO 9.639, de
25-5-1998.

LEI N° 9.711, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1998

Dispõe sobre a Recuperação de Ha
veres do Tesouro Nacional e do Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, autili
zação de títulos da divida pública, de res
ponsabilidade do Tesouro Nacional, na
quitação de débitos com o INSS, altera
dispositivos das leisns. 7.986, de 28 de
dezembro de 1989, 8.036, de 11 de maio
de 1990, 8.212, de 24 de julho de 1991,
8.213, de 24 de julho de 1991, 8.742, de 7
de dezembro de 1993, e 9.639, de 25 de
maio de 1998, e dá outras providências.

Art. 1° Até 31 de dezembro de 1999, fica o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, autori
zado a receber, como dação em pagamento, Títulos
da Divida Agrária a serem emitidos pela Secretaria
do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por
solicitação de lançamento do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA, especifi
camente para aquisição, para fins de reforma agrá
ria:

I - de imóveis rurais pertencentes a pessoas ju
rídicas responsáveis por dívidas previdenciárias de
qualquer natureza, inclusive oriundas de penalidades
por descumprimento de obrigação fiscal acessória;

11 - de imóveis rurais pertencentes a pessoas fí
sicas integrantes de quadro societário ou a coopera
dos, no caso de cooperativas, com a finalidade única
de quitação de dívidas das pessoas jurídicas referi
das no inciso anterior;

111 - de imóveis rurais pertencentes ao INSS.

§ 1° Os títulos da Divida Agrária a que se refere
este artigo serão recebidos pelo INSS com desconto,
sobre o valor em face do estabelecido em portaria
conjunta dos Ministros de Estado da Fazenda e da
Previdência e Assistência Social.

§ 2° Os valores pagos pelo Incra, em títulos e
em moeda corrente, pela aquisição de imóveis rurais,
inclusive por desapropriação efetuada a partir de 12
de setembro de 1997, na forma deste artigo, serão
utilizados, até o limite da divida, para amortização ou
quitação de dívidas previdenciárias, na seguinte or
dem de preferência:

I - valores em moeda corrente;
11- Títulos da Divida Agrária, até o limite restan

te da dívida. § 3° Para os efeitos deste artigo, serão
consideradas as dividas previdenciárias cujos fatos
geradores tenham ocorrido até março de 1997.

Art. 2° Os Título~ da Divida Agrária recebidos
pelo INSS, na forma do art. 1°, serão resgatados ante
cipadamente pelo Tesouro Nacional, conforme esta
belecido no § 1° do artigo anterior.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 1292, DE 2001

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática)

MENSAGEM N° 564/01
TVR 801/01

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária de Comunicação e Cul
tura de Currais Novos a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Currais Novos, 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 a que se refere a Por
taria nO 207, de 18 de abril de 2001, que autoriza a
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Currais Novos, a executar serviço de radiodifu
são comunitária, pelo prazo de três anos, sem direi
to de exclusividade, na cidade de Currais Novos,
Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.
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TVR N° 801, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 564/01

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria
nO 207, de 18 de abril de 2001, que autori
za a Associação Comunitária de Comuni
cação e Cultura de Currais Novos, a exe
cutar pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Currais Novos,
Estado do Rio Grande do Norte.

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

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

com o § 30 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
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 na 138, de 26 de março de 2001 
Associação Comunitária Mundo Melhor, na cidade de
Mogi Guaçu - SP;

2 - Portaria n° 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 na 201, de 18 de abril de 2001 
Associação Radiodifusão Comunitária, na cidade de
União - PI;

5 - Portaria na 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 Novos - RN;

7 - Portaria nO 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 Eugenótolis,
na cidade de Eugenópolis - MG;

9 - Portaria n° 212, de 18 de abril de 2001 
ASBOM - Ação Social "Benedita Barbosa dos San
tos" de Bom Jesus-PI - (Associação de Radiodifusão

Comunitária-ARCOM)I RC8J - 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 n° 215, de 18 de abril de 2001 
Associação Cultural da Área Itaqui-Bacanga, na cida
de de São Luís - MA; e

12 - Portaria n° 216, de 18 de abril de 2001 
Associação Rádio Comunitária União Sul, na cidade
de Joinville - SC.

Brasília, 13 de junho de 2001. - Fernando Her
rique.

MC 00285 EM

Brasília, 23 de maio de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou
torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade denominada Associação Comunitária
de Comunicação e Cultura de Currais Novos, com .
sede na cidade de Currais Novos, Estado do Rio
Grande do Norte, explore o serviço de radiodifusão
comunitária, em conformidade com o caput do art.
223, da Constituição e a Lei na 9.612, de 19 de feverei
ro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o servi
ço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptivida
de da filosofia de criação desse braço da radiodifu
são, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postu
lantes.

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

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°
53780.000235/98, que ora faço acompanhar, com a
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.



I - Relatório

11 - Voto do Relator

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, ato que auto
riza a Associação Comunitária de Comunicação e
Cultura de Currais Novos a executar serviço de radio
difusão comunitária, pelo prazo de 3 (três) anos, sem
direito de exclusividade, na cidade de Currais Novos,
Estado do Rio Grande do Norte.

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.

A autorização do Poder Público para a execu
ção de serviço de radiodifusão comunitária é regula
da pela Lei nO 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. No
processo em questão, a Associação Comunitária de
Comunicação e Cultura de Currais Novos atendeu
aos requisitos da legislação específica e foi autoriza
da para execução do serviço de radiodifusão comu
nitária.
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5. Em conformidade com os preceitos constitu- COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
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° 207, DE 18 DE ABRIL DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo n°
53780.000235/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária de Co
municação e Cultura de Currais Novos, com sede na Rua
Manoel Macaco, nO 116, Bairro de Santa Maria Gorete,
na cidade de Currais Novos, Estado do Rio Serande do
Norte, a executar serviço de radiodifusão comunitária,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.

Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis 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 06°15'24"S e longitude em
36°30'58"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

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

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

Aviso 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 radiodi
fusão comunitária constantes das Portarias rf5! 138 e
148, de 26 de março de 2001; 19, 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.

A análise deste processo deve basear-se no
Ato Normativo n° 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
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, 12 de setembro de 2001. 
Deputado Marçal Filho, Relator.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° , DE 2001

Aprova o ato que autoriza a Associ
ação Comunitária de Comunicação e Cul
tura de Currais Novos a executar serviço
de radiodifusão comunitária, na cidade
de Currais Novos, Estado do Rio Grande
do Norte.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É aprovado o ato que se refere a Portaria
n° 207, de 18 de abril de 2001 , que autoriza a Associ
ação Comunitária de Comunicação e Cultura de Cur
rais Novos a executar serviço de radiodifusão comuni
tária, pelo prazo de 3 (três) anos, sem direito de exclu
sividade, na cidade de Currais Novos, Estado do Rio
Grande do Norte.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Sala da Comissão, 12 de setembro 2001. - Depu
tado Marçal Filho, 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 Marçal Filho, à TVR n° 801/01,
nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que
apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
César Bandeira - Presidente; Júlio Semeghini 
Vice-Presidente; Alberto Goldman, Augusto Franco,
Domiciano Cabral, íris Simões, João Almeida, Luiz
Piauhylino, Nárcio Rodrigues, Pedro Canedo, Saulo
Coelho, Silas Câmara, Salvador Zimbaldi, Josué
Bengtson, Arolde de Oliveira, Corauci Sobrinho,
José Mendonça Bezerra, José Rocha, Luiz Moreira,
Mário Assad Júnior, Santos Filho, Neuton Lima, Sér
gio Barcellos, Benito Gama, Hermes Parcianello,
Jorge Pinheiro, Marçal Filho, Nair Xavier Lobo, Ri
cardo Izar, Gastão Vieira, Jonival Lucas Júnior, Gus
tavo Fruet, Marinha Raupp, Ana Corso, Babá, GiI
mar Machado, Jorge Bittar, Marcos Afonso, Márcio
Reinaldo Moreira, Vic Pires Franco, Ary Kara, Arnal
do Faria de Sá, Nelson Meurer, Luiza Erundina, Val
deci Paiva, Kincas Mattos, Agnaldo Muniz, Dr. Hélio,
Olímpio Pires, Bispo Wanderval e Oliveira Filho.

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 190, DE 2001
(Da S,.a Nair Xavier Lobo)

Suprime o art. 105 do Regimento
Interno, que trata do arquivamento das
proposições ao final da legislatura.

(Apense-se ao Projeto de Resolução
da Câmara n° 63, de 2000.)

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1° Fica suprimido o art. 105 do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, aprovado pela
Resolução n° 17, de 1989.

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

Justificação

Estamos apresentando o presente projeto de
resolução com o objetivo de suprimi r o art. 105 do Re
gimento Interno e, com isto, pôr fim ao arquivamento
das proposições com o término da legislatura.

Como todos sabemos, o procedimento legislati
vo imposto na tramitação das proposições nem sem
pre se dá de forma célere e eficiente. Muitas vezes um
projeto é apresentado no começo da legislatura e, ao
seu final, quatro anos depois, ainda não recebeu o
parecer de qualquer comissão, mesmo tendo o Regi
mento Interno da Casa estabelecido prazos aos seus
Órgãos Técnicos para apreciá-lo.

Parece-nos que o compulsório arquivamento
das proposições representa uma afronta à autoria
dos Parlamentares, que, por razões diversas, podem
não se encontrar no exercício do mandato na legisla
tura seguinte.

Acredito ser importante valorizarmos a partici
pação do Deputado nesta Casa Legislativa. E é por
esta razão que contamos com o apoio de nossos ilus
tres Pares para a aprovação deste Projeto de Resolu
ção, que consideramos oportuno e conveniente.

Sala das Sessões, 13 de setembro de 2001. 
Deputada Nair Xavier Lobo.

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.
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TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO I
Disposições Gerais

Art. 105. Finda a legislatura, arquivar-se-ão todas
as proposições que no seu decurso tenham sido sub
metidas à deliberação da Câmara e ainda se encon
trem em tramrtação, bem como as que abram crédito
suplementar, com pareceres ou sem eles, salvo as:

1-com pareceres favoráveis de todas as Comis
sões;

11- já aprovadas em turno único, em primeiro ou
segundo turno;

111- que tenham tramitado pelo Senado, ou dele
originárias:

IV - de iniciativa popular;
V - de iniciativa de outro Poder ou do Procura

dor-Gerai da República.
Parágrafo único. A proposição poderá ser desar

quivada mediante requerimento do autor, ou autores,
dentro dos primeiros cento e oitenta dias da primeira
sessão legislativa ordinária da legislatura subseqüen
te, retomando a tramitação desde o estágio em que
se encontrava.

PROJETO DE RESOLUÇÃO NO 191, DE 2001
(Do Sr. Cabo Júlio)

Altera o art. 32 do Regimento Inter
no da Câmara dos Deputados, aprovado
pela Resolução n° 17, de 1989, para des
membrar a Comissão de Relações Exteri
ores e de Defesa Nacional em Comissão
de Relações Exteriores, e Comissão de
Defesa Nacional.

(Apense-se ao Projeto de Resolução
da Câmara n° 63, de 2000.)

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1° O art. 32 do Regimento Interno passa a

vigorar com a seguinte redação:

"Art. 32 .

XI - Comissão de Relações Exteriores:
a) relações diplomáticas e consulares,

econômicas e comerciais, culturais e científi
cas com outros países; relações com entida
des internacionais multilaterais e regionais;

b) política externa brasileira; serviço
exterior brasileiro;

c) tratados, atos, acordos e convênios
internacionais e demais instrumentos de po
lítica externa;

d) direito internacional público; ordem
jurídica internacional; nacionalidade, cidada
nia e naturalização; regime jurídico dos es
trangeiros; emigração e imigração;

e) autorização para o Presidente ou
Vice-Presidente da República se ausentar
do território nacional;

f) outros assuntos pertinentes ao seu
campo temático."(NR)

"XVII - Comissão de Defesa Nacional:
a) política de defesa nacional; estudos

estratégicos e atividades de informação e
contra-informação; segurança pública e
seus órgãos institucionais;

b) Forças Armadas Auxiliares, adminis
tração pública militar, serviço milrtar e presta
ção civil alternativa; passagem de forças es
trangeiras e sua permanência no território
nacional; envio de tropas para o exterior;

c) assuntos atinentes à faixa de frontei
ra e áreas consideradas indispensáveis à de
fesa nacional;

d) direito militar e legislação de defesa
nacional; direito marítimo, aeronáutico e es
pacial;

e) litígios internacionais; declaração de
guerra; condições de armistício ou de paz;
requisições civis e militares em caso de imi
nente perigo e em tempo de guerra;

f) assuntos atinentes à prevenção, fis
calização e combate ao uso de drogas e ao
tráfico ilícito de entorpecentes;

g) outros assuntos pertinentes ao seu
campo temático." (NR)

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

Justificação

Pretende-se com o presente projeto de resolu
ção desmembrar a Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional prevista no art. 32, inciso XI, do
Regimento Interno em duas Comissões Permanen
tes, a saber, a Comissão de Relações Exteriores e a
Comissão de Defesa Nacional.



10 - padronização e inspeção de produtos ve
getais e animais;

11 - padronização, inspeção e fiscalização do
uso de defensivos agrotóxicos nas atividades agrope
cuárias;

12 - política de insumos agropecuários;
13 - meteorologia e climatologia;
b) política e questões fundiárias; reforma agrá

ria; justiça agrária; direito agrário, destacadamente:
1 - uso ou posse temporária da terra; contratos

agrários;
2 - colonização oficial e particular;
3 - regularização dominial de terras rurais e de

sua ocupação;
4 - aquisição ou arrendamento de imóvel rural

por pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras e na fai
xa de fronteira;

5 - alienação e concessão de terras públicas;
11- Comissão de Ciência e Tecnologia, Comuni

cação e Informática:
a) desenvolvimento científico e tecnológico; po

lítica nacional de ciência e tecnologia e organização
institucional do setor; acordos de cooperação com ou
tros países e organismos internacionais;

b) sistema estatístico, cartográfico e demográfi
co nacional;

c) os meios de comunicação social e a liberdade
de imprensa;

d) a produção e a programação das emissoras
de rádio e televisão;

e) assuntos relativos a comunicações, teleco
municações, informática, telemática e robótica em
geral;

f) indústrias de computação e seus aspectos es
tratégicos;

g) serviços postais, telegráficos, telefônicos, de
telex, de radiodifusão e de transmissão de dados;

h) outorga e renovação da exploração de servi
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens;

CAPíTULO IV
Das Comissões

TíTULO 11
Dos Órgãos da Câmara

SEÇÃO 11
Das Comissões Permanentes

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
CORRDENAÇÃO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS

- CeDI

REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

SUBSEÇÃO 111
Das Matérias ou Atividades de
Competência das Comissões

Art. 32. São as seguintes as Comissões Perma
nentes e respectivos campos temáticos ou áreas de
atividade:

I - Comissão de Agricultura e Política Rural:
a) política agrícola e assuntos atinentes à agri

cultura e à pesca profissional, destacadamente:
1 - organização do setor rural; política nacional

de cooperativismo; condições sociais no meio rural;
migrações rural-urbanas;

2 - estímulos fiscais, financeiros e creditícios à
agricultura, à pesquisa e experimentação agrícola;

3 - política e sistema nacional de crédito rural;
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A área de atuação da Comissão em tela, como 4 - política e planejamento agrícola e política de
hoje prevista, envolve uma gama de assuntos de desenvolvimento tecnológico da agropecuária; exten-
grande complexidade e relevância a exigir estudo por são rural;
órgãos técnicos autônomos. 5 - seguro agrícola;

Por esse motivo, a medida proposta, a nosso 6 - política de abastecimento, comercialização
ver, se impõe e contribuirá para o aperfeiçoamento do e exportação de produtos agropecuários, marinhos e
processo legislativo afeto a esta Casa do Congresso da aqüicultura;
Nacional. 7 - política de eletrificação rural;

Com essas considerações, esperamos contar 8 - política e programa nacional de irrigação;
com o apoio de nossos eminentes Pares para a pre- 9 - vigilância e defesa sanitária animal e vege-
sente iniciativa. Sala das Sessões, 18 de setembro de tal;
2001. - Deputado Cabo Júlio.
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i) política nacional de informática e automação e
de telecomunicações;

j) regime jurídico das telecomunicações e infor
mática;

111 - Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação:

a) aspectos constitucional, legal, jurídico, regi
mental e de técnica legislativa de projetos, emendas
ou substitutivos sujeitos à apreciação da Câmara ou
de suas Comissões;

"Alínea alterada pela Resolução nE 10, de 1991.

b) admissibilidade de proposta de emenda à
Constituição;

c) assunto de natureza jurídica ou constitucional
que lhe seja submetido, em consulta, pelo Presidente
da Câmara, pelo Plenário ou por outra Comissão, ou
em razão de recurso previsto neste regimento;

d) assuntos atinentes aos direitos e garantias
fundamentais, à organização do Estado, à organiza
ção dos Poderes e às funções essenciais da Justiça;

e) matérias relativas a direito constitucional, ele
itoral, civil, penal, penitenciário, processual, notarial;

f) partidos políticos, mandato e representação
política, sistemas eleitorais e eleições;

g) registros públicos;

h) desapropriações;
i) nacionalidade, cidadania, naturalização, regi-

me jurídico dos estrangeiros; emigração e imigração;

j) intervenção federal;

I) uso dos símbolos nacionais;
m) criação de novos Estados e Territórios; sub

divisão ou desmembramento de áreas de Estados ou
de Territórios;

n) transferência temporária da sede do Governo;

o) anistia;
p) direitos e deveres do mandato; perda de man

dato de Deputado, nas hipóteses dos incisos 1,11 e VI
do art. 55 da Constituição Federal; pedidos de licença
para incorporação de Deputados às Forças Armadas;

q) redação do vencido em Plenário e redação fi
nal das proposições em geral;

IV - Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias:

a) economia popular e repressão ao abuso do
poder econômico;

b) relações do consumo e medidas de defesa do
consumidor;

c) composição, qualidade, apresentação, publi
cidade e distribuição de bens e serviços;

d) política e sistema nacional do meio ambiente;
direito ambiental; legislação de defesa ecológica;

e) recursos naturais renováveis; flora, fauna e
solo; edafologia e desertificação;

f) assuntos referentes às minorias étnicas e so
ciais, especialmente aos índios e às comunidades in
dígenas; regime das terras tradicionalmente ocupa
das pelos índios;

g) preservação e proteção das culturas popula
res e étnicas do Pais;

V - Comissão da Amazônia e de Desenvolvi
mento Regional:

"Inciso alterado pela Resolução nE 15, de 1996.

a) assuntos relativos à região amazônica, espe-
cialmente:

1 - integração regional e limites legais;

2 - valorização econômica;

3 - assuntos indígenas;

4 - caça, pesca, fauna e flora e sua regulamen
tação;

5 - exploração dos recursos minerais, vegetais
e hídricos;

6 - turismo;

7 - desenvolvimento sustentável;

b) desenvolvimento e integração da região ama
zônica; planos regionais de desenvolvimento econô
mico e social; incentivo regional da Amazônia;

VI- Comissão de Economia, Indústria e Comércio:

a) matérias atinentes a relações econômicas in
ternacionais;

b) assuntos relativos à ordem econômica nacio-
nal;

c) política e atividade industrial, comercial e
agrícola; setor econômico terciário, exceto os servi
ços de natureza financeira;

d) sistema monetário; moeda; câmbio e reser
vas cambiais;

e) comércio exterior; políticas de importação e
exportação em geral; acordos comerciais, tarifas e
cotas;

f) política e sistema nacional de turismo; explo
ração das atividades e dos serviços turísticos;

g) atividade econômica estatal e em regime em
presarial; programas de privatização; monopólios da
União;

h) proteção e benefícios especiais temporários,
exceto os de natureza financeira e tributaria, às em
presas brasileiras de capital nacional;
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i) cooperativismo e outras formas de associati
vismo na atividade econômica, exceto quando relaci
onados com matéria própria de outra Comissão;

j) regime jurídico das empresas e tratamento
preferencial a microempresas e a empresas de pe
queno porte;

I) fiscalização e incentivo pelo Estado às ativida
des econômicas; diretrizes e bases do planejamento
do desenvolvimento nacional equilibrado; planos na
cionais e regionais ou setoriais;

m) matérias relativas a direito comercial, socie-
tário e falimentar; direito econômico;

n) propriedade industrial e sua proteção;
o) registro de comércio e atividades afins;
p) políticas e sistema nacional de metrologia,

normalização e qualidade industrial;
VII - Comissão de Educação, Cultura e Desporto:
a) assuntos atinentes à educação em geral; polí

tica e sistema educacional; em seis aspectos institucio
nais, estruturais, funcionais e legais; direito da educa
ção; recursos humanos e financeiros para a educação;

b) sistema desportivo nacional e sua organiza
ção; política e plano nacional de educação física e
desportiva; normas gerais sobre desporto; justiça
desportiva;

c) desenvolvimento cultural, inclusive patrimô
nio histórico, geográfico, arqueológico, cultural, artís
tico e científico; acordos culturais com outros países;

d) direito de imprensa, informação e manifesta
ção do pensamento e expressão da atividade intelec
tual, artística, científica e de comunicação;

e) produção intelectual e sua proteção, direitos
autorais e conexos;

f) gestão da documentação governamental e
patrimônio arquivístico nacional;

g) diversões e espetáculos públicos; datas co
memorativas e homenagens cívicas;

VIII - Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle:

'Inciso acrescentado pela Resolução nE 77, de 1995.

a) tomada de contas do Presidente da Repúbli
ca, na hipótese do art. 51, li, da Constituição Federal;

b) acompanhamento e fiscalização contábil, fi
nanceira, orçamentária, operacional e patrimonial da
União e das entidades da administração direta e indi
reta, incluídas as sociedades e fundações instituídas
e mantidas pelo Poder Público federal, sem prejuízo
do exame por parte das demais Comissões nas áreas
das respectivas competências e em articulação com
a Comissão Mista Permanente de que trata o art. 166,
§ 1°, da Constituição Federal;

c) planos e programas de desenvolvimento na
cional ou regional, após exame pelas demais Comis
sões, dos programas que lhes disserem respeito;

d) representações do Tribunal de Contas solici
tando sustação de contrato impugnado ou outras pro
vidências a cargo do Congresso Nacional, elaborando,
em caso de parecer favorável, o respectivo projeto de
decreto legislativo (Constituição Federal, art. 71, § 1°);

e) exame dos relatórios de atividades do Tribunal
de Contas da União (Constituição Federal, art. 71, §4°);

f) requisição de informações, relatórios, balan
ços e inspeções sobre as contas ou autorizações de
despesas de órgãos e entidades da administração fe
deral, diretamente ou por meio do Tribunal de Contas
da União;

IX - Comissão de Finanças e Tributação:
'Inciso renumerado pela Resolução nO 77, de 1995.

a) sistema financeiro nacional e entidades a ele
vinculadas; mercado financeiro e de capitais; autori
zação para funcionamento das instituições financei
ras; operações financeiras; crédito; bolsas de valores
e de mercadorias; sistema de poupança; captação e
garantia da poupança popular;

b) sistema financeiro da habitação;
c) sistema nacional de seguros privados e capi

talização;
d) títulos e valores mobiliários;

e) regime jurídico do capital estrangeiro; remes
sa de lucros;

f) dívida pública interna e externa;

g) matérias financeiras e orçamentárias públi
cas, ressalvada a competência da Comissão Mista
Permanente a que se refere o art. 166, § 1°, da Consti
tuição Federal; normas gerais de direito financeiro;
normas gerais de licitação e contratação, em todas as
modalidades, para a administração pública direta e in
direta, incluídas as fundações instituídas e mantidas
pelo Poder Público;

h) aspectos financeiros e orçamentários públi
cos de quaisquer proposições que importem aumento
ou diminuição da receita ou da despesa pública,
quanto à sua compatibilidade ou adequação com o
Plano Plurianual, A Lei de Diretrizes Orçamentárias e
o Orçamento Anual;

i) fixação da remuneração dos membros do
Congresso Nacional, do Presidente e do Vice-Presi
dente da República, dos Ministros de Estado e dos
membros da magistratura federal;

j) sistema tributário nacional e repartição das re
ceitas tributárias; normas gerais de direito tributário;
legislação referente a cada tributo;



45974 Quinta-feira 27 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2001

I) tributação, arrecadação, fiscalização; parafis
calidade; empréstimos compulsórios; contribuições
sociais; administração fiscal;

m) (Revogada.)
'Allnea revogada pela Resolução n° 77, de }995.

X- Comissão de Minas e Energia:

*Inciso renumerado pela Resolução n° 77, de
1995.

a) políticas e modelos mineral e energético bra
sileiros;

b) a estrutura institucional e o papel dos agentes
dos setores mineral e energético;

c) fontes convencionais e alternativas de ener-
gia;

d) pesquisa e exploração de recursos minerais e
energéticos;

e) formas de acesso ao bem mineral; empresas
de mineração;

f) política e estrutura de preços de recursos
energéticos;

g) comercialização e industrialização de minéri-
os;

h) fomento à atividade mineral:

i) regime jurídico dos bens minerais e dos recur
sos energéticos;

j) gestão, planejamento e controle dos recursos
hídricos; regime jurídico de águas públicas e particu
lares;

XI- Comissão de Relações Exteriores e de De
fesa Nacional:

'Inciso renumerado pela Resoluçâo n° 77, de 1995, e alte
rado pela Resolução n° 15, de 1996

a) relações diplomáticas e consulares, econômi
cas e comerciais, culturais e científicas com outros
países; relações com entidades internacionais multi
laterais e regionais;

b) política externa brasileira; serviço exterior
brasileiro;

c) tratados, atos, acordos e convênios internaci
onais e demais instrumentos de política externa;

d) direito internacional público; ordem jurídica
internacional; nacionalidade; cidadania e naturaliza
ção; regime jurídico dos estrangeiros; emigração e
imigração;

e) autorização para o Presidente ou o Vice-Pre
sidente da República se ausentar do território nacio
nal;

f) política de defesa nacional; estudos estratégi
cos e atividades de informação e contra-informação;
segurança pública e seus órgãos institucionais;

g) Forças Armadas e Auxiliares; administração
pública militar; serviço militar e prestação civil alterna
tiva; passagem de forças estrangeiras e sua perma
nência no território nacional; envio de tropas para o
exterior;

h) assuntos atinentes à faixa de fronteiras e áre
as consideradas indispensáveis à defesa nacional;

i) direito militar e legislação de defesa nacional;
direito maritimo, aeronáutico e espacial;

j) litígios internacionais; declaração de guerra;
condições de armisticio ou de paz; requisições civis e
militares em caso de iminente perigo e em tempo de
guerra;

I) assuntos atinentes à prevenção, fiscalização e
combate ao uso de drogas e ao tráfico ilícito de entor
pecentes;

m) outros assuntos pertinentes ao seu campo
temático;

XII- Comissão de Seguridade Social e Família:
'Inciso renumerado pela Resolução n077, de 1995.

a) assuntos relativos à saúde, previdência e as
sistência social em geral;

b) organização institucional da saúde no Brasil;

c) política de saúde e processo de planificação
em saúde; sistema único de saúde;

d) ações e serviços de saúde pública, campa
nhas de saúde pública, erradicação de doenças en
dêmicas; vigilância epidemiológica, bioestatística e
imunizações;

e) assistência médica previdenciária; institui-
ções privadas de saúde;

f) medicinas alternativas;

g) higiene, educação e assistência sanitária;

h) atividades médicas e paramédicas;

i) controle de drogas, medicamentos e alimen
tos; sangue e hemoderivados;

j) exercício da medicina e profissões afins; re
cursos humanos para a saúde;

I) saúde ambiental, saúde ocupacional e infortu
nística; seguro de acidentes do trabalho urbano e ru
ral;

m) alimentação e nutrição;

n) indústria químico-farmacêutica; proteção in
dustrial de fármacos;

o) organização institucional da previdência soci
al do País;

p) regime geral e regulamentos da previdência
social urbana, rural e parlamentar;

q) seguros e previdência privada;



lico;

c) ordenação e exploração dos serviços de
transportes;

d) transportes urbano, interestadual, intermuni
cipal e internacional;

e) marinha mercante, portos e vias navegáveis;
navegação marítima e de cabotagem e a interior; dire
ito marítimo;

f) aviação civil, aeroportos e infra-estrutura ae
roportuária; segurança e controle do tráfego aéreo; di
reito aeronáutico;

g) transporte de passageiros e de cargas; regi
me jurídico e legislação setorial; acordos e conven
ções internacionais; responsabilidade civil do trans
portador;

h) segurança, política, educação e legislação de
trânsito e tráfego;

XV - Comissão de Desenvolvimento Urbano e
Interior:

'Inciso acrescentado pela Resolução n°25, de 1993, e re
numerado pela Resolução n° 77, de 1995.

a) assuntos atinentes a urbanismo e arquitetura;
política e desenvolvimento urbano; uso e ocupação
do solo urbano; habitação e sistema financeiro da ha
bitação; transportes urbanos; infra-estrutura urbana e
saneamento básico

b) matérias relativas a direito urbanístico e a or
denação jurídico-urbanística do território; planos na
cionais e regionais de ordenação do território e da or
ganização político-administrativa;

c) desenvolvimento e integração de regiões;
planos regionais de desenvolvimento econômico e
social; incentivos regionais;

d) regiões metropolitanas, aglomerações urba
nas e microrregiões;

e) política e desenvolvimento municipal e territo
rial; assuntos de interesse federal nos Municípios,
Estados, Territórios e no Distrito Federal;

f) matérias referentes ao direito municipal e edí-

g) sistema nacional de defesa civil; política de
combate às calamidades;

h) migrações internas;
XVI - Comissão de Direitos Humanos:
'Inciso acrescentado pela Resolução nOBO, de 1995.

5) prestação de serviços públicos em geral e
seu regime jurídico;

XIV - Comissão de Viação e Transportes:
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r) assistência oficial, inclusive a proteção à ma- *Inciso renumerado pela Resolução n° 77, de 1995.

ternidade, à criança, ao adolescente, aos idosos e a) assuntos referentes ao sistema nacional de
aos portadores de deficiência; viação e aos sistemas de transportes em geral;

5) regime jurídico das entidades civis de finaIi- b) transportes aéreo, marítimo, aquaviário, fer-
dades sociais e assistenciais; roviário, rodoviário e metroviário; transporte por du-

t) matérias relativas à família, à mulher, à crian- tos;
ça, ao adolescente, ao idoso e ao excepcional ou defi
ciente físico;

u) direito de família e do menor;
XII- Comissão de Trabalho, de Administração e

Serviço Público:
*Inciso renumerado pela Resolução n° 77, de 1995.

a) matéria trabalhista urbana e rural; direito do
trabalho e processual do trabalho e direito acidentá
rio;

b) contrato individual e convenções coletivas de
trabalho;

c) assuntos pertinentes à organização, fiscaliza
ção, tutela, segurança e medicina do trabalho;

d) trabalho do menor de idade, da mulher e do
estrangeiro;

e) política salarial;
f) política de emprego; política de aprendizagem

e treinamento profissional;
g) dissídios individual e coletivo; conflitos coleti

vos de trabalho; direito de greve; negociação coletiva;
h) Justiça do Trabalho; Ministério Público do Tra

balho;
i) sindicalismo e organização sindical; sistema

de representação classista; política e liberdade sindi
cal;

j) relação jurídica do trabalho no plano internaci-
onal; organizações internacionais; convenções;

I) relações entre o capital e o trabalho;
m) regulamentação do exercício das profissões;

autarquias profissionais;
n) organização político-administrativa da União

e reforma administrativa;
o) matéria referente a direito administrativo em

geral;
p) matérias relativas ao serviço público da admi

nistração federal direta e indireta inclusive fundacio
nal;

q) regime jurídico dos servidores públicos civis e
militares, ativos e inativos;

r) regime jurídico-administrativo dos bens públi-
cos;



o SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Esta ses
são solene, cujos autores são os Dep-itados Paulo
Rocha, Zenaldo Coutinho e Elcione Barbalho, desti
na-se a homenajear o Círio de Nazaré, padroeira do
povo paraense.

Chamamos para compor a Mesa desta sessão o
Pe. Francisco Chagas Silva, Pároco ia Basílica de Na
zaré; o Sr. João Carlos Oliveira, Diretor do Círio de
Nazaré, e o Sr. José Maria Freitas Amaral, também
Diretor do Círio de Nazaré.

Esta Presidência convida todos a assistirem à
apresentação do vídeo "Círio de Nazaré - Uma Histó
ria de Fé".

(Exibição de vfdeo.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Agora va
mos assistir ao Coro Cênico da Univ3rsidade da Ama
zônia - UNAMA, com a regência da Joelma Teles.

(Apresentação de coral.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Ouvimos
a apresentação do Coro Cênico da Universidade da
Amazônia, em Belém do Pará.

No segundo domingo de outubro, celebra-se,
em Belém do Pará, o Círio de Nazaré, um dos maio
res e mais emocionantes eventos religiosos do Brasil
e do mundo. Cerca de 2 milhões de pessoas saem às
ruas para louvar e bendizer a santa protetora dos pa
raenses, multidão constituída não apenas por católi
cos, mas por fiéis de todas as igrejas e até por muitos
que se dizem agnósticos e descrentes.

O Círio de Nazaré transpõe, assim, os limites da
fé católica e as fronteiras da própria religião para con
verter-se em fenômeno social, em movimento de
massa, expressão da espiritualidade e do misticismo
de um povo.

Na homenagem com que o enaltece, a Câmara
dos Deputados saúda todos os católico 3 do Pará e os
brasileiros de todas as crenças, que no Círio de Naza
ré nos dão sábia lição de solidariedade humana e de
amor ao próximo.

Conta-nos a tradição que, por volta de 1700,
Plácido José de Sousa, um homem simples, encon
trou à beira do igarapé onde se refrescava a pequena
e graciosa imagem de uma santa. Levou-a para casa
e surpreendeu-se ao concluir que ela, horas depois,
voltara para o nicho de pedras cheias de lodo, onde a
descobrira. E assim aconteceu por vários dias, mila
gre que, de 1793 em diante, passou a reproduzir-se
de maneira simbólica no cortejo em que se conduz a
santa pelas ruas de Belém.

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

SEÇÃO 111
Das Comissões Temporárias

Art. 33. As Comissões Temporárias são:
I - Especiais;
11- de Inquérito;
111 - Externas.

§ 1° As Comissões Temporárias compor-se-ão
do número de membros que for previsto no ato ou re
querimento de sua constituição, designados pelo Pre
sidente por indicação dos Líderes, ou independente
mente desta se, no prazo de quarenta e oito horas
após criar-se a Comissão, não se fizer a escolha.

§ 2° Na constituição das Comissões Temporá
rias observar-se-á o rodízio entre as bancadas não
contempladas, de tal forma que todos os Partidos
ou Blocos Parlamentares possam fazer-se repre
sentar.

§ 3° A participação do Deputado em Comissão
Temporária cumprir-se-á sem prejuízo de suas fun
ções em Comissões Permanentes.
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a) recebimento, avaliação e investigação de de- IV - HOMENAGEM
núncias relativas a ameaça ou violação de direitos hu
manos;

b) fiscalização e acompanhamento de progra
mas governamentais relativos à proteção dos direitos
humanos;

c) colaboração com entidades não-governa
mentais, nacionais e internacionais, que atuem na de
fesa dos direitos humanos;

d) pesquisas e estudos relativos à situação dos
direitos humanos no Brasil e no mundo, inclusive para
efeito de divulgação pública e fornecimento de subsí
dios para as demais Comissões da Casa;

e) exercício das atribuições previstas nos inci
sos 111 a XIV do art. 24 deste regimento.

Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas
de atividades de cada Comissão Permanente abran
gem ainda os órgãos e programas governamentais
com eles relacionados e respectivo acompanhamen
to e fiscalização orçamentária, sem prejuízo da com
petência da Comissão Mista Permanente a que se re
fere oart. 166, § 1°, da Constituição Federal, e da Co
missão de Fiscalização e Controle.

'Parágrafo alterado pela Resolução n° 77, de 1995.



Setembro de 2(JO I DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 27 45977

Assim, começou a devoção ao Círio de Nazaré,
pois que a imagem que se traslada4a é cópia da que
se encontra na aldeia de Nazaré, em Portugal. Ao lon
go do seu extenso percurso, assistimos a um como
vente espetáculo de fé, em que milhões de brasileiros
se unem para, contrita e fraternalmente, orar e pro
meter, pedir e agradecer pela paz entre os homens e
a harmonia entre as nações.

Em lugar da junta de bois que antigamente pu
xava o carro da santa, vê-se, hoje, urna grande corda,
plena de simbolismo e de significação. É a corda que
nos faz a todos elos de uma corrente; é a corda que
não nos deixa cair nas profundezas do desánimo e da
dúvida; é a corda que nos orienta no caminho da es
perança e da fé, da confiança e do otimismo, do amor
e da bondade. Tocando-a, aqueles que a empunham
sabem que não estão sós, pois que se percebem
membros de uma irmandade que se baseia na união
e na partilha.

Esse o sentimento com que a Câmara dos De
putados louva o Círio de Nazare. Que a vlãe de Jesus
abençoe e ampare todos que dele participam, pro
vendo-os de força e de fé para que sejam construto
res de um Brasil melhor, mais justo e mais humano,
digno do Deus que o protege e do povo que o ama.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Com a
palavra a Deputada Elcione Barbalho, uma das auto
ras do requerimento.

A SRA. ELCIONE BARBALHO (PMDB - PA.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, Senador Luiz Otávio Campos, Srs. Prefei
tos, Pe. Francisco Chagas, Pároco da Basílica de Na
zaré e Presidente da Comissão Organizadora da Fes
ta do Círio de Nazaré, José Maria Freitas Amaral e
João Carlos OliveirE, Diretores do Círio de Nazaré,
quero ressaltar a presença do grupo que coordena as
homenagens em Brasília, nas pessoas de Ana Selma
Diniz e seu esposo Neusa Pantoja, Irene Rayol e Sara
Selte Câmara Moraes, quero agradecer aos grupos
que vieram nos prestigiar, fazer parte desta festa, aos
senhores expositres, aos estudantes, enfim, a todos
que estão conosco neste grande dia de felicidade em
que homenageamos o Círio de Nazaré.

"Oh, Virgem mãe amorosa, fonte de
amor e de fé, dai-nos a bênção bondosa,
Senhora de Nazaré".

Ao nos aproximarmos do mês de outubro, o hino
de louvor a Nossa Senhora de Nazaré, a padroeira
dos paraenses, passa a ser entoado nos quatro can
tos do nosso imenso Pará.

Os preparativos para a realização de mais um
Círio de Nazaré, uma das maiores manifestações reli
giosas e culturais do Brasil, traz um clima de Natal an
tecipado ao nosso povo. Não é à toa que o Círio é co
nhecido como o Natal dos paraenses.

Para quem não é das bandas de lá, como se diz,
ou para quem nunca teve a oportunidade de assistir a
um Círio de perto, é difícil descrever o sentimento de
amor, da fraternidade, de solidariedade, de humilda
de, enfim, a emoção que explode nos ccrações da
nossa gente, e que é renovada a cada ano durante o
Círio de Nazare, preciso que se entenda que o Círio é
muito mais que a procissão religiosa que ocorre em
Belém, nas manhãs quentes do segundo domingo de
outubro.

O Círio começa com a preparação para trazer
toda a família, de barco ou outros meios de transpor
te, do interior mais longínquo para participar da festa
na Capita.

É o cheiro do tucupi e da maniçoba, que são co
zidos de véspera e que inunda -ri, com seu aroma, as
casas de Belém. Pratos típicos da nossa culinária,
que não podem faltar no tradicional almoço do Círio.

É ver as luzes da velha Basílica se acenderem,
assim como a dos arcos que marcam o quadrilátero
do Conjunto Arquitetônico Nazareno, que fica em
frente àBasílics e hospeda a feira do Círio: uma espé
cie de quermesse à moda antiga.

É a preparação para o cumprimento da promes
sa pela graça alcançada.

São os brinquedos de Miriti, feitos das palmeiras
do açaizeiro, que retratam nossa cultura com imagens
de barquinhos e pequenos animais característicos da
nossa região e que fazem a alegria da criançada.

O Círio é a corda, feita de grosso sisal, que cir
cunda a berlinda da santa, onde milhares de mãos e
pés juntos, num movimento sincronizado para que
não se machuquem, agarram e caminham com fé, pa
gando suas promessas, agradecendo pelas graças
alcançadas, num sofrimento que só e aliviado pela
crença verdadeira e pela solidariedade dos que distri
buem água aos romeiros para aliviar a sede e o calor.

O Círio, Sr. Presidente, nobres Deputados, é
tudo isso e muito mais! E meus companheiros de ban
cada estão aqui para confirmar que não estou sendo
levada pela emoção, pois acredito que não haja um
paraense que não tenha fortes e arraigadas lembran
ças dessa época do ano no Pará.

Iria ler o que já foi observado pelo Sr. Presiden
te, Deputado Paulo Rocha, isto é, a história de como
Plácido encontrou a imagem da virgem.
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Durante os 15 dias que duram os festejos do Cí
rio, assim chamado por causa das longas velas, do
mesmo nome, usadas para acompanhar a procissão,
a história do caboclo Plácido é relembrada quando,
no sábado que antecede o evento, é realizada uma
linda procissão noturna que refaz o caminho feito por
Plácido, para que então, na manhã seguinte, a ima
gem retorne até a sua casa de origem, que é a Basíli
ca de Nazaré.

Sem dúvida, Sr. Presidente, Srs. Parlamentares,
demais presentes, nossos amigos, o Círio é uma
grande manifestação cultural, pois tudo o que existe
de mais autêntico da cultura paraense está ali repre
sentado.

No entanto, é a religiosidade que sustenta toda
essa tradição. Não é outra coisa senão a fé! Pura e
simplesmente, a fé!!

Este ano estaremos celebrando o primeiro Círio
do novo milênio, o Círio número 209. A cada vez que
vejo essa manifestação de religiosidade, não consigo
deixar de pensar nesta força inexplicável, que leva às
ruas de Belém mais de 1 milhão de pessoas todos os
anos para render homenagens em nome da fé! Esta
força poderosa une pessoas de todas as classes soci
ais lado a lado, de pés descalços, segurando uma
corda de sisal.

Estamos passando por momentos difíceis. A in
segurança que toma conta do mundo e os últimos
acontecimentos têm-nos mostrado um caminho qua
se inevitável de guerra. Com toda a minha vivência re
ligiosa, e a vivência de vários Círios, confesso que
não consigo entender pessoas que matam inocentes
em nome da fé; pessoas supostamente cultas que
apedrejam crianças em nome da fé!

Não, companheiros, tenho certeza de que em
nome da fé não se faz tais coisas.

Acredito que o Círio deste ano terá um papel
ainda mais importante em nossas vidas. O Círio deste
ano deverá ser, mais uma vez, um exemplo de solida
riedade e humildade. O Círio deste ano deverá ser um
clamor pela paz.

Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Convido o

Senador Luiz Otávio para tomar assento à Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Rocha) - Com a
palavra o Deputado Zenaldo Coutinho, co-autor do re
querimento e representante do PSDB.

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado
Paulo Rocha; Senador Luiz Otávio Campos; nosso
Pároco da Basílica, Pe. Francisco Silva; Diretores da

Festa de Nazaré, Osvaldo Mendes, Walber Milho
men, João Carlos Oliveira, José Maria Freitas Amaral,
Pedro Correia e Antonio Flávio Américo; representan
tes dos Grupos Boitinga e Uauiara; Coral da Universi
dade da Amazônia - UNAMA, que nos brindou com
sua apresentação; prezados colegas Deputados; mi
nhas senhoras e senhores; jovens estudantes que
participam desta sessão, para nós, paraenses católi
cos, é de extrema facilidade e, paradoxalmente, tam
bém de extrema dificuldade falar sobre a nossa pa
droeira, sobre o Círio de Nazaré, que se envolve em
mistério e revelação.

Mistério desde a sua origem, quando a imagem
de Nossa Senhora insistia porque insistia em voltar
ao lugar onde o caboclo Plácido a encontrou. Mistério
na romaria de mais de 1 milhão de pessoas pelas
ruas de Belém em direção à Basílica, que transforma
nossas avenidas e travessas em verdadeiro Rio Ama
zonas. Mistério porque, mesmo com essa multidão,
não há graves acidentes, não há tragédias. Mistério
porque nessa massa humana de romeiros está o sig
nificado da fraternidade plena: unem-se paraenses
de todos os credos, por incrível que pareça. Mistério
do simbolismo que a imagem da Santa representa,
unindo a família paraense em confraternização, des
de o casebre mais humilde da periferia mais pobre de
Belém. Mesmo os parentes que residem distante vão
até a cidade no período da festa. Mistério porque há
revelações.

É justamente nesse paradoxo da revelação dos
milagres pedidos à Virgem que o Círio consegue
transpor séculos, numa magnífica emoção de todos
aqueles que o acompanham.

Tenho tido a felicidade de poder acompanhar o
Círio, já há alguns anos, na própria corda de Nossa
Senhora de Nazaré, apesar das extremas dificulda
des. Quem conhece a corda sabe da profunda ener
gia e emoção que Nossa Senhora transmite aos ro
meiros, num momento de singular espiritualidade, de
profundo encontro com Deus. O mistério e as revela
ções são o conteúdo extraordinário da nossa festa, do
nosso Círio, que reúne não só os católicos, mas toda
a família paraense.

É bom enfatizar, na condição de católico, o con
ceito do que temos da imagem. Um dia desses eu
conversava com um fraterno amigo de outra religião
sobre a crença dos católicos e a adoração de ima
gens. Perguntei-lhe se ele rasgaria uma fotografia de
sua mãe terrena, se ele pisaria no retrato. É justamen
te esse o simbolismo da imagem, da estátua, da foto
grafia de Nossa Senhora. Ao ver sua imagem, nós
nos lembramos da mãe de Jesus, daquela que foi es-



Durante o discurso do Sr. Zenaldo Cou
tinho, o Sr. Paulo Rocha, 3° Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pela Sra. Elcione Barbalho, § 2° do art. 18 do
Regimento Interno.

A SRA. PRESIDENTA (Elcione Barbalho) 
Com a palavra o Deputado Asdrubal Bentes, pelo
PMDB.

O SR. ASDRUBAL BENTES (PMDB - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr3 Presidenta Deputada Elcio
ne Barbalho, Sr. Senador Luiz Otávio, Pe. Francisco
Chagas Silva, Sr. José Carlos Oliveira, diretor da fes
ta, Prefeitos, Vereadores, garimpeiros, estudantes,
trabalhadores, meus senhores e minhas senhoras, fa
lar em nome do meu partido já é gratificante, mas re
presentar essa agremiação na justa homenagem
prestada por esta Casa à Virgem de Nazaré é uma
honraria inaudita e imerecida. Agradeço meus pares
a magnanimidade e a benevolência.
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colhida, entre tantas outras, para, virgem, sem peca- Eu poderia fazer um histórico da festa de Naza-
do, conceber Cristo. Eu dizia a esse querido amigo ré, mas não quero ser repetitivo. O vídeo já mostrou a
que tenho no meu escritório uma foto de minha mãe festa que todos conhecem e sua trajetória histórica.
terrena ao lado de uma de Nossa Senhora de Nazaré, Neste momento, quero que Deus me dê inspira-
para me lembrar sempre da crença alimentada ção e me outorgue o dom da palavra, para que eu
dia-a-dia por minha mãe terrena em nossa família. . possa retratar com fidelidade, com cores vivas, a

Minhas amigas e meus amigos, todos vivemos grandiosa festa do Círio de Nazaré, sem dúvida a ma-
um momento de angústia. A colega Elcione Barbalho ior romaria do Brasil, prova inequívoca de fé, religiosi-
acaba de se manifestar, assim como o fez o colega Pa- dade, esperança, confiança e determinação do povo
ulo Rocha. Estamos todos extremamente preocupa- sofrido da Amazônia.
dos com a situação que a humanidade passará a viver. Nós, paraenses, nos deslocamos de onde esti-
Neste momento, o Círio faz com que estejamos todos vermos, o caboclo ribeirinho do Baixo Amazonas, o
reunidos, independentemente de partidos ou de ideo- paraense adotivo do sul e sudeste do Pará, os para-
logias. Vejo os colegas Giovanni Queiroz, Asdrubal enses do oeste e do nordeste do Estado, todos acor-
Bentes, Elcione Barbalho, Paulo Rocha, de partidos di- rem a Belém, de barco, de canoa, a pé, por todos os
ferentes, cada um de defendendo sua posição política meios de transporte possíveis, para render homena-
e ideológica, mas todos irmanados na mesma causa gem à Virgem de Nazaré, agradecer as graças conce-
espiritual, maior do que todas as outras, superior às didas e solicitar sua benção.
nossas divisões, porque nos une no desejo comum de A festa é indescritível. Não há ser humano, em
construir uma sociedade justa e fraterna. sã consciência, que não se emocione com a mu~idão

Que este Círio de 2001 seja um grande clamor pelas ruas de Belém, no segundo domingo de outu-
pela paz. Que todos tenhamos a convicção de que as bro. A emoção começa no sábado, com a romaria flu-
nossas divergências, sejam elas políticas ou religio- vial e a romaria dos motoqueiros, que transportam a
sas, devem servir como caminhos distintos em busca Santa ao Colégio Gentil Bittencourt, e com sua trasla-
do mesmo objetivo, e que jamais, em tempo algum, dação à noite para a Catedral Metropolitana. A em0-

alimentemos o ódio entre nós, porque ódio significa ção se completa no dia seguinte, com mais de 1 mi-
desgraça, e não construção. Ihão de pessoas na rua. Sem sombra de dúvida,

Que esse episódio que vitimou milhares de pes- meus senhores e minhas senhoras, a festa é a mais
soas inocentes nos Estados Unidos sirva de exemplo bela e emocionante, traduz misto de fé, esperança,
para, através da paz, construirmos o mundo com que confiança, folclore e tradição do povo da Amazônia,
sonhamos. particularmente do Pará.

Muito obrigado. (Palmas.) No momento em que celebraremos o primeiro
Círio do milênio, o mundo está preocupado com o que
poderá ocorrer em função de um álibi criado em nome
da religião. Como disse a Deputada Elcione Barbalho,
não podemos admitir que, em nome da fé, se mate, se
apedreje, se dizime.

Tenho certeza de que o mote do Círio será a
paz. Precisamos que, acima do ódio, prevaleça o
amor, que a paz se anteponha à guerra. Que o manto
da Virgem de Nazaré cubra de paz este mundo tão
conturbado e ilumine todos, para que decidam segun
do o mandamento maior de Deus: o amor ao próximo.

Muito obrigado. (Palmas.)
A SRA. PRESIDENTA (Elcione Barbalho) 

Antes de passar a Presidência da sessão ao Deputa
do Anivaldo Vale, concedo a palavra ao Deputado
José Unhares, pelo PPB, que disporá de cinco minu
tos.

O SR. JOSÉ UNHARES (PPB - CE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados Paulo
Rocha, Elcione Barbalho e Zenaldo Coutinho, meu co-
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lega Pe. Francisco Chagas Silva, nobre Senador Luiz
Otávio, Sf!! e Srs. Deputados, senhoras e senhores
membros do Coral da Universidade da Amazônia, se
nhoras e senhores visitantes, muitas reflexões acabam
de ser feitas. Centrarei minha reflexão na presença da
Virgem Maria na história da salvação.

A história da Igreja não pode ser separada em
estereótipos ou em vasos estanques, porque é con
junta. Se analisarmos a história da Igreja e de nossa
salvação, veremos que é permeada pela presença de
Maria, desde a concepção. Da peregrinação, feita jun
tamente com Jesus, nas terras da Judéia, ao calvário,
Nossa Senhora sempre se fez presente. Teve presen
ça profética na missão evangélica de Jesus Cristo: a
profecia do silêncio. De acordo com a Bíblia, guardava
tudo em seu coração.

O silêncio de Nossa Senhora converteu-se,
através dos tempos, em imensas romarias. Em Lour
des, Fátima, Aparecida, Medjugorge, haverá sempre
a presença de Maria. Cercando sua imagem, e sobre
tudo o seu significado teológico, expressão de cari
nho, paz e muita ternura, é como se Nossa Senhora
nos dissesse: o mundo precisa de afeto e ternura e
não de ressentimento e ódio.

A festa tão bonita que os paraenses celebram em
homenagem ao Círio de Nazaré é, no fundo, magnífica
expressão da presença histórica de Nossa Senhora na
salvação do indivíduo e de toda a humanidade. Assim,
gestos, símbolos, cantos e melodias, tudo o que acon
tece durante a celebração tem enfoque, fulcro e finali
dade específica: centrar Nossa Senhora na história de
salvação do indivíduo e da humanidade.

Desejo levar a todos os paraenses e aos nobres
Deputados representantes daquele povo aqui repre
sentado por diversas personalidades a homenagem
do Partido Progressista Brasileiro. Continuem cele
brando na fé a ternura da presença de Nossa Senho
ra. Que Ela abençoe, tranqüilize e pacifique os cora
ções angustiados. Que Nossa Senhora fique sempre
conosco. (Palmas.)

A Sra. E/done Barba/ho, § 2° do artigo
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Anival
do Vale, § 2° do artigo 18 do Regimento
Interno.

o SR. PRESIDENTE (Anivaldo Vale) - Com a
palavra o Deputado Giovanni Queiroz, pelo PDT, que
disporá de cinco minutos.

O SR. GIOVANNI QUEIROZ (Bloco/PDT - PA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado
Anivaldo Vale, Pe. Francisco Chagas, demais mem-

bros da Mesa, Senador Luiz Otávio, Sf!! e Srs. Depu
tados, senhoras e senhores, serei um pouco repetiti
vo, porque no entendimento de todos nós, católicos,
há um único fulcro ao se tratar de Nossa Senhora.

Um caboclo sai em sua rotina diária para caçar
e, às margens do Igarapé Murutucu, depara-se com a
imagem de uma santa entre as pedras cheias de lodo.
Ele a leva para casa, prepara um altar, mas no dia se
guinte a imagem some. De volta à mata, ele novamen
te encontra a santa entre as pedras, e a história foi re
petindo-se.

Uma lenda que remonta ao ano de 1700, e lá se
vão mais de 300 anos de retórica da mais popular ex
pressão cultural do nosso povo paraense.

O Círio de Nossa Senhora de Nazaré, ou sim
plesmente Círio de Nazaré, é muito mais do que uma
procissão ou do que apenas o translado da santa de
um lugar a outro. É a mais perfeita e conhecida histó
ria de sucesso da combinação entre fé religiosa e fes
ta, expressas na simplicidade de um povo reunido aos
milhares por devoção e comemoração.

Belém está, agora, ultimando preparativos para
receber milhares de turistas da fé por quinze dias. Na
sua maioria, paraenses de todas as partes do País,
que não falham em sua devoção e divulgam o Círio
por outras regiões. O Pará envolve-se em um espírito
de união, e a família se confraterniza.

O Círio, além de envolver uma grande mobiliza
ção da Igreja Católica, reúne atenções e afeta muitos
setores da economia. Com isso, o Pará passa a ser
mais regional ainda na sua essência, vendendo seu
artesanato, as comidas típicas, como o tacacá, a ma
niçoba e o pato no tucupi, e revelando ao País o que é
amor e respeito pelas origens históricas.

Maior festa religiosa do Brasil, o Círio de Nossa
Senhora de Nazaré é encarado com seriedade pelos
paraenses, uma ocasião tão esperada que supera as
expectativas e a movimentação de campeonatos de
futebol ou outras festas profanas, como o carnaval.

O Círio acontece com romaria rodoviária e fluvi
al, além de outros eventos, como a missa de transla
dação, o almoço do Círio e o concurso estadual de re
dação. Mas o ponto alto da festa da santa acontece no
segundo domingo de outubro. É quando a imagem fi
nalmente é conduzida por 2,5 quilômetros, da Cate
dral à Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, em uma
berlinda dourada e florida, puxada por milhares de
fiéis que disputam um espaço junto à corda.

Todos querem tocar a corda, querem sentir-se
próximos das bênçãos ou do pagamento de promes
sas atendidas. É o pai que pediu pela filha paraplégi
ca; é a avó que pede paz para a família; é o policial mi-



Sctcmbro de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 27 45981

litar que levou um tiro durante o cumprimento do de
ver e sobreviveu; é a mãe que viu o filho renascer de
pois das drogas. É o povo, no mais elevado de suas
crenças, do seu suor, da sua luta. É a gente de verda
de, do interior ou do centro urbano, em um instante de
todas as raças e partidos.

Essa é a história de um Estado e do seu povo.
Do Pará de gente livre para cultuar suas crenças,
mas, acima de tudo, cristão. Temos no que acreditar
e, mais do que isso, temos sido abençoados com ri
quezas que superam a própria vocação produtiva ou
o minério de nossos solos: é o valor que herdamos do
trabalho sério, da labuta diária e do investimento no
ser humano, antes de tudo.

O Pará ainda tem muito a crescer. Investimentos
de base se fazem necessários, nossa sociedade civil
precisa organizar-se, nossas crianças não só devem
estar na escola, mas lá devem aprender, de forma
qualificada, sobre suas origens e cultura. O paraense
é um povo forte, de ambições modestas, que entende
a sua importância no processo social e tem orgulho
do pedaço de terra que escolheu para chamar de lar.

É sempre bom ver a nossa Capital citada na
grande imprensa pela sua cultura e expressão popu
lar. Belém é a grande metrópole do Norte e também
um pólo de produção de idéias, sentinela na proteção
do nosso acervo histórico, cidade das mangueiras,
charmosa Capital.

Parabéns aos hab~antes de Belém pela aula de
fé, pela sempre brilhante organização do Círio de Nos
sa Senhora de Nazaré e por reunir as atenções do mun
do com a maior festa religiosa do povo brasileiro.

Muito obrigado. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Giovanni
Queiroz,o Sr. Anivaldo Vale, § 2° do artigo
18 do Regimento Interno, deixa a presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Asdrubal Ben
tes, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) - Con
cedo a palavra à Deputada Socorro Gomes, que fala
rá pelo PCdoB.

A SRA. SOCORRO GOMES (Bloco/PCdoB 
PA. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, senho
res integrantes da Mesa, senhoras e senhores, o Cí
rio de Nazaré, a maior festa popular do Pará, repre
senta a expressão da religiosidade do nosso povo,
fundamento da cultura popular do nosso Estado.

Ainda que não comunguemos do mesmo credo,
temos pelo evento profundo respeito e admiração,
porque tem como base a fraternidade, a amizade e a
união do povo do Pará e, por que não dizer, do Brasil,

já que 1 milhão de pessoas ali comparecem, num tri
buto à vida e à esperança.

O ponto alto do Círio de Nazaré é que, ao lado da
profunda religiosidade, há também mu~a festa e ale
gria. Logo após a procissão, celebram-se com fartura,
em cada mesa, por mais pobre que seja, a fraternidade
e o amor. Oferece-se ao vizinho, ao irmão, ao parente,
o pato no tucupi - muitas vezes cuidado durante o ano
inteiro -, o creme de bacuri ou de cupuaçu, o que de
monstra a generosidade do povo paraense.

Neste momento em que a humanidade está per
plexa e aterrorizada diante dos atentados terroristas
em Nova Iorque, bem como da ameaça de guerra
contra países já destruídos por outros conflitos, o Cí
rio de Nazaré é um chamado à paz, uma contribuição
de fé para toda a humanidade.

Por isso, Sr. Presidente, presto minha homena
gem a essa grande festa. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) - Con
cedo a palavra ao nobre Deputado Padre Roque, re
presentando o Partido dos Trabalhadores.

O SR. PADRE ROQUE (PT - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados, de
mais amigos presentes, toda manifestação cultural ou
espiritual autêntica, oriunda do coração humano, me
rece ser profundamente respeitada.

Estamos diante de um fenômeno que se repete
há décadas, há centenas de anos, e que vem perpas
sando o tempo e marcando uma presença cada vez
mais forte. Como muito bem salientou nossa amiga e
colega Deputada Socorro Gomes, é uma festa de
congraçamento. Portanto, minha homenagem ao Cí
rio de Nazaré e a todos seus promotores.

Nesta minha brevíssima manifestação, não que
ro reportar-me aos aspectos culturais, talvez até len
dários, mas ao significado da festa: quem se homena
geia na festa do Círio de Nazaré? Aquela mulher sim
ples, pobre, humilde, mas extremamente maravilho
sa: Maria de Nazaré, da Judéia, que há mais de 2 mil
anos foi escolhida por Deus para ser aquela que nos
traria a luz da esperança.

Ao lembrar-me de Maria, lembro-me da mulher.
Lembro-me daquelas grandes mulheres da Bíblia: Mí
rian, irmã de Moisés; da própria Eva, que nos é relata
da como a primeira mulher da qual temos conheci
mento histórico pela Bíblia. Lembro-me de tantas ou
tras, como Judite, Ester, enfim, de um sem-número de
mulheres que mostraram a importância da mulher na
história.

Quero dizer a vocês que esta que foi chamada
de bendita entre as mulheres, esta mulher que foi
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chamada de mãe do filho de Deus, é homenageada
em toda parte onde o seu nome chegou. Portanto,
quero hoje dizer que a mulher deve ser resgatada em
sua plenitude, em sua integralidade, em seu valor.

Ao prestar homenagem àquela que é celebrada
em Belém do Pará como a iluminadora do Círio, quero
homenagear todas as mulheres do mundo e dizer
que, com elas, espero que a história possa ser cons
truída de forma diferente.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Babá.

O Sr. Babá - Nobre Deputado Padre Roque,
para nós, paraenses, sem sombra de dúvida, inde
pendentemente de raça ou credo, o Círio de Nazaré é
um dia de comemoração, de fé, um dia em que a po
pulação paraense vai às ruas, um dia em que a popu
lação, do mais rico aos mais pobre, se alimenta das
comidas paraenses. É uma demonstração de fé nas
ruas de Belém. Durante o Círio de Nazaré, inclusive,
sabe-se que não são apenas os católicos que partici
pam da procissão. Na verdade, é um somatório de re
ligiões, de pessoas que vêm do interior do Estado,
que se somam àquela manifestação popular, a maior
do Brasil, com absoluta certeza, talvez uma das maio
res manifestações populares do mundo. Para nós, pa
raenses, toda esta semana propiciada pela 3a Secre
taria, tendo à frente o nobre Deputado Paulo Rocha,
com o apoio da Presidência desta Casa, juntamente
com os nobres Deputados Zenaldo Coutinho e Elcio
ne Barbalho, que propiciaram a realização desta ses
são solene, mostra a unidade dos mais variados parti
dos paraenses neste momento. Queremos aqui sau
dar todos aqueles que prestigiam esta sessão solene
em homenagem ao Círio de Nazaré e convidar todos
os brasileiros a participarem, no segundo domingo de
outubro, dessa manifestação importante para nós,
paraenses, e, sem sombra de dúvida, para o Brasil,
num momento tão difícil como este que estamos atra
vessando. Nobre Deputado Padre Roque, esse mo
mento de fé, para todos os paraenses e todos os bra
sileiros, será um momento em que estaremos recep
cionando todos os brasileiros e mesmo pessoas que

vêm do exterior para participar desse grande ato de
fé. Nobre Deputado Padre Roque, agradeço a V.Ex" a
concessão do aparte e, mais uma vez, convido todos
a participarem dessa manifestação que acontecerá
na segunda semana de outubro, em Belém do Pará.

O SR. PADRE ROQUE - Agradeço ao nobre De
putado Babá. Quero fazer minhas as sua palavras,
para também convidar o povo brasileiro não apenas
para celebrar o Círio de Nazaré, em Belém do Pará, de
uma forma muito peculiar, característica, como já foi re
velado hoje, mas para celebrar todo o valor da cultura
brasileira, que se manifesta de mil e uma formas.

Concluindo, Sr. Presidente, Sr!!E e Srs. Deputa
dos, senhoras e senhores, quero dizer que os valores
que a Virgem Maria de Nazaré trouxe ao mundo de
vem voltar a ser respeitados, amados e principalmen
te seguidos, porque tenho certeza de que a luz da es
perança voltará a renascer nos nossos corações e te
remos um mundo bem melhor para ser apresentado a
nossas gerações futuras se soubermos, efetivamen
te, voltar a praticar o que ela praticou: o trabalho, a hu
mildade, a sinceridade, o carinho, o amor, a ternura,
enfim, a vida em sua plenitude e a vida em Deus. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) - Antes
de encerrar esta sessão, quero invocar a proteção da
Virgem de Nazaré sobre toda a bancada do Pará,
para que, juntos, possamos bem cumprir os nossos
deveres, e sobre esta Casa, para que ela possa tam
bém, com retidão, cumprir suas obrigações.

Que Deus proteja o Pará! Que Deus proteja o
Brasil!

v - ENCERRAMENTO

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

O SR. PRESIDENTE (Asdrubal Bentes) - Está
encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 11 horas e 36
minutos.)
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Ata da 183a Sessão, em 26 de setembro de 2001
Presidência dos Srs.: Aécio Neves, Presidente; Salatiel Carvalho,

2° Suplente de Secretário; Enio Bacci, 3° Suplente de Secretário; Themístocles Sampaio,
§ 2° do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 13 HORAS COMPARECEM OS
SRS:

Aécio Neves
Barbosa Neto

Roraima
ALCESTE ALMEIDA

FRANCISCO RODRIGUES

LUCIANO CASTRO

lUIS BARBOSA

ROBÉRIO ARAÚJO

Presentes de Roraima: 5

Amapá
ANTONIO FEIJÃO

8ADU PICANÇO

DR. BENEDITO DIAS

EDUARDO SEABRA

EVANDRO MILHOMEN

FÁTIMA PELAES

JURANDIL JUAREZ

SÉRGIO BARCELLOS

Presentes de Amapá: 8

Pará
ANIVALDO VALE

ASDRUBAL BENTES

BABA

ELCIONE BARBALHO

GIOVANNI QUEIROZ

HAROLDO BEZERRA

JOSUÉ BENGTSON

SOCORRO GOMES

VIC PIRES FRANCO

ZENALDO COUTINHO

Presentes de Pará: 10

Severino Cavalcanti
Nilton Capixaba
Paulo Rocha
Ciro Nogueira
Salatiel Carvalho

PMD8
PFL
PFL
PFL
PL

PSDB
PSDB
PPB
PTS
PSB
PSDB
PMDB
PFL

PSDB
PMDB
PT
PMOB
POT
PSDB
PTS

pedoS

PFL

PSDB
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Amazonas
EULER RIBEIRO

FRANCISCO GARCIA

LUIZ FERNANDO

PAUDERNEY AVELlNO

SILAS CÂMARA

VANESSA GRAZZIOTlN

ÁTILA LINS

Presentes de Amazonas: 7

Rondonia
AGNALDO MUNIZ

CONFÚCIO MOURA

EURlpEDES MIRANDA

EXPEDITO JÚNIOR
Presentes de Rondonia: 4

Acre
ILDEFONÇO CORDEIRO

JOÃO TOTA

MARCOS AFONSO

NILSON MOURÃO

SÉRGIO BARROS

Presentes de Acre: 5

Tocantins
ANTONIO JORGE

DARCI COELHO

PAULO MOURÃO

Presentes de Tocantins: 3

Maranhão
ALBÉRICO FILHO

ANTONIO JOAQUIM ARAÚJO

CESAR BANDEIRA

GASTÃO VIEIRA

JOSÉ ANTONIO ALMEIDA

NICE LOBÃO

PAULO MARINHO

PEDRO FERNANDES

PFL
PFL
PPB
PFL
PTB
PCdoB
PFL

PPS
PMDB
POT
PSOB

PFL
PPB
PT
PT
PSOB

PTB
PFL
PSDB

PMDB

PPB
PFL
PMOB
PSB
PFL
PFL
PFL

Setembro de 2001
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PEDRO NOVAIS PMDB

SEBASTIÃO MADEIRA PSOB

Presentes de Maranhão: 10

Ceará
ADOLfO MARINHO PSOB

ALMEIDA DE JESUS PL

ANIBAL GOMES PMDB

EUN/CIO OLIVEIRA PMDS

INAclO ARRUDA pedoS

JOSÉ L1NHARES PPB

l~O ALCÂNTARA PSOB

MANOEL SALVIANO PSOS

MARCELO TEIXEIRA PMDB

MORONI TORGAN PFL

NELSON OTOCH PSOS

PIMENTEL GOMES PPS

S~RGIONOVAIS PSS

Presentes de Ceará: 13

Piauí
B.sA PSOS
JOÃo HENRIQUE PMOB

MARCELO CASTRO PMOB

MUSSA DEMES PFL

PAES LANDIM PFL

THEMlsTOCLES SAMPAIO PMDB

WELLlNGTON DIAS PT

ATILA LIRA PSOS

Presentes de Piauí: 8

Rio Grande do Norte
IBER~ FERREIRA PTS
LAVOISIER MAIA PFL

LA/RE ROSADO PMOB

NEY LOPES PFL

SALOMÃO GURGEL POT

Presentes de Rio Grande do Norte: 5

Paraíba
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ADAUTO PEREIRA

ARMANDO ABILlO

AVENZOAR ARRUDA

CARLOS DUNGA

DAMIÃO FELlCIANO

ENIVALDO RIBEIRO

RICARDO RIQUE

WILSON BRAGA

Presentes de Paraíba: 8

Pernambuco
ARMANDO MONTEIRO

CARLOS BATATA

CLEMENTINO COELHO

FERNANDO FERRO

GONZAGA PATRIOTA

JOAQUIM FRANCISCO

JOEL DE HOLLANDA

JOSÉ MENDONÇA BEZERRA

JOSÉ MÚCIO MONTEIRO

LUIZ PIAUHYLlNO

OSVALDO COELHO

PEDRO EUGt=NIO

Presentes de Pernambuco: 12

Alagoas
AUGUSTO FARIAS

HELENILDO RIBEIRO

.JOSÉ THOMAZ NONO

OLAVO CALHEIROS

REGIS CAVALCANTE

Presentes de Alagoas: 5

Sergipe
AUGUSTO FRANCO

CLEONÂNCIO FONSECA

IVAN PAIXÃO

SÉRGIO REIS

PFL
PSDB
PT
PTB
PMDB
PPB
PSDB
PFL

PMDB
PSOB
PPS
PT
PSB
PFL
PFL

PFL
PSDB
PSOB
PFL

PPS

PPB
PSDB
PFL
PMDB
PPS

PSOB
PP8

PPS

PTB

Selembro de 2001
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Presentes de Sergipe: 4

Bahia
ARISTON ANDRADE

CORIOLANO SALES

EUJACIO 51MOE5

FÉLIX MENDONÇA

GEDDEL VIEIRA LIMA

HAROLDO LIMA

JAQUES WAGNER

JORGE KHOURY

JOSÉ CARLOS ALELUIA

JOSÉ ROCHA

JOÃO ALMEIDA

JOÃO CARLOS BACELAR

JOÃO LEÃO

JUTAHY JUNIOR

LEUR LOMANTO

LUIZ ALBERTO

LUIZ MOREIRA

MILTON BARBOSA

MÁRIO NEGROMONTE

NELSON PELLEGRINO

NILO COELHO

PAULO BRAGA

PAULO MAGALHÃES

PEDRO IRUJO

REGINALDO GERMANO

SAULO PEDROSA

URSICINO QUEIROZ

WALDIR PIRES

WALTER PINHEIRO

Presentes de Bahia: 29

Minas Gerais
ANTONIO DO VALLE

ARACELY DE PAULA

CABO JÚLIO

Quinla-Icira 27 45987

PFL
PMOB
PL
PTS
PMOB
pedoS

PT
PFL
PFL
PFL
PSOB
PFL
PPB
PSOB
PMDB
PT
PFL
PFL
PPB
PT
PSOB
PFL
PFL
PFL
PFL
PSDB
PFL
PT
PT

PMDB
PSDB

S.PART.
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CUSTÓDIO MATTOS

EDUARDO BARBOSA

ELIAS MURAD

GllMAR MACHADO

IBRAHIM ABI-ACKEL

JAIME MARTINS

JOSÉ MILlTÃO

JOAOMAGNO

LAEL VARELLA

L1NCOLN PORTELA

MARCOS LIMA

MARIA DO CARMO LARA

MARIA LÚCIA

MAURO LOPES

MÁRCIO REINALDO MOREIRA

NARCIO RODRIGUES

NILMÁRIO MIRANDA

ODELMO LEÃO

OLlMPIO PIRES

OSMÂNIO PEREIRA

PAULO DELGADO

PHILEMON RODRIGUES

RAFAEL GUERRA

ROMEL ANIZIO

ROMEU QUEIROZ

RONALDO VASCONCELLOS

SARAIVA FELIPE

SAULO COELHO

SÉRGIO MIRANDA

T1LDEN SANTIAGO

VIRGIUO GUIMARÃES

VITTORIO MEDIOU

WALFRIDO MARES GUIA

Presentes de Minas Gerais: 36

Espírito Santo
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I - ABERTURA DA SESSÃO

o SR. PRESIDENTE (Salatiel Carvalho) - A lis
ta de presença registra na Casa o comparecimento

de 361 Senhores Deputados.

Está aberta a sessão.

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

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

11- LEITURA DA ATA

O SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO, servindo
como 2° Secretário, procede à leitura da ata da ses
são antecedente, a qual é, sem observações, aprova
da.



OFíCIO E MATÉRIA A QUE SE
REFERE O ORADOR:

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Antonio Fei-

Brasília, 26 de setembro de 2001. - Aécio Ne
ves, Presidente.

Não há expediente a ser lido.

O SR. PRESIDENTE (Salatiel Carvalho) 
Antes de dar prosseguimento à sessão, esta Mesa dá
conhecimento ao Plenário do seguinte

Ato da Presidência
Nos termos do artigo 202, § 2°, c/c o

artigo 33, § 1°, todos do Regimento Interno,
esta Presidência decide criar Comissão
Especial destinada a proferir parecer à Pro
posta de Emenda à Constituição nO 550-A,
de 1997, do Sr. Deputado Antonio Feijão e
outros, que "dá nova redação ao art. 40 do
Ato das Disposições Constitucionais Transi
tórias, altera o prazo de vigência da Zona
Franca de Manaus e dá outras providências",
constituída de 31 (trinta e um) membros,
acrescido de mais um destinado ao rodízio
entre os partidos não contemplados.

O SR. PRESIDENTE (Salatiel Carvalho) 
Passa-se ao

jão.
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O SR. PRESIDENTE (Salatiel Carvalho) - Pas- V.Exill! perguntariam por que o Deputado Antonio
sa-se à leitura do expediente. Feijão está manifestando essa preocupação do Pro-

111 _ EXPEDIENTE curador-Geral da República, Dr. Manoel Pastana. Por
que o Estado do Amapá tem, diariamente, oito vôos
que saem de Macapá em direção aos demais Esta
dos do Brasil; desses, quatro saem de Macapá em di
reção ao sul. Hoje, naquele aeroporto, não há vistoria
das pessoas que embarcam. Muitas pessoas do Suri
name, da Guiana e da Guiana Francesa vão ao Ama
pá para embarcar nessas aeronaves, que saem de
Macapá e vão a Foz do Iguaçu.

Portanto, é pertinente a preocupação do Procu
rador da República do Estado do Amapá, a quem,
neste momento, faço votos de louvor pela preocupa
ção.

A INFRAERO não tem que discutir com a Polícia
Federal quem deve operar o sistema de segurança
das pessoas que embarcam naquele aeroporto. Ve
jam a ironia: as malas dos passageiros que embar
cam no Aeroporto Internacional de Macapá passam
por um detector de metais porque a Receita Federal
quer saber se eles estão levando muamba, sonegan
do impostos. No entanto, ninguém cuida da seguran
ça dos passageiros. O custo de manutenção desse
equipamento é muito alto para a Receita Federal e en
volve muitas pessoas na operacionalização.

Em nome da população do Estado do Amapá,
de todos os passageiros que vêm do platô das Guia
nas, que reembarcam em Belém, no Rio de Janeiro,
em Brasília e em outras Capitais, agradeço a preocu
pação do Dr. Manoel Pastana.

Em nome da bancada do Estado do Amapá,
somo-me a essa iniciativa, esperando que o Procura
dor-Gerai da República encampe essa briga e deter
mine à INFRAERO que operacionalize os equipa
mentos paralisados. Mais cedo ou mais tarde, muitos
dos políticos que embarcam daquela Capital para
seus Estados poderão ser surpreendidos pela falta de
segurança.

Sr. Presidente, solicito, com a máxima vênia,
que constem dos Anais da Casa o documento envia
do pelo Dr. Manoel Pastana à Superintendência Regi
onal da INFRAERü e matéria veiculada no Jornal do
Dia, do Amapá, sobre o assunto.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ANTONIO FEIJÃO (PSDB - AP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputa
dos, depois do episódio ocorrido em Nova Iorque no
início de setembro, em que um ato terrorista atacou o
Pentágono e o World Trade Center, todos os países
do mundo, em especial do mundo ocidental, passa
ram a tomar medidas mais severas com relação à se
gurança de vôo.

Recentemente, com muita competência e de
monstrando zelo pela segurança das pessoas e das
próprias companhias, o Procurador-Geral da Repúbli
ca do Estado do Amapá, Dr. Manoel do Socorro Tava
res Pastana, enviou ofício à Superintendência Regio
nal da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeropor
tuária - INFRAERü solicitando seja decidido quem
deverá cuidar, zelar e operacionalizar o sistema dos
equipamentos de detecção de metais das pessoas
que embarcam nos vôos do Aeroporto Internacional
de Macapá.
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Conoiderando que cabe ao Ministério Público
Federal? nos tenno8 do artigo 129. inci&so li. d.a Constituição Federalf zelar
pelo efetivo respeito doa serviços de relevância. pública de lriteresae federal;

Considerando que o Aemportn Internacional
de Macapê., amquanto di:5ponhe. de B.paR\hQ. d.etectores de metaia, nAD os
utilia par falta de operadon:s;

ConsIderando que em grande parte doa
aeropart,bs tal mister é eD1'ddo peJa própria INFRAERO ou por empreaas
terce:irizadu, IIe11do que a Policia Federal apenas atua quando ae w
n~ buaca pesaaal ou revista em bagagens no caso de recaJcitrânc1a
de pessoas 8Uspeitaa;

Considerando que o manejo de
equipamentos deteetola de metais ni.o , elencado como atribuição
c:K1uaiva da policia, porquanto tàl prática , comum até mesmo em
atividade privada, como por exemplo em boM$;

Colll!idcnacdo que o c;uato a lKr INPOrta.êlo
por essa Empresa com a coJocação. de profissionaia para manusear os
cquipan1entoe f: pequeno cliaDte a eeaurança reclamada para 08~ que
partem desta Capital, lr1DI'tI1mte por ser Aeroporto Internacional com
destino a divenJaa regi6e.s elo Pais e exterior.

Considerando que o efetivo reduzido da
Policia Federal inviabiUza a colocaçAo de policiaie pe:ra. peM08Jmcnte.
operarem tais equipamentos e que o conf1lto de atribuição gerado pela
negativa de responsabilidade entre essa Empresa c a PoJícia Federal (doc.
anexo) pelo mAftuaeio doa detéetft1"eS de metais deixa os usuários
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vulneráveis a ações de pesaoas que podem ser. inclusive, incentivadas pela
falta de fiscalização, a adent:rarem armadas nas aeronaves com o eacopo de
praticarem atos iJícÜDA. ceifando vidu que poderiam ser poupadas se o
seMço de prevenção 1b88e realizado;

Considerando que o Aeroporto conta com o
policiBmento da Polic:ia Militar que podení ser acionada incontinente caso
seja. de=tado algum pessageiro portando arma int1evi.daJnente, bem como
a proximidade da Policia Federal viabiliza O imediato apoio em caso de
algum incidente; além do que a aimp1eG opcre.ciDDelização dos
cquipamentoA, por si 8Ô~ dCl!CStimulB eventuais inftatoRlS;

o MlNITERlO PúBLIco FEDERAL
DCOJDIIDA. com fu1cJ:o DO art. 6°. XX. da Lei Complementar nO 75J93.
providAocisa urgentes 130 :sentido de que sejam opeftCio~d08. ~
Aeroporto Inb:madonal de Macapá, os dctectorc:s ele metaiS. cuJo
funcionamento depende apenas de peseoaa deaFedas para ,tal atividade.
a exemplo do que ocorre em outros aeroportos do País.

lI&.oe&4. 8ocon'o Ta.,.... Puta".
~_•• Rep1\bUca

Ao llmo. Sr.
~ KUzazo AOYAGIJ1
superintendente Regional da INFRAERO
Nellta
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Impasse entre Infraero e PF
gera insegurança no aeroporto

JllnderaOD Caoianbed..

ImpllBBe entre a Infraero
.e a Polícia Federal está dei
xando o Aeroporto lnternaci
anal de MBcapá vulnerável a
ações criminosas. O conflito
parte da seguinte pergunta;
de quem é a responsabilida
de de operacionalizar o apa
relho detector' de metaís no
aeroporto: da Polícia Federal
ou da lnfraero?".

Ambas as instituições fi·
cam se atribuindo tespnnsa
bilidades. A Infraero díz que,
como não tem poder de poü
cia, não pode deter qualquer
suspeitu. A Polícia Federal,
por sua vez, somente pode
agir em casos concretos, ou
seja, quando uma ação crimi
nosa for realmente praticada

Providências
Ao considerar que cabe ao

Ministério Público Federal
zelar pelo efetivo respeito dos
serviços de relevância públi.
ca de interesse federal, o pro-

. curador da República, Mano-

el Tavares Pastana, elaborou
um ofício e o enviou a Supe
rintendência Regional da In
Craero, recomendando provi
dências urgentes nos sentido
de que sejam operacionaliza
dos 08 detectores de metais.

De acordo com o docu
mento do MPF, o manejo de
equipamentoa detectores não
é elencado como atribuição
exelusiva da polícia, porquan
to tal prática é comum até
mesmo em atividade privada,
como por exemplo em boates.

Ele considerou ainda que
o custo a ser suportado pela
empresa com a colocação de
profissionais para manusear
as equipamentos é pequeno
diante a segurança reclama
da para os vôos que partem
da Capital cam destino a di
versas regiões da pais.

Outra questão levantada
pelo Ministério Público Fede-

ral, é que o efetivo reduzido
da Polícia Federal inviabiliza

a colocação de policiais para,
pessualmente, operar tais
equipamentos. De acordo com
Pastana, seis agentes da Fe
deral teriam que ser disponi
bilizados para fazerem plan
tões no aeroporto. ·0 confli
to de atribuição gerado entre
a Infraero e a Policia Fede
ral deixa vulneráveis as ações
de pessoas que podem ser, in
clusive, incentivadas pela fal
ta de fiscalização, a adentra
rem armadas nas aeronaves
com a intenção de praticarem
atos ilícitos. E 08 exemplos
estão a1 no mundo-, ressal
tou.

A alegaçãD da Infraero de
que a empresa não tem p0

der de polícia para deter sus
peitos foi derrubada pelo
MPF, que ressaltou a pre
sença do contingente da Po
lícia Militar no aeroporto
que poderá Ber acionado caso
Reja detectado algum passa
geiro portanda arma. indevi
damente.

o SR. PRESIDENTE (Salatiel Carvalho) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Marçal Filho.

O SR. MARÇAL FILHO (PMDB - MS. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr<!!! e Srs.
Deputados, ocupo a tribuna desta Casa hoje para pa
rabenizar o Município de Rio Brilhante, cidade do
Estado de Mato Grosso do Sul, que comemora, nesta
quinta-feira, dia 26 de setembro, seu 71 0 aniversário.

A comunidade que, no ano de 1900, recebeu o
nome de Entre Rios, por estar situada entre os Rios
Vacaria e Brilhante, foi elevada a Município em 26 de
setembro de 1929, teve mais tarde seu nome transfor
mado para Caiuás, em homenagem à tribo indígena
primitiva da região, em 30 de setembro de 1948, e foi
renomeada Rio Brilhante, a cidade próspera e inova
dora que hoje conhecemos.

Diante de uma miscigenação formada por pau
listas, nordestinos e sulistas, o Município se tornou
dono de uma cultura fmpar e de muitos costumes fol-

clóricos, na sua maioria com sentido religioso. A festa
mais tradicional é a Festa do Divino Espírito Santo,
sempre comemorada por toda população rio-brilhan
tense.

Rio Brilhante tem contado com a atuação do
Governo Federal para a melhoria de vida de seus mo
radores. Eu especialmente viabilizei, dentre outros re
cursos, através de Emenda Parlamentar por mim alo
cada ao Orçamento Geral da União, desde 1998, iní
cio de minha atuação parlamentar, para a melhoria da
situação habitacional, infra-estrutura, saneamento e
saúde do Município, a destinação de recursos no va
Iar aproximado de 2 milhões de reais. Alguns desses
recursos já foram atendidos, outros estão em proces
so de análise, que está sendo acompanhado pela
Prefeitura do Município.

É notório o crescimento daquela região graças à
ativa administração do Prefeijo Paulo Cuel, juntamente
com as demais lideranças do Município, que sempre se
dispõem a colaborar com o progresso de Rio Brilhante.
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, va
lho-me ainda desta ocasião e desse tema para, ante
cipadamente, parabenizar o Município de Bonito, uma
das mais belas cidades do nosso País, que comemo
ra, no dia 2 de outubro deste ano, seus 53 anos.

O Município de Bonito tem uma população esti
mada em 18 mil habitantes e, além do indiscutível
crescimento turístico, destaca-se dos demais Municí
pios do Estado de Mato Grosso do Sul pela pecuária
e agroindústria. É um dos mais ricos Municípios em
belezas naturais e biodiversidade da América do Sul,
tendo no seu quadro de atrações turísticas mais de oi
tenta cavernas, grutas e paredões, além de centenas
de cachoeiras.

Por tantos motivos, obviamente, não poderiam
ter melhor escolhido o nome daquela cidade.

Parabéns Rio Brilhante! Parabéns Bonito!

O SR. XICO GRAZIANO (Bloco/PSDB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs.
Deputados, assomo à tribuna para enaltecer a cria
ção, no Estado de São Paulo, da Associação dos Mu
nicípios para o Desenvolvimento da Agricultura Fami
liar Paulista.

Organizaram-se 49 Municípios do Estado em
torno de um ideal: o Banco da Terra. No último dia 21
de setembro, dia em que todos os que pensam no fu
turo plantam árvores, esses 49 Municípios paulistas
conseguiram se organizar em torno de uma idéia que
envolve o Banco da Terra.

Além das autoridades municipais, estiveram
presentes o Ministro Raul Jungmann, acompanhado
do seu Secretário-Executivo, Dr. José Abraão, e toda
sua equipe. Esteve presente ainda o Sr. Paulo Pereira
da Silva, o Paulinho, Presidente da Força Sindical. Por
quê? Porque a Força da Terra, que é uma grande
idéia, com o apoio do Governo Federal e das Prefeitu
ras, irá gerar empregos para São Paulo.

Com um financiamento de 100 milhões de reais
do Banco da Terra, esses 49 Municípios serão capa
zes de gerar 27 mil empregos. O projeto foi muito bem
elaborado por vários técnicos. Serão instaladas 94
pequenas agroindústrias que vão transformar o que
for produzido por esses novos agricultores, que vão
adquirir suas terras financiadas pelo Governo Fer
nando Henrique Cardoso. Eles terão vinte anos para
pagar, com três de carência e taxa fixa de juros de 3%
ao ano, sem nenhuma correção monetária.

Estive presente àquele encontro e pude expressar
a vontade e o desejo do Congresso Nacional de apoiar
iniciativas que valorizem o Poder Público municipal e
proponham uma idéia nova para a reforma agrária a ser

feita no Brasil, como essa do financiamento para
aquisição de terras através do Banco da Terra.

Mesmo com essa sistemática, é preciso haver
melhoria da assistência técnica prestada aos agricul
tores. Não basta financiar a compra da terra e tam
pouco haver um bom projeto. É preciso técnicos,
agrônomos, veterinários e zootecnistas capazes de
acompanhar o dia-a-dia dos novos agricultores.

O Governo de São Paulo esteve presente à so
lenidade, na pessoa do Secretário da Casa Civil, e
demonstrou a intenção de auxiliar principalmente na
assistência técnica aos pequenos agricultores. Esta
mos buscando um novo caminho para a tão propala
da reforma agrária.

Neste momento, ao valorizar a criação da Asso
ciação dos Municípios Paulistas para o Desenvolvi
mento da Agricultura Familiar, saúdo os seus principa
is idealizadores: o Prefeito Élbio Trevisan, de Cesário
Lange, Município em que organizamos aquela belíssi
ma reunião; o Prefeito Adélcio Martins, de Fernão,
vice-presidente da associação recém-criada; o Prefei
to Alcides Francisco Casaca, de Paulistânia, e vários
outros Prefeitos. São 49 Municípios, repito, que se or
ganizam para gerar 27 mil empregos. Eles contam com
um trabalho muito competente, feito pela Força Sindi
cal, que busca alcançar resultados.

É muito importante que uma entidade sindicalista
ligada às grandes cidades apóie iniciativas como o Ban
co da Terra. Todos sabemos que o futuro está na agri
cu~ura, e não nas grandes metrópoles e seus proble
mas de violência e marginalidade. É chegada a hora de
valorizar os pequenos Municípios, apoiar o pequeno
agricultor e criar condições para que surjam novos agri
cu~ores. Com a ajuda de Deus, conseguiremos inverter
o êxodo rural e melhorar a vida do campo no Brasil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO MATOS (PMDB - SC. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputa
dos, como fiz ontem, venho hoje à tribuna para nova
mente manifestar minha surpresa e contrariedade
com relação aos encaminhamentos relativos à CPI
das Obras Inacabadas.

O Regimento Interno da Casa prevê, entre outras
medidas, a criação de Comissão Parlamentar de Inqué
rito para averiguar denúncias de irregularidades. Devi
damente consauída e instalada nos primeiros meses
deste ano, a CPI das Obras Inacabadas tinha por finali
dade primeira o levantamento de irregularidades come
tidas por órgãos e autoridades do Poder Público no to
cante a obras financiadas com recursos da União.

A Comissão, por meio de visitas feitas in loco,
para ouvir autoridades, empresários e empreiteiros, ia
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tocando suas atividades. Para minha surpresa, na últi- momento em que há debate no mundo inteiro sobre
ma semana fui informado pela imprensa do meu Esta- terrorismo e processos de vigilância.
do, Santa Catarina, de que o Presidente da Casa, De- Nesta Casa, alguns Parlamentares levantaram a
putado Aécio Neves, numa atitude unilateral, havia de- hipótese de votarmos diversos projetos que consolida-
cidido extinguir a CPI das Obras Inacabadas. Depois riam as condições para o País enfrentar uma onda de
de alguns desmentidos feitos pela Mesa desta Casa, terror. É preciso, no entanto, estarmos dispostos a im-
restabeleceu-se, ao menos em parte, a verdade. plementar algumas ações, para viabilizarmos outras.
. _ Na verdade, ficou definido que não haveri~ ~on- Eu, V.Ex" e diversos Deputados transitamos pe-

dlçoes para que aquela ~PI estendesse suas .atlvlda- los aeroportos do País inteiro, e neles estamos vendo
de~ alem do prazo re~lm~ntal a ela concedlcK:' Ou novas práticas, como a exigência da apresentação da
seja, estava !ora de cogltaçao qu~lquer prorrogaça? de carteira de identidade, de se passar pelo detetor de
prazo. Reunido com ~íderes e.V.lce-Lfdere~ das dlver- metais. Enfim, há maior rigor na fiscalização nos aero-
sas bancadas, ~ PreSidente Ae:lo Neves ~IZ ~er adot~- portos brasileiros. Mas é preciso entender que não são
do ess~ procedimento em funçao de denuncias das Ir- policiais federais que operam os detetores de metais.
regul~ndades que en~olvem membro~ ~ CP.I, confor- São pessoas contratadas, isto é, o serviço foi terceiri-
me fOI amplamente divulgado pela mldla nacional. zado. Pergunto: será que, diante da necessidade de

Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, o que me agirem como policiais, elas poderão fazê-lo?
leva a que~tiona~ essa atitude unilateral, pois.que não Sr. Presidente, os aeroportos de todo o Brasil de-
fomos ouvld?s, e o fato de que uma .~PI sera preten- verão reformular suas práticas, e isso implica a discus-
samente extinta com base em falatonos de corredo- são sobre o papel da Polícia Federal nesses locais.
res d.esta Casa, que, ~~Ia sua natureza, é a Casa_do~ Não pretendo entrar no debate sobre quanto se
cochichos e dos falatonos de corredores. Esse nao e d d I h D'

. . .. B'I paga a ca a um aque es omens. Igo apenas que
o procedimento co~reto. Deflnltlvament~, o rasl tem fiquei assustado ao saber que os policiais terceiriza-
de ser passado a limpo. Temos de extirpar qualquer d h t d 400 . C rt

·t· . . t d' d d b '1' . os gan am em orno e reais. om ce eza,pra Ica nociva aos In eresses a socle a e rasl eira, t' d b . d d I
. t' f 't n d . gos anam e rece ero que e pago porca a um e es

m~s ISSO s~men e ser~ el o co~ a I~ es res~n~:- à empresa que os contrata. Esse valor está na casa
velS, pensa as, pausa as e em asa as na. ver a e. dos 8 mil reais.
No momento em que se adota uma medida como _ . . .
essa, e ela é divulgada pela imprensa, não somente . Outr~ questao e ~ trab~lho.da PoliCia na~ f~ont~-
fica desacreditada a CPI das Obras Inacabadas mas Iras do PaiS, nos locaiS mais distantes, proplCIOS as
toda a instituição CPI da Câmara dos Deputados', pois ações de lavagem de dinheiro.
todas estão sob suspeição. Falo isso, Sr. Presidente, porque é muito mais

Sr. Presidente, quero crer que o caminho mais fácil entrar ou ~ir do País ~ela. no~~ fronteira .. Basta
indicado seja a averiguação, posto que não se pode atravessar a Cidade d~ GuaJara-.~lnm, no Brasil, para
extinguir CPI com base em falatórios infundados, co- chegar a Guayaramenn, na Bollvla.
locando não somente esse instituto sob suspeição e A nossa Polícia Federal está despreparada para
descrédito, mas também todos nós Parlamentares. cumprir sua função. Ela foi desmontada tanto do ponto de

Por isso, rogo à Mesa que repense essa deci- vista da carreira, quanto do ponto de vista instrumental.
são, que adote posição responsável e embasada na Para que esses profissionais operem com eficá-
verdade. Senão ninguém mais vai querer pertencer a cia, é preciso acabar com o discurso sobre segurança
uma CPI nesta Casa. e combate ao terror, como se as medidas pudessem

O SR. PRESIDENTE (Salatiel Carvalho) - Con- ser executadas num passo de mágica. Elas terão de
cedo a palavra ao nobre Deputado Walter Pinheiro, ser executadas por alguém preparado.
para uma Comunicação de Liderança, pelo PT. Portanto, precisamos repensar nossas estrutu-

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Como Lf- ras de segurança. Estou me referindo à Polícia Fede-
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr2! e ral, à Polícia Rodoviária Federal, à Polícia Militar, ao
Srs. Deputados, hoje, durante o café da manhã, tive Exército, a esse plano de segurança apresentado
oportunidade de conversar com os policiais federais pelo Governo que mais parece um plano de combate
do nosso País. às nossas instituições.

Creio que diversos Deputados desta Casa tam- Historicamente, Sr. Presidente, nossas polícias
bém beberam dessa fonte de informações para co- foram treinadas muito mais para reprimir organiza-
nhecer o trabalho dessas pessoas, principalmente no ções sociais do que o crime. Precisamos de polícias
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cidadãs, de uma nova estrutura na área da seguran
ça. Para operar isso, precisaremos fazer modifica
ções simples e eficazes, inclusive que proporcionem
a satisfação desses profissionais pelo País afora. Va
mos dotar nossos policiais de condições e capacita
ção para operar contra uma área que está extrema
mente aparelhada.

Todo mundo vem assistindo a uma operação gi
gantesca e sofisticada dos Governo dos Estados Uni
dos decorrente do ataque ao World Trade Center, em
Nova Iorque, enquanto nossa Polícia Federal, na fron
teira, age de outra forma. Na região do polígono da
maconha - V.Exa, que é de Pernambuco, sabe disso
mais do que eu - às vezes, ela age de forma, diria, im
provisada por não ter as condições efetivas para en
frentar o problema.

Portanto, Sr. Presidente, antes de pensar em
ações mais eficazes na área da segurança, precisamos
criar uma estrutura capaz de atender a esse desejo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Salatiel Carvalho) - Con

cedo a palavra ao Sr. Deputado Expedito Junior.
O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB - RO. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e
Srs. Deputados, é inegável a importância da Amazô
nia não só no contexto nacional, mas também no in
ternacional. Trata-se de região muito rica em recursos
minerais como o petróleo ou a água, e em recursos
oriundos da maior biodiversidade do mundo, campo
privilegiado da pesquisa genética.

É preciso estarmos com nossas instituições
atentas a essas riquezas. Um francês patenteou o uru
cum; outro estrangeiro, o guaraná; e por aí vai. Tais
atos, embora aparentemente inofensivos, quase ridí
culos, em decorrência da popularidade dessas plan
tas, na verdade pode ocultar a desnacionalização, num
futuro próximo, de nosso patrimônio. Nos meandros
das novas leis, não é impossível que dentro em breve
estejamos pagando royanies para usar o que sempre
foi nosso.

Falar sobre a importância da Amazônia sempre
será uma tarefa difícil, dada a imensidão daquele ter
ritório. Mas podemos ressaltar, por exemplo, o aspec
to da segurança nacional. É na Amazônia que nossas
fronteiras estão mais expostas à sanha dos contra
bandistas, dos narcotraficantes e dos guerrilheiros
em países vizinhos. Sem falar na hipótese, embora
improvável, de uma invasão institucional, apoiada de
forma velada ou ostensiva por algum mandatário me
nos equilibrado.

Por enquanto, a maior ameaça não vem do exte
rior, mas do interior: a pecuária extensiva, de baixa

produtividade, é desenvolvida à custa do desmata
mento de áreas imensas, causando, a médio prazo, a
desertificação e o assoreamento dos rios. O reserva
tório da Barragem de Tucuruí, por exemplo, construí
da recentemente e que custou uma fortuna, aumenta
sua área e diminui sua profundidade, comprometen
do não só o meio ambiente, a agricultura e a popula
ção, mas sua própria utilidade econômica.

Falar da importância da Amazônia é falar de sua
biodiversidade, que encerra inúmeros remédios e
componentes químicos que poderiam ser pesquisa
dos e patenteados com o apoio do Governo. Os labo
ratórios internacionais já estão lá informando-se com
os índios a respeito da utilidade de animais e plantas
e isolando os princípios ativos, que depois serão co
mercializados inclusive no Brasil.

A importância da Amazônia reside também na
existência de centenas de grupos indigenas, com lín
guas e culturas tão diferenciadas quanto às existen
tes num continente como a Europa. Trata-se do maior
patrimônio cultural brasileiro, em termos de diversida
de culinária, mitológica, religiosa, social e tecnológi
ca. É preciso lembrar, senhoras e senhores, que fo
ram os índios que ensinaram aos colonizadores euro
peus hábitos aparentemente banais, mas de grande
importância, como o banho diário. Riquezas culturais
de valor semelhante ainda se ocultam nas socieda
des amazônicas, que, afinal de contas, têm uma his
tória tão antiga quanto as sociedades européias.

Falar da importância da Amazônia é falar das ri
quezas de seu subsolo. Não apenas de minérios como
o ouro e o petróleo, ou de pedras preciosas como a es
meralda e a turmalina, mas de riquezas arqueológicas,
como os fósseis de dinossauros ou a cerâmica marajo
ara, que indica o contato dos antigos amazônidas com
o império inca. Tais riquezas continuamente cruzam as
fronteiras, a bordo de pequenos aviões ou barcos, sem
que o Estado brasileiro, com seu aparato fiscal sucate
ado, tenha condições de controle.

Finalmente, há de se ressaltar o fato de que
20% da água doce da superfície do planeta encon
tram-se em solo amazônico. Ora, a guerra entre israe
lenses e sírios pelas colinas de Golã não é pelas ter
ras bíblicas, mas pelos mananciais de água. A própria
ONU nos adverte que grande parte das guerras do
próximo século provavelmente serão travadas pela
posse desse recurso indispensável à vida e insufici
ente em vários países.

Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, falar da
importância da Amazônia demandaria um discurso
de dimensões amazônicas, com ° perdão do pleo
nasmo. Espero que este meu pequeno pronuncia-
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mento sirva para manter acesa a consciência desta região, como disse anteriormente, envolvendo aí
Casa a respeito das potencialidades daquela que Nova Iguaçu e Duque de Caxias.
constitui a maior parte do território brasileiro, mas, por Os R$ 48,3 milhões destinados ao Estado do
ser pouco habitada, passa ao largo da atenção da Rio de Janeiro, pelo que se tem dito, seriam suficien-
opinião pública nacional. tes para triplicar o número de agentes de controle dos

Muito obrigado. vetores - popularmente conhecidos como mata-mos-
O SR. SIMÃO SESSIM (PPB - RJ. Pronuncia o quijos. Atualmente, 1.317 pessoas trabalham direta-

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Depu- mente no projeto de erradicação dos focos do mos-
tados, minha presença na tribuna desta Casa tem por quito. Mas, sabe-se que será necessária a contrata-
finalidade prestar mais uma homenagem ao Ministro ção de mais 2.716 agentes para que o trabalho tenha
José Serra, da Saúde, pelo empenho demonstrado melhor êxito na região.
este ano no sentido de combater a praga do mosquito Trata-se, portando, de verdadeira guerra de
Aedes aegypti, causador da doença da dengue, que combate ao mal da dengue, que vai envolver, este
continua assustando a todos nós, principalmente nas ano, em todo o Brasil, um exército de mais de 180 mil
Regiões Nordeste e Sudeste do País. pessoas, que vão dispor de mais carros, mais equipa-

Em boa hora, o Ministério da Saúde decidiu re- mentos de pulverização, para melhorar ainda mais as
passar para o Rio de Janeiro, até o final do ano 2002, condições de vigilância epidemiológica.
quase 10% dos R$ 485 milhões destinados ao Plano Felizmente, Sr. Presidente, o Ministro José Ser-
de Intensificação das Ações de Controle da Dengue. ra, mais uma vez, demonstra inequivocamente sua
Esse dinheiro deverá ser usado na compra de equipa- vocação para a vida pública, sabendo localizar os
mentos, contratação de pessoal e remédios para problemas que afligem a população brasileira e dan-
combater o mosquito ~a dengue.. Até porque, como do-lhe o remédio eficaz para o seu combate.
todo mundo sa~e, o R!o. de Jan~lro sofre a p.reoc~- Muito obrigado.
pante ameaça, Ja no proxlmo Verao, de uma epidemia .
de dengue do tipo 3. ~ O SR. EULER MOR~IS (PMD~8-GO. Sem revl-

Como representante da Baixada Fluminense sao do orador.) - S~. Presidente, Sr= e Srs. Depu~a-
nesta Casa também me preocupo com o problema d_os, venho a esta tribuna para faze~ co~o, como cns-
.' , . 'tao, com os Parlamentares que aqUi estiveram desde

Visto que a ameaça da dengue hemorraglca 3 tam- d' 11 d t b d f d d' 'I -
bém chega a Municípios, tais como Nova Iguaçu e o. Ia ., e se em. ro para e e~ er o la o~o e a açao
Duque de Caxias, esta última tida como uma das ci- dlploma~lca, medidas preventivas e prát~cas, como

d d d '- ., d t'f' - verdadeiras armas para combater o terronsmo.a es a reglao com maior numero e no I Icaçoes
de casos da doença em todo o Estado. A, r~ação pre~unciada pelos Es~ados Unid~s,

Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, os núme- s~m. duv~da, pode~a deflagrar um sen"lmen~o.de .dls-
res desta lamentável doença continuam nos assus- cnmmaçao que vai gestar novos conflitos e Injustiças
tando. Somente no Estado do Rio, a dengue já havia em todo o mundo.
feito mais de 50 mil vítimas no primeiro semestre des- As diferenças ideológicas não vão ser resolvidas
te ano. Já a quantidade de doentes registrados em com armas e morte de inocentes. Só o diálogo e os
todo o País, até junho, superava em 42.448 casos o mecanismos que nos vem proporcionando a democra-
número de infectados no ano passado, sendo que a cia, desde seu surgimento, poderão nos ajudar a cons-
Região Sudeste liderava as estatísticas, com 58 mil truir uma sociedade capaz de se organizar a partir do
casos a mais do que no ano passado. princípio do respeito e da convivência pacífica.

Até agosto, a Fundação Nacional de Saúde já O terrorismo insano do fundamentalismo e as
havia confirmado 495 casos do tipo hemorrágico, com bombas despejadas de aviões pelos Estados Unidos
23 mortes em todo o Brasil. Isso significa dizer que o só contribuirão para aprofundar as diferenças e esti-
total de notificações havia aumentado em dez vezes mular mais violência. A imprensa internacional já co-
em relação a 2000, quando foram registrados 51 ca- meça a registrar manifestações de preconceito contra
sos hemorrágicos e apenas três mortes. árabes islâmicos em todo o mundo e a violência entre

Este quadro preocupante, Sr. Presidente, levou judeus e árabes no Oriente Médio se acirra.
o Ministro José Serra a priorizar, inicialmente, 618 As mortes causadas pelos atentados ao World
Municípios no Nordeste e no Sudeste. Só no Rio de Trade Center e ao Pentágono, as lágrimas de milhares
Janeiro, as verbas liberadas deverão reforçar o com- de famílias e a indignação dos norte-americanos não
bate à dengue nas 44 cidades mais problemáticas da podem se transformar em vingança cega, ódio e vio-



Vamos utilizar qualquer arma de guer
ra que seja necessária.

Aqui Fidel Castro se refere ao discurso do Pre
sidente norte-americano e destaca algumas frases:.

Falando sobre o atentado que sofreram os Esta
dos Unidos da América do Norte, Fidel Castro diz o
seguinte:

Foi um enorme erro, uma colossal in
justiça e um grande crime, independente
mente de quem sejam os organizadores e
responsáveis de tal ação.

Mas, em nome da justiça e sob o singu
lar e estranho título de "justiça infinita", não
se deve utilizar a tragédia para, de modo ir
responsável, iniciar uma guerra que, na reali
dade, poderia converter-se em uma matança
infinita de pessoas também inocentes. (...)

Pode restar alguma esperança, depois
de haver escutado, há apenas 36 horas, o
discurso do presidente diante do Congresso
dos Estados Unidos?
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lência, empurrando o mundo para uma guerra contra importante informação que teria sido passada por
inocentes. Do mesmo modo, o fundamentalismo não eminente autoridade norte-americana.
pode se vingar de inocentes para fazer ouvir sua voz. Segundo a notícia, até o momento não se en-

A violência contra os Estados Unidos deveria controu nenhuma prova, absolutamente nenhuma,
nos fazer reavaliar modelos econômicos excludentes que pudesse identificar os grupos ou as pessoas res-
e desigualdades exacerbadas, em vez de nos insuflar ponsáveis pelos atentados criminosos nas cidades de
para uma guerra cega, sem alvo certo. Os mísseis da Nova York e de Washington.
OTAN, as metralhadoras dos boinas-verdes ou dos Isso mostra que os Estados Unidos jamais de-
marines americanos vão ceifar apenas vidas de ino- veriam - e o mundo inteiro deve fazer este apelo -
centes e deixar intocadas as verdadeiras raízes do precipitar-se em lançar não apenas seus soldados,
terrorismo - a fome, a desigualdade socioeconômica mas também os de outros países a uma guerra que
e as injustiças políticas. poderá vir a ser sem precedentes.

Cito trecho da epístola de Tiago na Bíblia cristã, Aproveito a oportunidade para destacar discur-
endereçada às doze tribos que andavam dispersas so proferido pelo Presidente de Cuba, Fidel Castro,
pelas terras que hoje constituem o Oriente Médio, no último dia 22, em Havana, publicado dia 25 deste
como um alerta para o caminho correto que devemos mês pelo jornal Correio Braziliense, no qual, de for-
trilhar, para não incorrermos em mais injustiças. Diz o ma lúcida, equilibrada, expressa não sua opinião,
texto: "Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para mas a do povo cubano acerca dessa iminente guerra
os que exercitam a pai'. a que todos estarão expostos.

Sr. Presidente, é este o ensinamento que deve- Fa.ço ques~ão de ler alguns trechos do discurso
ria nortear as ações de qualquer povo que acredita do Presidente Fldel Castro.

efetivamente na paz e na justiça. Ouvimos rumores Quaisquer que fossem as causas pro-
de guerras, mas em todo o mundo estamos assistindo fundas, os fatores de ordem econômica e
a um clamor pela paz. Se quisermos paz, teremos de política e os grandes culpados que o trouxe-
promover justiça, porque este é o caminho. ram ao mundo, ninguém pode negar que o

Esta Casa, como instituição símbolo da demo- terrorismo constitui hoje um perigoso fenô-
cracia brasileira, não pode se furtar da defesa incon- meno, indefensável do ponto de vista ético,
dicional da paz e do protesto contra qualquer tipo de que deve ser erradicado.
violência, venha ela do oprimido ou do opressor.

Se nos calarmos e aceitarmos a guerra como
solução, estaremos inevitavelmente convalidando a
força como instrumento de política e, então, esta pró
pria Casa e esta tribuna se tornarão reminiscências
em um mundo definitivamente guiado pela força das
armas e do poder econômico.

Gostaria de fazer desta tribuna apelo ao Presi
dente da República, ao Ministério das Relações Exte
riores e às comissões apropriadas desta Casa, a fim
de que nos juntemos ao clamor internacional e en
contremos soluções efetivas para combater o terroris
mo, em busca do caminho da justiça e da paz.

Muito obrigado.

A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
- AM. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr.!!!!
e Srs. Deputados, ouvi com muita atenção o pronunci
amento do Deputado Euler Morais. Vários dias já se
passaram desde o atentado, repudiado por todos os
povos, ocorrido nos Estados Unidos da América.

Os jornais de hoje em nosso País, assim como a
imprensa norte-americana divulgou ontem, publicam



E a respeito dessa frase que acabei de ler, ob
serva Fidel Castro:

Nenhuma nação foi excluída do dile
ma, nem mesmo Estados grandes e podero
sos; nenhuma deixou de ser ameaçada com
guerras ou com ataques.

Ao final de seu discurso, diz que Cuba, sem dú
vida alguma, é um dos países que mais ataques terro
ristas sofreu e proclama ser contra o terrorismo e con
tra a guerra. Reitera a necessidade de evitar uma
guerra de imprevisíveis conseqüências e, igualmente,
sua disposição de cooperar com todos os demais paí
ses na erradicação total do terrorismo.

Sr. Presidente, o pronunciamento do Presidente
Fidel Castro é exemplar e deve ser a conduta assumida
pelo Governo brasileiro. Por sermos contra, devemos
colaborar na luta pela erradicação do terrorismo. Apoiar
uma guerra está longe do objetivo de todos nós, que é o
de alcançar a paz e o desenvolvimento mundial.

O SR. MANOEL VITÓRIO (PT - MS. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputa
dos venho a esta tribuna solicitar a transcrição na ín
teg~a de importante entrevista do lingüista norte-ame
ricano Noam Chomsky, divulgada pelo jornal Folha
de S.Paulo, no último sábado.

É um desses momentos, cada vez mais raros
nos meios de comunicação, de manifestação da inteli
gência humana, que se expressa associada a profun
do sentimento de justiça e solidariedade, transcen
dendo os limites da nacionalidade e do pertencimento
a um grupo étnico específico.

Noam Chomsky é judeu e norte-americano,
mas consegue expor, sem submeter-se a nenhum
tipo de constrangimento, a real natureza da política
norte-americana para o Oriente Médio.

Segundo Chomsky, há 25 anos Washington
vem bloqueando um consenso internacional quase
unânime quanto a um acordo político para encerrar o
conflito entre israelenses e palestinos.

Os Estados Unidos desrespeitam as resoluções
do Conselho de Segurança das Nações Unida~, que
estabelecem a definição de um Estado palestino, e
fornecem, segundo Chomsky, vasta assistência eco
nômica e militar a Israel para que este exerça sua bru
tal repressão sobre o povo palestino.

O grande lingüista norte-americano disse à Fo
lha de S.Paulo, numa entrevista por telefone a Paulo
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O País não deve esperar apenas uma Daniel Farah, que os Estados Unidos têm de optar
batalha, mas uma campanha prolongada, uma pelo domínio da lei ou pelo domínio da. força. ,?ptar

. .. pela lei significa aderir a um consenso internacional
campanha sem paralelo em nossa hlStona. que vem se formando em relação a um acordo diplo-

Qualquer nação, em qualquer lugar, mático sobre o conflito entre Israel e Palestina. Optar
tem agora que tomar uma decisão: ou estão pela força é contribuir decisivamente para fortalecer o
conosco, ou estão com o terrorismo. sentimento de indignação, fúria e desespero, conse-

qüência de seu apoio a regimes repressivos.
Queremos saudar desta tribuna o trabalho do jor

nalista Paulo Daniel Farah e a manifestação extraordiná
ria de liberdade de pensamento de Chomsky, professor
renomado, cujas palavras fortalecem nossa crença no
ser humano para além dos limites impostos por circuns
tâncias de origem étnica e de nacionalidade, um momen
to de rara grandeza intelectual e moral que merece ser
transcrito nos Anais da Câmara dos Deputados.

Sr. Presidente, ao encerrar este pronunciamen
to, quero dizer que todos nós, do Partido dos Traba
lhadores, através de suas maiores lideranças - Luiz
Inácio Lula da Silva, José Dirceu, José Genoíno e
Walter Pinheiro -, repudiamos esse ato de terrorismo,
e lembro que ainda no ano de 1987, como membro da
comunidade pantaneira, organizamos, na cidade de
Corumbá, um movimento visando a defesa da paz no
Oriente Médio.

Estiveram conosco o já falecido Dr. Lécio Go
mes de Souza, general do Exército brasileiro, médico
e escritor; Dr. Roberto Orro, Secretário de Justiça do
Governo de Wilson Barbosa Martins, do PMDB - fui
também convidado como coordenador do Comitê de
Solidariedade ao Povo Palestino -; o representante
da Organização para a Libertação da Palestina em
Corumbá; o representante da Frente Democráti~a

para a Libertação da Palestina, Sr. lucema, que veio
dos Estados Unidos para participar daquele eventoi o
representante da Liga Arabe de Corumbá e o Prefeito
Dr. Fadah Gatahs, do PMDB.

O evento se realizou no Centro Universitário da
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Co
rumbá. Tive a honra de coordenar aquele importante
evento internacional e já então apelávamos para a ne
cessidade de que não só os Estados Unidos, mas
também as Nações Unidas tomassem providências
em prol da paz.

Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, espero
que, através dessa importante matéria publicada no
jornal Folha de S.Paulo, possamos refletir a fim de
que não tomemos posições tomados pelo ódio e ran
cor. Assim como choramos a morte de todos aqueles
americanos, brasileiros, latino-americanos e outros
no World Trade Center, choramos também a morte de
3 mil mulheres, crianças e idosos palestinos massa
crados em Chabra e Chatilla.

O mundo precisa de paz e não de violência.

ENTREVISTA A QUE SE REFERE O
ORADOR:
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O SR. PRESIDENTE (Salatiel Carvalho) - Con- ra. Não posso entender como pessoas que represen-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Vicente Caropreso. tam órgãos importantes do Governo Federal fiquem

O SR. VICENTE CAROPRESO (PSDB - SC. caladas, já que Santa Catarina, em termos relativos,
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srê! e Srs. De- foi o Estado que mais recebeu títulos do Banco da
putados, quero me referir a um evento ocorrido ontem Terra e recurso do PRONAF. Não posso admitir que
no Estado de Santa Catarina, que contou com a partici- uma pessoa investida de um cargo público federal se
pação do Ministro da Educação, Paulo Renato, além de cale ante tantas acusações como foram feitas por
vários Prefeitos, onde pudemos testemunhar a entrega aquela caravana, que foi mistificar, eu diria, esses
de vários cartões do Programa Bolsa-Escola. programas, que no meu Estado dão certo. Trata-se de

Santa Catarina há poucos meses tinha apenas um Estado de pequenos agricultores e de pequenas
quatro Municípios inscritos nesse programa, e hoje já propriedades, e que se inseriu muito bem nesse Pro-
são 191 Municípios, que atende a 89 mil crianças da grama do Banco da Terra, do PRONAF, enfim, nessas
faixa de 6 até 15 anos de idade. Portanto, trata-se de ações descentralizadas no Ministério da Reforma
mais um ganho para o nosso Estado, e acredito que Agrária e também no Ministério da Agricultura.
isso vem se repetindo no Brasil. Portanto, Sr. Presidente, Sr!!!2 e Srs. Deputados,

Soubemos pelo Ministro da Educação que nes- venho aqui demonstrar minha insatisfação ante a
sa sexta-feira o Presidente Fernando Henrique entre- passividade de pessoas investidas nesses cargos pú-
gará o cartão do Bolsa-Escola de número 2 milhões. blicos, mas também, e sobretudo, reforçar que os pro-
A intenção do Governo Federal é entregar até o final gramas deste Governo social-democrata estão dando
deste ano 5 milhões desses cartões, num total previs- certo em Santa Catarina.
to de 11 milhões de cartões. O SR. LAEL VARELLA (Bloco/PFL - MG. Pro-

Muitos da Oposição vêm criticando os valores nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e
envolvidos nesse programa. É lógico que fazer prose- Srs. Deputados, o mundo assistiu atônito e estarreci-
litismo, projeções de valores muito maiores é fácil. do ao mais covarde atentado terrorista da história,

Outra coisa é acomodar e implementar um pro- perpetrado contra uma nação irmã, os Estados Uni-
grama como esse, que, sem sombra de dúvida, mes- dos. O planeta vive hoje a síndrome do pânico e da
mo com esse valor de 15 reais, no máximo 45 por fa- angústia, uma vez que a nação mais poderosa da Ter-
mília, complementa a renda, estimula a presença da ra foi pega de surpresa e atingida no que ela tem de
criança na escola, melhora sua auto-estima e evita mais simbólico do seu poderio bélico e econômico: o
que famílias saiam das suas cidades e se instalem em Pentágono e o World Trade Center.
outras regiões. As nações - entre elas o Brasil - hipotecaram

O programa tem dado certo e as pessoas têm solidariedade ao Governo norte-americano e o aplau-
procurado os Prefeitos, que estão bastante interessa- diram pelo firme propósito de retaliação contra os res-
dos em que aumente o número de crianças por ele ponsáveis. Nada mais lógico e natural.
contempladas. Não é raro recebermos em nossos ga- Enquanto isso, na América Latina, observa-se
binetes pedidos para aumentar o número de crianças fenômeno que inspira apreensão: passado o primeiro
atendidas em várias cidades do meu Estado. momento de horror e da conseqüente solidariedade

Mas não é apenas na educação que vemos o com as vítimas, a opinião pública vem sofrendo sutil
modelo social democrata se fazer presente em nosso mas efetiva pressão das esquerdas, através dos mei-
Estado. Existem várias equipes do Programa Saúde os de comunicação, para culpar os Estados Unidos
da Família e de agentes comunitários que estão des- pelo ocorrido, apresentando-os como vítima de suas
centralizando as ações de saúde, que chegam lá na alegadas agressões.
ponta. Acima de tudo, as ações de educação e de sa- Velhos clichês da esquerda, como o da luta de
úde têm o carimbo do Governo Federal com o contro- classes, vêm mais uma vez à tona: "Em razão da ex-
le social, a análise de como as verbas estão sendo trema pobreza e da dominação de alguns países so-
aplicadas, escolhendo-se os melhores caminhos e bre os demais, acontecem desatinos dessa natureza."
maneiras de aprimorar esses programas, descentrali- Outro chavão: "A má distribuição de renda que cau-
zando-os e neles inserindo a marca social democrata. sou isso". Curiosamente, essa mesma esquerda não

De cera maneira, me entristece ver que alguns critica o principal líder do terror, o saudita Osama Bin
órgãos do Governo Federal representados em Santa Laden, possuidor de grande fortuna, vivendo numa
Catarina se calam, como ocorreu quando uma cara- caverna e investindo seus recursos na chamada Ji-
vana esteve lá recentemente" para tratar dos sem-ter- had, guerra santa do Islã contra o cristianismo.



Na mesma linha o impressionante depoimento
que D. Giuseppe Germano Bernadini (OFM), Arce
bispo de Esmirna (Turquia), fez no Sínodo dos Bis
pos, advertindo sobre os perigos do ecumenismo
com os muçulmanos. A citação é do jornal oficial da
Santa Sé, L'Osservatore Romano, de 30/10/1999,
págs. 15 e16.

Há 42 anos que vivo na Turquia, onde
99% da população total são muçulmanos, e
há 16 anos sou arcebispo de Esmirna, na
Ásia Menor. Portanto, o argumento da minha
intervenção é evidente: o problema do Islã
na Europa, hoje e no futuro próximo. (...)

A minha intervenção tem em vista diri
gir ao santo padre uma humilde súplica.
Para ser conciso e claro, referirei três casos
dos quais, considerando-se a sua natureza,
confirmo a veracidade:

Esconjuro-vos irmãos, sobretudo em
nossa época, haverá uma linguagem mais
compreensível que a da força? É a única
que as pessoas compreendem. E nossos
governantes apóstatas deixariam até pacifi
camente suas incumbências? "Não, por
Alá", gritam em pé os mais exaltados entre
os presentes. "Nos anos oitenta - continua
- um único se imolou em Beirute, obrigando
os marines dos Estados Unidos a se retira
rem. Um único homem mudou o curso da
história. A Jihad nos é prescrita - acentua 
mesmo quando a ação individual não pode
rá servir diante das armas mortíferas do ini
migo porque, além de obter o martírio, os
não-muçulmanos saberão que entre nós há
pessoas prontas para se sacrificarem".

Para nós se trata de ser ou não ser, de
viver com dignidade ou na humilhação. Mas,
graças a Deus, o despertar muçulmano está
em crescimento. Não se pautem, irmãos,
pelos que se moderaram, mas pelos mujae
dins que estão aumentando. Afastemos
quaisquer dúvidas e a sombra dos relutan
tes, para avançar rumo à glória do martírio.
Os nossos inimigos nos afrontam unidos,
afrontemo-los também nós unidos. A vitória
de Alá está próxima.
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A união espúria da esquerda internacional com dade. Violam nossa religião, profanam nossas terras,
os grupos radicais islãmicos causa preocupação a e nós, ao invés de ouvir o convite de Alá, preferimos
todo o mundo civilizado. Pouco antes dos atentados os prazeres da terra".
que abalaram o mundo, algumas notícias provenien- O calor do discurso o faz enxugar continuamen-
tes da Europa alertavam-nos para o perigo dessas te a fronte.
verdadeiras escolas de ódio que vão se espalhando
pelo orbe.

Com o titulo "Lição de ódio numa conferência", o
jornal do episcopado italiano, Avvenire, de 6 de abril
de 2001, relata:

Engana-se quem crê que o conflito en
tre o Islã e os outros diz respeito a proble
mas de fronteira ou questões estratégicas e
econômicas. A causa está na própria natu
reza da nossa religião: o Islã deve dominar.

Afirmações como esta - felizmente minoritárias
no Islã - não são mais feitas apenas na Argélia ou em
Kabul, mas também em Milão. Como demonstram os
recrutamentos das redes terroristas dos imigrantes
muçulmanos realizados na Itália.

No mundo islâmico há diferentes escolas e esta
não é por certo a mais seguida. De qualquer modo,
restam episódios, se bem que marginais, causam
preocupação. O cassete que anima um encontro pú
blico, à venda no centro islâmico da rua Jenner, se in
titula '1errorizar é dever religioso, assassinar é tradi
ção" e apresenta um locutor, 40 anos de idade, longa
e inculta barba negra, sentado junto do imã no centro.
No canto superior direito, uma faixa em árabe augura
boa festa aos muçulmanos de Milão e da Lombardia.

Todos os nossos inimigos são terroris
tas - afirma nosso homem. Basta analisar
seus textos religiosos e ler sua história para
se convencer disso. E ver como nossos ir
mãos ignorantes, só em ouvir que o Islã se di
fundiu pela espada, apressam-se a negá-lo,
dizendo que nossa religião é pacífica.

E aqui ele se inflama: "O Islã é a religião da força
e o muçulmano tem o dever de ser terrorista, no senti
do que deve aterrorizar os inimigos de Alá, e constituir
uma segurança e paz para os fiéis".

As suras do Corão são citadas para ratificar:
"Combatei os que associam outros a Deus; investi
contra suas forças e cavalgai quanto podeis, para
aterrorizar os inimigos de Deus e vosso. Entende
ram? Para aterrorizar".

Com uma metodologia escrupulosa, aplica-se
depois a demonstrar que desde os tempos dos "Esta
dos Unidos romanos", as motivações são sempre as
mesmas: "Não crêem nem em Deus nem no último
dia; dizem que Cristo é filho de Deus; que Deus é Trin-
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1. Durante um encontro oficial sobre o
diálogo islâmico-eristão, uma autorizada
personagem muçulmana, ao dirigir-se aos
participantes cristãos, num determinado mo
mento afirmou com calma e segurança:
"Graças às vossas leis democráticas, inva
dir-vos-emos; graças às nossas prescrições
religiosas, dominar-vos-emos.

Há que acreditar nisto, dado que o "do
mínio" já começou com os petrodólares, uti
lizados não para criar postos de trabalho
nos países pobres do Norte da África ou do
Oriente Médio, mas para construir mesqui
tas e centros culturais nos países cristãos
de imigração islâmica, inclusive em Roma,
centro da cristandade. Como deixar de ver
em tudo isto um preclaro programa de ex
pansão e de reconquista?

2. Por ocasião de outro encontro da
mesma natureza, organizado, como sempre
por cristãos, um participante cristão pediu
publicamente aos muçulmanos presentes
que organizassem pelo menos uma vez,
também eles, uma assembléia análoga. O in
falível e autorizado muçulmano ali presente
respondeu textualmente: "Por que motivo de
veríamos fazê-lo?" Nada tendes a nos ensi
nar e nós nada temos a aprender!". Um diá
logo entre surdos? O fato é que vocábulos
como "diálogo", "justiça" e "reciprocidade"
têm para os muçulmanos um significado
completamente diferente do nosso. Mas julgo
que todos já conheçam e admitam este fato.

3. Num mosteiro católico de Jerusalém
havia - e talvez ainda haja - um funcionário
doméstico muçulmano. Homem amável e
honesto, era muito estimado pelos religio
sos, que também ele apreciava. Certo dia,
com ar de tristeza, ele lhes disse: "Os nos
sos chefes reuniram-se e decidiram que to
dos os "infiéis" devem ser assassinados,
mas não tenhais medo, porque serei eu a
matar-vos sem vos fazer sofrer".

Todos nós sabemos que é preciso dis
tinguir a minoria fanática e violenta da maio
ria tranqüila e honesta, mas esta, quando
receber uma ordem em nome de "Alá" ou do
Alcorão, marchará cada vez mais compacta
e sem hesitações. De resto, a história ensi
na-nos que as minorias decididas conse
guem impor-se sempre sobre as maiorias
renunciadoras e silenciosas.

Seria ingênuo subestimar ou, pior ain
da, sorrir diante dos três exemplos que
mencionei; parece-me que se deveria refletir
seriamente sobre seu dramático ensino.

Concluo com uma exortação, que a
experiência me sugere; jamais se conceda
aos muçulmanos uma igreja católica para o
seu culto, porque para eles esta é a prova
mais evidente da nossa apostasia.

No dia seguinte ao atentado, no dia 12 de se
tembro, 11 Giornale, de Milão, publicou o artigo do Pa
dre Gianni Baget Bozzo, sob o título "Essa é a verda
deira face do Islã", com os seguintes esclarecimen
tos: "Fazer do terrorismo islâmico uma questão he
braica é esquecer que na origem está uma questão
cristã. Pela sua natureza e vocação, o Islã visa supe
rar o cristianismo na revelação definitiva de Maomé,
"selo da profecia".

A América foi certamente atingida por
que exprimiu solidariedade cristã a Israel,
mas sobretudo porque é uma nação cristã
não esquecida de sua origem, como ocorre
com tantas nações européias. Escrevemos
várias vezes que a perseguição muçulmana
aos cristãos - da Argélia ao Sudão, ao Afe
ganistão - é uma guerra contra o Ocidente:
o Ocidente se ilude se pensa que pode se
parar, nas relações com o Islã, a questão
cristã da ocidental.

A perseguição dos cristãos é essencial
ao Islã, como a sua hostilidade ao Ocidente.
Hoje, apesar da hipocrisia dos governos, o
mundo muçulmano estará em festa pela hu
milhação que a ousadia dos muçulmanos in
fligiu ao Grande Satã. Não nos iludamos: o
mundo muçulmano estará em festa porque
verá a mão de Alá na derrota da maior po
tência cristã.

Os Estados Unidos deveriam agora
responder a um ato de guerra com um ato
de guerra. Esperamos o pleno reconheci
mento, por parte da Igreja Católica, de que
a resposta à oferta de diálogo chegou a
Nova Iorque e a Washington por meio de
um ato de guerra motivado pela religião.

O islamismo político é responsável pelos
atentados de Nova Iorque e Washington: e
ainda que o Ocidente não queira reconhecer, a
guerra de religião entrou na história, porque o
Islã não distingue entre política e religião.
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Sr. Presidente, se existe um predicado pelo
qual o Brasil é conhecido é a sua vocação cristã e
pacífica. Damos um boi para não entrar na briga,
mas, diante do fato de que há indivíduos e grupos
que sentem prazer em destruir vidas humanas, pes
soas que agridem e matam sem o menor constran
gimento, nós saberemos dar uma boiada para entrar
nessa briga até a erradicação desse câncer ou des
sa AIDs que compromete o mundo civilizado.

Tenho d~o.

O SR. PAULO GOUVÊA (Bloco/PFL - SC. Pro
nuncia o seguinte discurso. ) - Sr. Presidente, Sr2! e
Srs. Deputados, de 28 a 30 de setembro, o Município
de Doutor Pedrinho realiza sua 8a Festa da Natureza.

Celebrar a natureza ajusta-se perfeitamente às
características de Doutor Pedrinho: rios, matas e flo
res compõem o cenário do Município localizado entre
o Planalto Norte e o Vale do Itajaí.

O relevo acidentado, cortado pelo Rio Bened~o e
seus afluentes, favoreceu a formação de cachoeiras,
grutas e saltos. Um dos mais bonitos cenários é a cas
cata de Salto Donner, com 25 metros de queda e que
forma uma imensa cortina de água. Distante 10 quilô
metros do centro, encontramos a cachoeira Véu da Noi
va, situada em local de rara beleza natural, com queda
de aproximadamente 65 metros. A cascata do Alto Ca
pivari, a 15 quilômetros do centro, possui uma queda de
40 metros. A cascata Forcação, propícia para banhos
em dias de verão, tem uma queda de 15 metros.

Uma das riquezas naturais mais importantes do
Município é a reserva biológica estadual de Sassa
frás, com 41 quilômetros quadrados.

É graças a essa exuberância natural que o Mu
nicípio escolheu a natureza como mote de sua princi
pal festa, que será aberta na próxima sexta-feira, dia
28. Comidas típicas, bailes, festa das crianças e um
festival da canção constituem os principais itens da
programação festiva que se desenvolverá na Igreja
Nossa Senhora da Glória.

Saúdo a administração municipal e o bom povo
pedrinhense pela realização da oitava edição da Fes
ta da Natureza. Em tempos em que a valorização do
meio ambiente deve ser um compromisso permanen
te, Doutor Pedrinho dá exemplo concreto de respeito
e de amor à natureza.

Parabéns, pela brilhante promoção.

Sr. Presidente, passo a abordar outro assunto.

Nesta quarta-feira, dia 26, o Município de Braço
do Trombudo comemora seus dez anos de emancipa
ção político-administrativa.

Localizado no Alto Vale do Itajaí, Braço do Trom
budo teve sua colonização iniciada em 1921 por imi
grantes alemães que partiam de Blumenau e região e
subiam o Rio Itajaí-açu por meio de trilhas abertas na
mata.

Uma das peculiaridades turísticas do Município
é a existência de uma fonte de águas sulfurosas, cujo
princípio ativo, a sulfa, é indicado no tratamento tera
pêutico das doenças de pele, reumatismo e distúrbios
estomacais. Aliado a isso, os cenários naturais favo
recem a prática do camping, principalmente em dois
locais em que as principais atrações são cachoeiras
com mais de 30 metros de altura.

A indústria é a principal atividade de Braço do
Trombudo, representando 70% da economia munici
pal. Nesse setor, destacam-se a produção de féculas,
tijolos, balanças, parafusos e porcas, vendidos para
todo o Brasil e até exportados. Mas a agricultura tem
também sua importância, notadamente a produção
de milho, mandioca, feijão, arroz irrigado e fumo.

Estas breves referências têm a intenção de re
gistrar 010° aniversário de Braço do Trombudo. Ainda
jovem, o Município tem progredido sobretudo graças
ao espírito empreendedor e de trabalho de seus habi
tantes. É a essa boa e laboriosa gente que dirijo mi
nha homenagem pelo muito que já realizaram. Saú
do-os cordialmente e envio-lhes meus calorosos pa
rabéns.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~
e Srs. Deputados, o Governo do Sr. Fernando Henri
que Cardoso é o responsável pelo esfacelamento da
Rede Ferroviária, que atualmente está em fase de li
quidação e já foi a leilão. Conseqüentemente, a Polí
cia Ferroviária está sendo destruída, e seus servido
res lutam pela sobrevivência da categoria, que tem
reconhecimento na Constituição Federal.

Agora, o Governo FHC volta seus ataques contra
os funcionários e dependentes de ex-trabalhadores
que lutam para manter o direito de morar nas casas da
Rede Ferroviária Federal. Os dependentes, alguns
moram há mais de 24 anos nessas casas, ficaram sur
presos com a ação de despejo movida pela Rede, con
tra as famílias que residem no Bairro do Éden, no Mu
nicípio de São João do Meriti, no Rio de Janeiro.

Essas famílias, num total de nove, permanecem
em suas moradias por mais noventa dias, em função
da decisão da 2a Vara de Família do Fórum de Meriti.
Segundo os moradores, a Rede Ferroviária propôs o
pagamento do imóvel à vista ou 10% de entrada, mais
a prestação em torno de trezentos reais em 84 me
ses, fora os atrasados.
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A proposta da Rede, Sr. Presidente, é inviável
para as famílias. Antes, todos os moradores pagavam
de 3% a 6% de seus salários para morar nas casas da
empresa. Dessa forma, o valor subiu em média de 30
para 300 reais.

Outro detalhe que não pode ser desprezado é
que o termo de permissão de uso das casas da Rede
passou a ser obrigatório, desde 1977, para os funcio
nários que trabalhavam com a parte operacional de
movimento do trem, sinalização, via permanente,
rede aérea e segurança.

Esses funcionários foram morar ali porque fica
vam à disposição da empresa 24 horas por dia, pron
tos para resolver qualquer problema. Isso sem levar
em conta que a maioria dos moradores efetuou refor
mas nessas residências.

Sr. Presidente, apelo ao Ministro dos Transpor
tes no sentido de que atente para a injustiça e a gravi
dade da situação, reconhecendo o direito dos funcio
nários e dependentes da Rede Ferroviária de perma
necerem em suas moradias.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. E5THER GROSSI (PT - RS. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. De
putados, minha escola faz 100 anos.

Sem saudosismo piegas, faço este pronuncia
mento da tribuna da Câmara dos Deputados para
apresentar à Nação as boas aprendizagens das co
memorações de um aniversário de escola. No caso,
os 100 anos da Escola Normal Olavo Bilac, hoje Insti
tuto de Educação, escola pública estadual de Santa
Maria, no Rio Grande do Sul.

A Escola Olavo Bilac faz 100 anos e tem hoje
2.300 alunos. Ao longo dos 100 anos, muitos milhares
de brasileiros nela estudaram - estudaram e apren
deram - o que não é óbvio hoje para quem freqüenta
uma escola. Infelizmente, muitas vezes a escola atual
é lugar de pouca ou nenhuma aprendizagem. Apren
dizagens que a escola tem a obrigação de propiciar,
isto é, os conhecimentos que, por sua complexidade,
não podem ser construídos no dia-a-dia desarmado
de planejamento, de sistematização, de intercâmbio
em uma turma de colegas e sem a presença insubsti
tuível de um professor.

Por outro lado, como saber que alguém apren
deu senão com a confirmação de estabilidade dessas
aprendizagens ao longo do tempo? Só há aprendiza
gem se os seus efeitos comprovam-se na seqüência
dos anos. Só há aprendizagens válidas se elas são
operatórias, isto é, se elas são úteis para resolver pro
blemas novos, se elas podem ter papel no afã de ser
mos mais felizes, responsáveis, produtivos e lúcidos.

Ora, quando uma escola festeja 100 anos, ela
pode ou não comprovar se ensinou de verdade, a par
tir da trajetória de seus ex-alunos. Particularmente,
vou me deter na análise da trajetória de 83 alunos
dentre os quais estou incluída - que estavam na
Escola Olavo Bilac, cursando a antiga 4a série ginasi
al, em 1951, momento em que esse estabelecimento
de ensino completou 50 anos.

Ao atingirmos agora 50 anos de concluintes do
ensino fundamental, coincidimos com os 100 anos da
Escola Bilac. Nossa turma organizou-se, graças a uma
dedicada comissão de colegas, para se reunir em San
ta Maria. E conseguimos lograr um tento: estávamos
em número maior do que 60% da turma no sábado últi
mo, celebrando aprendizagens e amizades, celebran
do a força do começo de nossas vidas, celebrando
quanto o passado está nos nossos presentes.

Indiscutivelmente o passado conta muito, por
que somos o conjunto de nossas recordações. Por
outro lado, é extremamente válido dar corpo e cons
ciência a esse passado, muitas vezes embaçado pelo
atravessamento de dores inevitáveis, que podem se
transformar em amargura, se não bem digeridas e
elaboradas. Ter coragem de olhar para trás, pondo os
pingos nos is, retificando histórias mal contadas, ex
traindo e capitalizando o positivo do que passou, ten
do capacidade de nos dar muitas energias para pros
seguir; é o saldo gratificante das comemorações dos
100 anos de Escola Olavo Bilac, em Santa Maria, no
Rio Grande do Sul. Ao nos reencontrarmos fisicamen
te, revigorávamos os nossos desejos de quando tí
nhamos 15 anos, e este vigor certamente já nos está
revigorando no momento presente.

Impõe-se explicitar alguns aspectos que os
ex-alunos - os quais foram ou são professores, milita
res, advogados, médicos, empresários, mães de fa
mília, administradores, ruralistas, políticos, dentistas,
muitos de nós professores universitários, e viajaram a
Santa Maria partindo dos mais variados cantos do
Brasil onde hoje atuam - consideraram como mar
cantes em suas experiências pregressas quando alu
nos da Escola Olavo Bilac.

Em primeiro lugar, cito a qualidade dos profes
sores. Qualidade profissional e humana, porque res
ponsáveis pelo ensino dos conhecimentos e também
do jeito de viver com ética e alegria.

Em segundo lugar, a estrutura organizativa do
currículo, com espaço para a tomada de iniciativas de
alunos, sobretudo para o incremento de suas vivências
grupais numa escola sem muros, onde o portão de en
trada não era rigidamente controlado e que se presta
para o exercício da liberdade e da responsabilidade.
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Uma escola que se via como um todo, quando Desejo sinceramente que tais fatos não prejudi-
pelejava para eleger sua rainha como a rainha de to- quem a atuação das Comissões Parlamentares de
dos os estudantes de Santa Maria. Ou quando torcia Inquérito ou os companheiros que, na defesa de seus
por seus esportistas em disputa com contendores de interesses, poderão ser atingidos por pessoas inte-
outras escolas. ressadas no fim das investigações.

Uma escola onde os alunos se sentiam o centro Sr. Presidente, também venho à tribuna para
e a finalidade de quantos nela atuavam. Uma escola manifestar minha indignação, bem como da popula-
com presença social na cidade, para a qual expunha ção de Blumenau, com relação ao arquivamento do
as aprendizagens de seus alunos, quer artísticas nas pedido de abertura da CPI do Hospital Santo Antônio,
múltiplas comemorações cívicas, como no coral que iria investigar indícios de irregularidades nas con-
imenso que o Prof. Pongeti dirigia, quer nas marato- tas da Fundação Hospitalar.
nas de matemática, quer nas feiras de ciência ou nos Surpresa maior foi percebermos que essa deci-
concursos literários. são resultou de uma manobra governista do PT de

Estou tentando ter o máximo de fidelidade, evi- Blumenau, com apoio dos partidos da base do Gover-
tando as costumeiras idealizações que se fazem do no, numa afronta ao bom senso, à democracia, à
passado. Porém, para além de ex-aluna, mas também transparência e à honestidade pregados nas cartilhas
como educadora, tenho o dever de salientar, em do Partido dos Trabalhadores.
nome de meus colegas, o bem que sabemos ter aju- Vejam V.Ex!! que episódio lamentável para a co-
dado a alicerçar em nossas vidas, para que inspire e munidade blumenauense e o povo catarinense: um
apóie a escola pública de hoje, que se debate com Prefeito do PT, visando à promoção pessoal, promove
tantas dificuldades para ensinar, como bem atestam verdadeira farra em campanhas publicitárias financia-
as fracas avaliações de seus desempenhos. das com recursos públicos, que deveriam ser utiliza-

É importante aprender do passado o que é pere- dos para a saúde da população.
nemente necessário para qualquer geração. Do que A decisão de arquivar a CPI do Hospital santo
vivemos na Escola Normal Olavo Bilac, queremos sa- Antônio merece a repulsa da população de Blumenau
lientar por ora a dignidade dos professores, em seus e de Santa Catarina, cuja índole está arraigada no tra-
salários e em sua formação continuada, a centração balho, na honestidade, na cultura e na hospitalidade, e
da escola na produção de conhecimentos, o contexto não pode constar das manchetes policiais, por causa
socializado e socializante, interna e externamente, de um condenável episódio de desvios de recursos.
que a caracterizava. Os indícios são determinantes para a abertura

Para ampliar essa aprendizagem, os compo- de uma CPI para investigar as contas do Hospital San-
nentes de nossa turma pretendem reunir em uma pu- to Antônio. Inquér~o da Polícía Civil, conduzido pelo
blicação seus depoimentos sobre o que de suas vi- delegado Silvio Gomes Filho, constatou que houve ir-
vências escolares influiu e influi no seu desempenho regularidades no processo de transferência de verba
profissional e pessoal. pública da Prefeitura para aquele estabelecimento.

Que muitas escolas garantam, como a Escola Em matéria publicada pelo Jornal de Santa Ca-
Norm~1 Olav~ .Bilac, um bom ~~m~ço qu~ sustente e tarina na edição do dia 22 de março e assinada pela
energlze pOSitivamente a sequencla de Vida de seus repórter Marilene Rodrigues, o delegado aponta "a
estudantes. existência de crime". Na segunda-feira, o inquérito se-

Muito obrigada, Sr. Presidente. guiu para o Ministério Público, de cuja instituição a so-
O 5R. JOÃO PIZZOLATII (PPB- SC. Sem revi- ciedade agora espera uma resposta.

são do orador.) - Sr. Presidente, Sr!! e Srs. Deputa- Um relatório da empresa Nuss & Steinbach SC
dos, inicialmente, gostaria de solidarizar-me ao Depu- Auditores, que analisou as contas da Fundação Hos-
tado João Matos, de Santa Catarina, com relação à pitalar Santo Antônio, constatou que, no ano passado,
execração contra a CPI das Obras Inacabadas. pelo menos 260 mil reais foram gastos em despesas

Entendo que todas as denúncias têm de ser estranhas à atividade social do hospital, principal-
apuradas, mas a Casa não deve pôr fim aos trabalhos mente serviços de divulgação ou marketing. Coinci-
de uma CPI baseando-se em denúncias inconsisten- dentemente, um ano eleitoral, que garantiu ao Prefei-
teso Além do mais, sem provas não podemos expor to Dércio Lima, do PT, um segundo mandado.
publicamente um companheiro, trazendo prejuízos a O relatório da auditoria independente constata
ele e sua família. ainda o pagamento de 218,4 mil reais a título de encar-



Dentre as 27 Unidades da Federação, o Distrito
Federal já possui o sétimo maior déficit penitenciário.
Esse número corresponde à soma da falta de vagas
para presos, condenados ou não. Se for levada em
conta a falta de celas apenas para condenados em re
gime fechado, o Distrito Federal passa a ocupar a ter
ceira posição.

O sistema penitenciário do Distrito Federal está
com um excedente de internos correspondente a
56% a mais da sua capacidade. Apenas no Núcleo de
Custódia de Brasília - NCS, existem 1,8 mil presos,
sendo que a capacidade é de apenas 1,1 mil presos
(60% a mais).

O Distrito Federal está com o cenário preparado
para uma rebelião. Os próprios presos correm risco
de vida, bem como os agentes penitenciários. Exis
tem aqui apenas 528 agentes para 4 mil, 342 deten
tos, ou seja, 8 presos por agente. Segundo a ONU, o
recomendável é que a proporção seja de 1 agente
para 3 presos.

Os sete Estados da Federação com maior déficit
carcerário são, em ordem decrescente, São Paulo,
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gos financeiros, em função de empréstimos junto à Co- Minas Gerais, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Pa-
operativa de Economia e Mútuo do Setor Odontológi- raná, Maranhão e Distrito Federal.
co, sem o conhecimento e a autorização da Câmara de A reestruturação do sistema pennenciário brasi-
Vereadores e com o aval de cheques pré-datados. leiro deve ser prioridade nas ações dos Governos Fe-

Acredito no trabalho do Ministério Público cata- deral e Estaduais, pois a situação já está insustentável.
rinense e do Poder Judiciário, fóruns competentes Sr. Presidente, aproveito esta oportunidade
para analisar a matéria, e tenho convicção de que sa- para lamentar a maneira como o Presidente do Con-
berão dar a resposta exigida pela sociedade blume- gresso conduziu a sessão de ontem. Fui eu quem
nauense e catarinense. conduziu as votações pela Liderança do Bloco Parla-

A própria sociedade saberá dar nas urnas res- mentar PUPSL e fiquei impressionado com o despre-
posta aos desvios e desmandos da administração do paro do Presidente do Congresso para comandar
PT em Blumenau, que apenas adm~e que seus opo- aquela sessão. Pedi a gravação da fita da sessão, e
sitores sejam investigados. Parece-me que o PT de nela dava para ouvir que, na maior parte do tempo,
Santa Catarina adotou a Lei de Gerson de somente S.Exa. perguntava para os seus assessores e para as
levar vantagem em tudo. Investigar é bom só na casa pessoas que estavam na Mesa o que deveria fazer.
dos outros. Há pouco, conversei com o Deputado Dr. Rosi-

Era o que tinha a dizer. nha, do PT, sobre esse assunto.

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL _ MG. Deixo meu protesto veemente, em nome da Li-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srê! e Srs. derança do Bloco Parlamentar PUPSL.
Deputados, a crise do sistema pennenciário brasileiro, Era o que tinha a dizer.
a cada dia, traz novos números indicadores de que a O SR. JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Sem revisão
situação está muito longe de apresentar melhoras. Em do orador.) - Sr. Presidente, Srê! e Srs. Deputados, já
Brasília, os presídios que deveriam ser modelo para o discursamos desta tribuna sobre nossa oposição aos
resto do País estão caminhando para o esgotamento. atentados e ao terrorismo internacional. Nosso parti-

Há alguns anos, ouvíamos falar que o sistema do manife~tou-se, princ~p~lmente através ~e ~eu pro-
prisional do Distrito Federal era um dos melhores do grama naclona! de tel~vl~o, a favo~ da sohda~le?a~e,
Brasil. Entretanto, nem a Capital Federal tem ficado condenando a Intc:lerancla, o t~rronsmo e a,vlolencla,
imune à crise nacional. com a compreensao de que a Vida humana e um valor

fundamental e deve ser preservado no pacto da plura
lidade civilizatória que compõe a humanidade.

Escrevi artigo ontem, condenando o terror e a
possibilidade da utilização da política do olho por
olho, se entrarmos na aventura de uma guerra total
para combater o terrorismo. Mas a imprensa também
nos está ajudando nessa posição. Destaco a impor
tância da pesquisa do jornal Folha de S.Paulo, do
Datafolha de domingo, em que mais de 70% da popu
lação, consultada sobre a possibilidade de guerra,
condena o terrorismo e a polftica de guerra total.

Sr. Presidente, o noticiário começa a trazer ma
nifestações de intelectuais de peso no mundo, produ
zindo reflexões sobre as causas dessa crise civiliza
tória da intolerância, da falta de valores e da banaliza
ção da vida, tecendo críticas em relação ao modo
como está organizada a humanidade.

Destaco problema fundamental nesse debate: a li
berdade, o espaço com que o dinheiro que financia o ter
rorismo se movimenta, nessa orgia que é o sistema fi
nanceiro, com paraísos fiscais, com sistema de proteção,
com sigilo fiscal e bancário absurdo do mundo, com a co
nivência de governos, com a conivência de bancos cen-
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trais e de instituições financeiras internacionais em que a neste momento em que entrego à Mesa desta Casa
facilidade, a impunidade e a cobertura do movimento ile- Legislativa requerimento que propõe voto de louvor
gal de dinheiro dão exatamente a dimensão das facilida- aos promotores londrinenses Cláudio Esteves, Bruno
des ao terrorismo, que, quando tem essa cobertura fi- Galatti e Solange Vicentin pelo brilhante trabalho que
nanceira milionária, atua com desenvoltura. desenvolveram na cidade de Londrina, no Paraná, no

Será que, se não existisse esse tipo de facilidade, combate à corrupção.
o narcotráfico produziria tantos resultados econômicos Trata-se de processo de investigação que levou
e financeiros? Será que, se o que banca na mesa do à cassação do ex-Prefeito Antonio Belinati e ao indici-
câmbio ilegal não tivesse a mesa legal do banco, have- amento de mais de 120 pessoas envolvidas em desvi-
ria tanto movimento de dinheiro no tráfico de drogas? os de recursos públicos. Esse trabalho rendeu-lhes o
Será que poderia haver tanto movimento de dinheiro reconhecimento da opinião pública londrinense, para-
com o crime organizado e com o seqüestro? Não. naense e brasileira e, ultrapassando nossas frontei-

Na verdade, queremos que esta Casa reflita so- ras, angariou o apoio de outros países, propiciando a
bre como essa legalidade do sistema bancário inter- conquista do "Prêmio Integridade 2001", da ONG
nacional, com repercussões no nosso País, é o meio Transparência Internacional, com sede na Alemanha.
e a rede em que a ilegalidade, para o terrorismo, o trá- A cerimônia de entrega do prêmio será realiza-
fico de drogas ou o seqüestro, caminha com grande da no dia 07 de outubro, em Praga, Capital da Repú-
facilidade. Esse sistema financeiro foi desregulamen- blica Tcheca, durante a 10a Conferência Internacional
tado e inteiramente submetido às regras do mercado Anticorrupção, organizada pelo governo tcheco e
e da esperteza, submetido a uma espécie de jogo de pela ONG Transparência Internacional.
pôquer, no qual o importante é o lucro da banca; não O debate sobre corrupção pública avoluma-se
interessa se há produção, lastro ou legalidade. no Brasil dia a dia. Muito natural, por conseguinte, a

Este deus da competição e da selvageria produ- perplexidade da sociedade ao se encontrar à mercê
ziu estes fenômenos da barbárie nos dias de hoje: a desta instigante constatação. A sociedade civil orga-
barbárie do terrorismo, do narcotráfico e do crime or- nizada passou a exercer o papel de protagonista na
ganizado. Se essa questão não for enfrentada com ra- mobilização social dos Poderes Legislativo, Executivo
dicalidade, poderá até haver uma ação militar. Os Esta- e Judiciário e da mídia, incorporando o tema à agen-
dos Unidos podem até prender Osama Bin Laden, mas da pública do País e à luta nacional e internacional em
não resolverá o problema central: a desenvoltura com defesa dos seus direitos.
que o crime e a ilegalidade caminham por esse siste- O fascínio mágico da desafiadora e honrosa
ma financeiro permissivo, que transforma a movimen- missão desses promotores os impele, nada obstante,
tação de dinheiro, independentemente de origem, a um exercício singelo de compartilhamento do povo
numa ética do negócio, da esperteza e da corrupção. londrinense no acompanhamento das investigações

Se o mundo não acabar com os paraísos fiscais, de corrupção na Prefeitura de Londrina - que culmi-
com as contas CC5, se não estabelecer fiscalizações nou na formação do Movimento pela Moralização na
rigorosas para a movimentação financeira ilegal, não Administração Pública daquele Município.
combateremos a criminalidade sofisticada de hoje. Enfrentaram com idealismo, competência e for-
Considero importante o debate que está ganhando ça de vontade a corrupção. Muitas vezes passaram
espaço na mídia sobre esse problema, porque possi- por situações de antagonismo, assumiram posições
bilita a compreensão da grande movimentação do cri- firmes diante dos poderosos, desafiaram persona-
me e a cobertura legal dos Governos. Agência inter- gens importantes da política paranaense e com espí-
nacionais planejam o domínio do sistema financeiro rito investigativo levaram para diante da Justiça inú-
internacional, que não só facilita esse tipo de crimina- meras pessoas que se beneficiaram do pagamento
Iidade, como também compromete a estabilidade, a de propinas e dos desvios de recursos públicos da
segurança e a defesa dos países e das instituições. administração pública municipal de Londrina.

Sr. Presidente, esse debate é fundamental. Pre- Pode-se dizer que esses promotores, todos os
tendo apresentar proposições legislativas cujo objeti- que participaram dessa investigação em Londrina e
vo é modificar a nossa lei, para estabelecer mecanis- tantos outros membros do Ministério Público do Para-
mos de maior fiscalização e controle. ná, que têm honrado a função de fiscais das leis e da

O SR. PADRE ROQUE (PT - PRo Pronuncia o sociedade, não deixaram de ser também membros
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Parla- dessa confraria seleta de seres predestinados, que,
mentares, é realmente excepcional a honra que sinto especialmente após o advento da Constituição de
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1988, se transformaram em timoneiros da história, par~lisação dos funcio~ários.da Previdên~ia. Social
orientando o leme da Justiça, dando novos rumos à est~ complet.an.90 50 dla~ e Já causou p~eJ~lzos d~

N - mais de 5 mllhoes de reais aos cofres publlcos. Ate
nossa ~çao.. _ .. .. .. . agora, cerca de 400 mil novos benefícios deixaram de

As Investlgaçoes do MI.nlsteno Publico lo~dn- ser protocolados, sendo que 270 mil ~epe~dem de
nense começaram em fevereiro de 1999, a partir de perícias médicas, conforme dados da Dlretona de Be-
denúncias de irregularidades na Autarquia Municipal nefícios do Instituto Nacional de Seguridade Social.
do Ambiente - AMA. A apuração avançou para_a ex- Durante a greve, diversos serviços prestados
tinta Companhia Municipal de Urbanizaçao - pelo INSS estão suspensos. Novos benefícios só es-
COMURB (atual CMTU) e revelou amplo esquema de tão sendo concedidos pela Internet, mas o sistema
desvio de recursos públicos. O Prefeito Antonio Beli- atende apenas aos beneficiários do salário-materni-
natti, após ter o seu mandato cassado pela Câmara dade, auxílio-doen.ça e p~nsão precedida de ap0s.en-
de Vereadores, chegou a ser preso duas vezes este tadoria. Enquanto ISSO, milhares de pe~soas que tlve-
ano, como conseqüência do trabalho de investigação ra~ seus pa~amentos bloque':ldos_terao de a~uardar

do Ministério Público. o fim do movimento e a normallzaçao do atendimento.

Segundo uma análise parcial, pelo menos 16 mi- Sr, Presidente, trata-se de uma falta d~ respeito
- . . .. . _ o tratamento dado pelo Governo aos servidores do

Ih_oes de reais foram desviados da P~efeitUra e~ licita INSS, insensatez comparável à visão desprezível que
çoes fraudulentas. A ven~a de 45 Yo das aço~s_da FHC e sua equipe têm dos aposentados brasileiros.
SERCOMTEL SIA, em maio de 1998, por 186 .mll~oes Essa total falta de consideração e valorização vem
de reais, financiou a corrupção. Além de Bellnatl, as sendo denunciada pela categoria há muitos anos, ao
ações também atingiram outras autoridades públicas mesmo tempo em que a população vem sofrendo
paranaenses, como a Vice-Governadora Emília Belina- com a brutal queda na qualidade da prestação dos
ti, esposa do ex-Prefeito; o Deputado Estadual Antônio serviços na Previdência.
Carlos Belinati, filho do casal; e Deputados Federais. Como é possível que 31 funcionários administra-

Mantidas abertas as portas da promotoria duran- tivos.t~n.ham con~ições de <3:tender, ~e forma digna, ao
te todas as fases das investigações, foi possível à soci- Munlclplo de Ipatlnga e mais dez ~Idades do Vale_do
edade ser informada e se sensibilizar com a gravidade Aço, que representam uma das.malore~ arrecadaçoes

.. .. .. . _ previdenciárias de Minas Gerais e abngam cerca de
dos. fatos. Co~ o Mlnlsteno .Publlco a~uante, a I~pren 320 mil habitantes? Em Teófilo Otoni, são 28 funcioná-
sa livre e a sociedade ?rgan~zad~, obtlveram-se.,mpor- rios para atender à população de 34 cidades do Vale
tantes avanços na~ _Investlgaçoes,. que culminaram do Mucuri, quando seriam necessários o mínimo de 88
com exemplar punrçao aos envolVidos naquela que e o máximo de 96 servidores. Este quadro defasado
está sendo considerada uma das maiores teias de cor- repete-se em todo o Estado e noutras regiões do País.
rupção já montadas no Estado do Paraná. De acordo com entidades dos servidores, há

A partir dessa perspectiva, pode-se afirmar que a cerca de 18 mil vagas para completar o quadro ideal
corrupção apresenta-se altamente trágica e degradan- de atendimento no INSS. Em contrapartida, o último
te, necessitando de urgente ação que coíba seus nefas- concurso público realizado para carreiras administra-
tos efeitos de perversão e desumanidade. Mant~ndo-se tivas no órgão ocorreu há quase 20 anos. Além di~so,
dentro dos limites legais.e tra~alhando c~rJ.lI~f?rm':l- a categoria está há sete anos sem reajuste s~lanal e
ções referentes aos fatos Investigados, o Mlnlsteno Pu- esta situação de penúria desestirnula e traz Insegu-
blico do Paraná deu exemplo a todos os promotor~s rança para os trabalhadores.
bra~ileir<,>s de co~o é posslvel d~sempenhar a fu~çao Por mais que o Governo Federal ignore, o INSS
de flscallza~as leiS ~ defe!1der os Inter~ss~s da socleda- possui servidores altamente qualificados, em sua ~a-
de com senedade, Isençao e competencla. . ioria com curso superior conquistado durante a Vida

Pela coragem, audácia, .C~)I"T~p?rta';le.nto étiCO e profissional. Mesmo assim, esses profiss~onais .~unca
prudência dos membros do Mlnlsteno Publico de Lon- tiveram oportunidade de ascensão funCionai, Ja que
drina, apresento a eles.o meu voto ~e I?uyor e d~ reco- não há plano de carreira na estrutura do Ministério da
nhecimento pela conquista desse premio InternaCional. Previdência e Assistência Social.

Esse voto de louvor não é apenas meu, mas da Como se não bastasse toda campanha difamató-
Câmara dos Deputados, já que o requerimento que ria contra os servidores do INSS, o Governo FHC insis-
apresentei obteve a aprovação de todos os membros te em descumprir as determinações judiciais quando o
desta Casa. ganho de causa é dos trabalhadores, forçando acor-

Era o que tinha a dizer. dos unilaterais que sempre prejudicam a categoria. Éo
O SR. JOÃO MAGNO (PT - MG. Sem revisão que aconte?e, por ~xemplo, ?om a reduçã<,> das v':lnt~-

do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, a gens constitUCionaiS garantidas aos serVidores Inatl-
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vos do serviço público, que são discriminados no re- do intelectual. Dentre os livros de sua lavra é oportuno
passe de gratificações de desempenho. destacar: "Gritos e Murmúrios", 1956; "Pássaro de

Nesse sentido, a greve nacional dos servidores Fogo", 1971; "Opus 78",1978 e "Plenilúnio", 1988.
do INSS tem a função de revelar a insatisfação da ca- Durante o exercício parlamentar publicou as se-
tegoria e, muito mais ainda, expor o terror da política guintes obras: "Notas de um Constituinte", 1987; "No-
previdenciária do Governo FHC. Uma política que tas Parlamentares", 1988; "Ao Ceará", 1989; "Temas,
despreza as legítimas reivindicações dos trabalhado- Teses e Debates", 1990; "Presença, Luta e Voi',
res e, por conseqüência, vitima toda a população de- 1991; "Pelo Povo", 1992; "Tribuna Senatorial", 1993;
pendente da assistência social pública, que deveria "A Arte do Aparte", e "Tenho Dito", 1994. Também são
ser garantida pela instituição máxima da República, de sua autoria os opúsculos: "José Américo de Almei-
como prevê a Constituição Federal. da", 1987; "Em Defesa do Ceará", 1991; "Casa Pró-

Sr. Presidente, solicito a V.Exa que meu pronun- pria - Drama e Pesadelo", e "Impeachment", 1992.
ciamento seja divulgado nos órgãos de comunicação Sua diligente atuação no Senado colocou Cid
da Casa. Saboia de Carvalho entre os melhores Parlamentares

Era o que tinha a dizer. do Congresso Nacional e uma das mais influentes fi-
O SR. MANOEL SALVIANO (PSDB _ CE. Pro- guras do Parlamento brasil.eiro. Ap~s. cumprir o. ma~-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e dato ~e Senador, re~s~umlu seu. of~cl? no maglstén?
Srs. Deputados: na próxima sexta-feira, dia 28, o s~penor e as suas atividades r~dlofo~lcas, em que dl-
Complexo de Comunicação Social Verdes Mares rea- anamente apresenta,. na Rá~.lo Troplcal-FM, progra-
lizará mais uma edição da entrega da Sereia de Ouro, ma de assuntos gerais, po~tlflcando ~cesos debates
vitoriosa promoção que anualmente contempla qua- entre o seu numeroso publico e convidados.
tro personalidades cearenses que se evidenciaram Mas, Sr. Presidente, diante das múltiplas e di-
nos seus respectivos campos profissionais. Quero, versifi?adas t~refas, Cid Saboia de Carvalho é ape-
dentre os escolhidos, destacar o Professor e ex-Se- nas Cid Sabola de Carvalho. No fundo, poeta inspira-
nador Cid Saboia de Carvalho, exemplo de intelectu- do e homem que utiliza sua sensibilidade para melhor
ai, homem público e jurista. entender os seus semelhantes. Aí encontramos o tra-

Desde a juventude, revelou seu espírito público, ço pred?min~nte da ~.ua própria personalidade de
entregando-se aos movimentos sociais em Fortaleza, orador, lornall~ta, pOI~tICO, P~rlamentar e professor.
sua terra natal. Já então se revelava jornalista de raro f':Jos seus escntos, facl~mente Interpretamos o ~orT}a~-
talento e orador de grandes recursos. Eleito em 1986 tlsmo que se sobressai n? enredo de sua po~sla. E dl-
Senador da República, no Parlamento brasileiro, des- ante. d~ssas tantas quallda~es que o con~ldero um
de a sua estréia, que constituiu acontecimento notá- romantlco nas letras, como e em tudo na Vida.
vel, afirmou-se como Parlamentar ardoroso em suas É nesse instante em que Cid Saboia de Carva-
convicções e eficiente no desempenho de trabalhos lho é distinguido com a S.ereia de Ouro, que rendo mi-
que se lhe confiavam ou que a si mesmo se impunha nha homenagem a esse Ilustre coestaduano. Congra-
a serviço do Ceará e do Brasil. tu lo-me, pois, com os promotores do tradicional even-

Entre suas iniciativas, cumpre assinalar projeto to por homenagear o Professor Cid Saboia de Carva-
que regula o ingresso de deficiente físico no Serviço PÚ- lho gu~, a.? lado dos out~os ~?ntempladoscom honro-
blico. Foi, igualmente, Relator da CPI que investigou as sa dlstlnçao, ?rgulha e dignifica o Estado do Ceará no
irregularidades nos Fundos de Pensão, além de ter sido contexto nacional.
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Ci- Era o que tinha a dizer.
dadania, cargo para o qual foi eleito por aclamação. O SR. WALDIR PIRES (PT - BA. Sem revisão

Mestre de brasilidade, mestre de idealismo, Cid do orador.) - Sr. Presidente, solicito a V.Exa seja inse-
Saboia de Carvalho ensina pelo exemplo, mas tam- rida nos Anais da Casa a admirável entrevista com
bém lecionou como Professor da Faculdade de Direi- Vera Lúcia Barbosa, publicada no jornal do meu Esta-
to e do Curso de Comunicação Social, ambos da Uni- do, A Tarde, o mais lido jornal do Norte e do Nordeste
versidade Federal do Ceará. Suas aulas eram de tal do Brasil.
maneira fascinantes que despe,rt~vam as atençõ~s Vera Lúcia Barbosa, líder e integrante da dire-
d.e alunos optantes por outros credltos. O mestre faZia ção do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
v~ver, com poder de sugestão_insuperável, os aconte- Terra, diz nessa entrevista de página inteira como
clm~nt?s referentes à evo!uçao das seculares fontes uma família de treze irmãos consegue fazer a grande
do direito, que ele ressuscitava num esplendor verbal luta de conquista da terra.
repassado de poesia. É o que trago à Casa nesta tarde, Sr. Presidente

A vida do ilustre conterrâneo perpassa pelos vo- .
lumes que constituem a sua obra. A sua produção fite- ENTREVISTA A QUE SE REFERE O
rária é vasta e é sobejamente reconhecida pelo mun- ORADOR:
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e O MU. 'Botio ii6Sfazemos
parte dessa engrenagem. Mas,
ultimamente, o que temos vis
to ~ uma ofensiva imoral con
tra o MSYê contra os movi
mentos qúé Jutam pejas ques
tões sociais em nosso País.
Exemplo maior é o do minis
tro Jungmano que faz pouco e
faJa muito. Na prática Q."g~

vemo não tem I!of(ticas con
cretas na questão da reforma
ágrária.

P - Exemplo?

R ~ Implementar o que fala
na tefevislio. Do orçamento do
Incra deste ano, que Já é pou
co se comparado ao do ano
passado, já estamos em se
tembro e ~Ies implementaram

. menos de 20%. Então como é
que um governo que fica fa
lando na televisão que priori.
za a reforma agrária, fecha o
ano e Basta menos de 20% do
orçamento no que diz respeito
11 construção de cas~ infra
estrutura e qesaproenações?
Aqui na Bahia não existem
um s6 exemplo de área que te
nba sido desapropriada, que
tenha sido resolvido o proble
ma de acampamento ou que
tenha saldo crédito para habi-

...!.ação e infra-estrutu.!,a, este
ano.

p - O presideote Fernan·
da lleorU\ut Cardoso e uma
boa parte do seu goveruo
têm um paslladO ligado aos
movimentos de esquerda e,
Inclusive. o ministro Jung
mann foi militBnte do Parti
do COIDunista Brasileiro.
Por que ~5 movimento. 50·

dai' do tratilos como se.
iõisem uma quedA0 de se.=
aiinmta naclonal1

R - Nós vivemos num~
.gn:nagem cujas organizações
internacionais. cumu o FMI.
determmam a roTifica ecou/)
m!.9!jlos l!aí.~es pobres. Vive
mos a era do neoliberalisOlo,

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

da globalização em qtJe pes
soas espertas. não só do Bra
sil çomo do resto do mundo,
estão Hdaodo com os destinos
do povo. E uma das táticas é
cooptar pessoas mais ligadas
~s esguerdas para que possam
implementar o programa es.a·
belecido por eles. E o BrasÜ é
um exemplo. Aí estão Fernan
do Henrique. Jungmann e ou
tros que linham uma certa
história de esquerda.

P - Tirando o lado mill·
tante, como lIoda o lado DJU
Iher?

R - Eu consegui conciliar
bem. Tive diversos problemas
porque minha maior convi
vência (OI com () "setor de
massaS". Afinal. 70% do selcir

"TCõiiiposto de ·homens. De
urna certa forma você fica
vista como meio musculiniza
da por só vestir calça e andar
de boné. Mas não tenho pro
blemas de infelicidade. Pelo
contrário. me sinto realizada
no meu cnmpll pessoal como
mulher. rjvê"Jiverso~ çompa
nheiros e boje sou casada
çom um c0J!!Panheiro ap6s
çinco anos de namoro. Não
tenho trauma. Por enquanto
não pellSO em ll!b.vs. Talvez
den_~~ de qualro ou~

~

p _. VOt~ casou recente"
mente. Já curtiu a lua-de
mel'?

R - Casei em Eunáeolls no
dia de"São Bartolomeu, dia
que os trabalhadores Jurais
param porque. segundo reza a
tradição, ré dia de ocorrerem
acidentes. Eu estou em luo
de-mel. Casei no dia 24 e .!!2-
dia 27 já eslava em Minal' Ge-
.r;-~ para a reuniàodã~
coordenação. VQltci da te!!;
nião e ili estou aqui acampada
·ilõÍncra. Férías é impossivel.
Mas aepois daqui quero tirar
dois dias para arrumar minb!
casa em llaberaba.
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P - Ainda liá multo o que
~upar Da Babia? Gente e
'rea? •

R - Há. Eu tenho 14 anos
no movimento e os absurdos
de antes. como a Concentra
ção de terra em mãoS de uns
poucos, ainda continuam. Se
você chega no Oeste, na re·
fiãO de Barreiras, as p;;;p;;e:

aíles são de 10 a 22 mIl hec
'tares, c~rc3das e sem produ
zir. eo<\uanto milhares lutam
por Um pequeno peõaço.

P - Como está o movi·
mento hoje?

R - A primeira fase foi a
de se afirmar como -movi
mento dê lUla peja tem~ e de
Sé desvlncular de mOVimen-
tos como a 19re]a, a cn e
outras enlldaileS.~A segunda,
foi a do EríQdo Collor que
DOS obri~ou a inventar diver
sas formas de lutas de massa
para evitarmos a repressão.
Foi quando avançamos no
campo das ocupações, das~
liiinbadas e aos ~caImamRn
tos na:l rDlUgens das s. o-
re: vivemos uma fase mais
madura. Chegou a hora de
olharmos para dentro de nós
mesmos e construírmos uma
organização sólid~

'P - O que acbk dCJ ~'X.~m\o
espionar os mo,,'mentos so
ciais, inclusive o MST?

R - É complicado. Mas já es
perávamos porque batemos
direto DO governo. apesar de
vivermos numa sociedade de
Mocrática. A partir do mo
mento em que o MS} ~ ~\~

como inimigo do ovemo, eo-
ao sa os que ..!!avcria ª=-
pjona8~1!'
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o SR. PRESIDENTE (Salatiel Carvalho) - Con
cedo a palavra ao Sr. Deputado Max Mauro.

O SR. MAX MAURO (PTB - ES. Pela Ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.!!!! e
Srs. Deputados, queremos nesta oportunidade saudar
o Poder Judiciário do Espírito Santo, na figura da
Exma. Juíza da 1a Vara dos Feitos da Fazenda Pública
Estadual de Vitória, Dra. Magda Regina de Castro Lu
gon e Serpa, que, após 24 anos, decidiu ação popular
impetrada em razão de um dos maiores escândalos
imobiliários ocorridos no Estado, envolvendo o então
Governador Elcio Alvares, a COHAB do Espírito Santo
e o Presidente da Empresa Vitoriawagen S.A.

O "Caso Salamim", como ficou conhecido o re
ferido escândalo, tornou-se, para nós, capixaba, o
mais perfeito exemplo de morosidade da Justiça.
Coube à Juíza Magda Lugon Serpa, em resposta à
Corregedoria do Tribunal de Justiça e no cumprimen
to de seu dever, renovar as nossas esperanças num
Judiciário independente e cioso de suas atribuições
na defesa do interesse público.

Essa ação popular foi proposta pelo cidadão Car
los Maciel de Brito, em 1975, porque a COHAB-ES ha
via procurado o Sr. Argeu Gomes Nascimento para
comprar área de sua propriedade com 224 mil metros
quadrados em Salamim, Município de Vila Velha, ten
do o mesmo solicitado 1,8 milhão de cruzeiros pelo re
ferido terreno. Alguns dias depois, surpreendentemen
te, a COHAB, rejeitou a proposta alegando que o terre
no por ela escolhido era impróprio para urbanização
por ser área alagadiça e pedregosa. Logo depois, a Vi
toriawagen SA, do Grupo Coser, empresa exclusiva
mente de comércio de automóveis, comprou a mesma
área pelo preço de 1,5 milhão de cruzeiros. Trinta e três
dias depois, essa empresa a vendeu à COHAB por 6
milhões 724 mil e 170 cruzeiros. O grupo Coser teve,
portanto, um lucro de mais de 5 milhões de cruzeiros.
Um verdadeiro negócio da China.

Vejam, Sr. Presidente, Sf!!' e Srs. Deputados, que
foi necessário quase um quarto de século para que
fosse feita justiça àquelas pobres famílias que adquiri
ram os lotes urbanizados vendidos pela COHAB do
Estado do Espírito Santo a preço onerado pelo super
faturamento na aquisição de Salamim, hoje Bairro Boa
Vista. E a justiça foi feita por meio de sentença elabora
da pelas mãos de uma mulher destemida, a exemplo
de muitas outras que fazem história neste país, que
não se curvou às pressões, cumprindo assim com o
seu dever cívico de julgar e condenar os responsáveis
por tamanha desfaçatez com o dinheiro público.

Na histórica sentença, a magistrada chega "à in
dubitável conclusão de que tal lesão ao patrimônio pú-

blico é evidente, inequívoca e programada". Por fim, a
proficiente juíza capixaba reconhece e declara que a
COHAB-ES, por intermédio de seu Presidente à época,
Josmar Tótaro, bem como o então Governador do Esta
do, Elcio Alvares, "mancomunados, causaram relevante
prejuízo ao patrimônio público estadual, em vantagem
acintosa a terceiros, quando deixaram de adquirir a
área de Boa Vista pelo preço de Cr$ 1.500.000,00 por
que não procederam aos estudos necessários para ad
quiri-Ia e, dias depois, compraram a mesma gleba pela
quantia Cr$ de 6.724.170,00".

No mesmo documento judicial, todos os acima
citados são condenados a ressarcir o prejuízo causa
do ao patrimônio público do Estado do Espírito Santo
e às famílias que adquiriram os lotes, valor que está
sendo apurado por perícia técnica.

Essa decisão tem merecido o aplauso de todos
os capixabas, inclusive de setores da magistratura por
que impõe exemplar punição a peixes grandes da polí
tica e da elite empresarial do Estado do Espírito Santo.

Mas, Sr. Presidente e ilustres colegas Parla
mentares, tem sido corriqueira nos diversos escalões
do Judiciário capixaba a notícia de que essa gente já
está se movimentando para que a juíza seja penaliza
da pelo simples fato de ter cumprido com suas obriga
ções. Fala-se em sua remoção para outra Vara, em
sua aposentadoria compulsória e até mesmo na
abertura de inquérito administrativo contra ela.

Esse absurdo não encontra respaldo nem será
aceito pela sociedade capixaba, parta de quem partir.
Cabe ao Tribunal de Justiça pronunciar-se sobre o
mérito da questão, e certamente ele não dará amparo
a qualquer proposta nesse sentido.

Lembro, Sf!-'! e Srs. Deputados, que essa causa
passou por pelo menos cinco juizes, que se omitiram
sob a estranha alegação do chamado impedimento
por motivos de foro íntimo.

Por outro lado, Sr. Presidente, na 2a Vara dos
Feitos da Fazenda Pública Estadual de Vitória ador
mecem muitos outros processos do mais alto interes
se público, esbofeteiam a própria Constituição Fede
ral e que, até a presente data, não tiveram curso e a
celeridade desejada. E os motivos são bem pareci
dos. Tais processos denunciam figurões que chefiam
a fina flor do que há de mais espúrio na política esta
dual e suas ramificações com o crime organizado. O
Tribunal de Justiça do Espírito Santo não pode punir
quem cumpre sua função e proteger aqueles que
postergam decisões do maior interesse público.

Sobre esse assunto, Sr. Presidente, ainda volta
rei a esta tribuna em outra oportunidade.

Por hoje, era o que eu tinha a dizer.



A religião não deve ser utilizada para
alimentar conflitos. Do fundo do meu cora
ção, rogo ao Senhor que mantenha o mun
do em paz.

Com esse mesmo sentimento, Sr. Presidente,
Sr!!!! e Srs. Deputados, é que manifesto minha solidari
edade ao povo americano e associo-me àqueles que
se mobilizam pela paz mundial.

Muito obrigada.
A SRA. MARIA LÚCIA (PMDB - MG. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. De
putados, a Conferência Mundial Contra o Racismo, a
Discriminação Racial, a Xenofobia e Outras Formas
Correlatas de Intolerância em si já constitui um pro
gresso da humanidade.

Ainda que muito pouco tenha sido conseguido,
muito foi demonstrado, muito foi evidenciado. Basica
mente que há ''valores'' relativos a "direitos humanos"
sendo consolidados entre líderes internacionais, que
os difundirão no futuro próximo, no sentido de tornar a
qualidade de humanidade prioritária, em vez da bus
ca de lucro e defesa de superioridade econômica.

O propósito da Conferência parecia ter sido
frustrado, posto que seus dirigentes supunham um
debate aberto sobre discriminação e racismo. Muitos
noticiários chegaram a indicar que esforços extraordi
nários estavam sendo feitos no sentido de que não se
verificasse o fracasso total do conclave.

A proposta era realmente difícil: um encontro
contra o racismo e a discriminação, presentes em
toda parte; uma reunião de representantes ambiva
lentes, todos cientes de que os valores propostos
eram antagônicos ao que a realidade de onde vinham

Os terroristas que atacaram os Esta
dos Unidos no dia 11 de setembro tinham
como alvo uma nação, mas feriram o mundo
inteiro e, sim, agrediram todo o planeta.

Não obstante, para esta resposta é es
sencial que se fortaleça e não se rompa a
unidade mundial do dia 11 de setembro de
2001. Ainda que o mundo deva reconhecer
que existem inimigos comuns a todas as so
ciedades, deve compreender que esses ini
migos nunca se definem por suas origens
religiosas ou nacionais. Nenhum povo, de
nenhuma religião, deve ser condenado, ata
cado, insultado ou apontado por atos inqua
Iificáveis de alguns indivíduos.

As Nações Unidas devem continuar
seu trabalho e combater os males do nosso
tempo: conflitos, ignorância, pobreza e do
ença. Apesar disso, não se porá fim às fon
tes de ódio e a todos os atos de violência,
pois ainda haverá aqueles que odiarão e
matarão mesmo que sejam erradicadas to
das as forma de injustiça. Mas se o mundo
puder demonstrar que seguirá adiante, que
será perseverante com a idéia de criar uma
Comunidade Internacional mais forte, mais
justa, mais autêntica e mais generosa, aci
ma das diferenças de religião e raça, o ter
rorismo, então, terá fracassado.

Se o mundo inteiro se une na dor pela morte
de um inocente americano, pela ação irresponsável
e inconseqüente de um terrorista, deve se unir tam-
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A SRA. ALMERINDA DE CARVALHO (PPB - bém na dor pela morte de um inocente de outra na-
RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, cionalidade.
S~ e Srs. Deputados, depois de tantas intervenções Temendo a morte de milhares de civis inocen-
de colegas Parlamentares acerca da barbaridade que tes, com a reação dos americanos, os povos de todo o
foi o atentado praticado nos Estados Unidos da Amé- mundo promovem um bombardeio de pedidos de paz.
rica, no último de 11, seria irrelevante qualquer pro- Nas principais cidades brasileiras têm sido de-
nunciamento sobre o tema. Porém, venho a esta tribu- sencadeadas manifestações com a participação de
na para hipotecar minha solidariedade a todos os que autoridades estaduais, movimentos de bases, artis-
foram vítimas desse verdadeiro massacre e manifes- tas, religiosos dos mais variados seguimentos, que
tar minha preocupação com as conseqüências desse repudiam a ação terrorista, mas manifestam suas
ato, que por certo hão de advir como reação. preocupações e pugnam pela não-represália contra

Efetivamente, as reações preocupam sob todos os inocentes.
os aspectos, pois, se houver revide com a mesma No mesmo sentido manifestou-se Sua Santida-
proporção, igual massacre será praticado também de o Papa João Paulo 11, que se encontra em visita ao
contra civis inocentes. Cazaquistão, ao apelar aos cristãos e muçulmanos

O Secretário-Geral das Nações Unidas, Kofi para que o atentado não sirva para aumentar a divi-
Annan, ao comentar o episódio em matéria publicada são entre as duas religiões.
no jornal O Globo do dia 22 de setembro, assim se E acrescentou:
manifestou:
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indicava. De cada canto do mundo, emissários com O SR. WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Pronuncia
propostas retratando idéias intelectuais mal afirma- o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.!!! e Srs. De-
das, formuladas por líderes que acreditam que a dis- putados, mais uma vez ocupamos esta tribuna para
criminação e o racismo devem ser combatidos, mas denunciar a submissão das autoridades governa-
também cientes de que até mesmo suas atitudes de- mentais brasileiras aos organismos internacionais,
monstram que não superaram de todo o preconceito, em especial ao Fundo Monetário Internacional- FMI.
apenas um sintoma de medos ainda mal definidos de E não adianta o Sr. Pedro Malan, Ministro da Fazen-
perder ou deixar de ganhar. da, dizer, como sempre, que o Brasil é associado do

A humanidade não regride e o conhecimento é ir- Fundo e que, em razão disso, não há mal algum em
reversível, mas sua assimilação é lenta, já que a natu- ter compromissos com aquela instituição. Esquece-se
reza não dá saltos. Outros propósitos foram alcança- o Ministro de que quem dita as políticas do Fundo são
dos, como bem salientou a mais alta representante da as nações ricas, com os Estados Unidos à frente, pre-
Instituição Internacional de Direitos Humanos. A Con- ocupadas unicamente com seus próprios interesses
ferência alcançou objetivos não propostos, colocando econômicos e ideológicos.
verdades em evidência - aquelas que estão por trás Por isso é preocupante o fato de o Brasil, mais
daqueles objetivos apenas intentados. Evidenciou, por uma vez, ter renovado compromisso com aquela insti-
exemplo, a falta de clareza da comunicação entre os tuição, comprometendo-se a obter sucessivos supe-
homens: sionismo é ou não é racismo? Políticas proati- rávits nas contas públicas, sempre com base em per-
vas incluem ou não quotas e compensações? centuais do PIB brasileiro.

Lutar pela ocupação de terras acaba por con- Para nosso espanto, porém, os economistas da
fundir-se com discriminação, porque a posse se asso- equipe do Presidente Fernando Henrique Cardoso
cia ao grupo humano que a detém. Os interesses eco- estão mais realistas do que o rei. Apenas no primeiro
nômicos estão acima da idéia de honra e dignidade. semestre deste ano, o superávit obtido foi de 8,9 bi-
Isso ficou claro, porque "pedir desculpas" precisou ser Ihões de reais, acima do fixado pelo acordo com o
feito de modo a "não dar margem a propostas de inde- Fundo. Nunca é demais lembrar que o profundo "ajus-
nização". As conclusões passaram a ser um ajuste de te fiscal" - entre aspas - nada mais significa do que
comunicação; a técnica de usar palavras que "pare- garantir não apenas o ajuste das contas públicas,
çam" positivas, mas só atinjam o etéreo valor chama- mas a regularidade dos pagamentos aos credores da
do dignidade. Logo, o mais temido é que o "verbo" se dívida pública, banqueiros nacionais e internacionais.
torne realidade econômica, se os ideais apenas re- É relevante registrar que o Brasil, capitaneado
motos no pensamento de hoje tiverem expressão pelo Governo FHC, tem-se revelado aluno aplicado
econômica: a indenização. do receituário do FMI, tendo atingido em 1999 e em

Enquanto tudo tiver de ser feito sem expressão 2000 superávit primário de 3,36% do PIB, quando o
econômica, deduz-se que os representantes na Con- acordo com o Fundo previa "apenas" - entre aspas -
ferência temem ameaçar o verdadeiro problema por 2,7%. A conseqüência de tais políticas não poderiam
trás de todos os atos humanos: a busca e manuten- ser mais desastrosas para as políticas sociais. Até ju-
ção do poder, o econômico primeiro. O egoísmo está nho de 2001 , a execução orçamentária do Governo
por trás de todas as discriminações, inclusive as reli- Federal apontava para fato preocupante: dos 125 pro-
giosas - alguns querem monopólio da graça divina. A gramas que correspondem a 34,3% do Orçamento,
discriminação racial também está associada à busca foram realmente liberados recursos da ordem de 5%.
de riqueza ou à defesa contra sua perda. Algumas O contraste é claro: enquanto 125 programas tiveram
chegaram, no passado, a extremos que apagaram um gasto da ordem de 312,6 milhões de reais, foram
noções e valores de dignidade e ética, como todas as despendidos 46,4 bilhões de reais com o pagamento
formas de escravidão. Muitas formas dessas buscas e dos serviços das dívidas interna e externa. Como não
defesas mascararam idéias religiosas por via de dou- é difícil perceber, a conseqüência para o Brasil de tal
trinas que pretendiam apagar o raciocínio humano. arrocho fiscal éo agravamento das condições sociais.
Essas ainda estão presentes e, de forma diferencia- O que espanta a mais elementar das inteligênci-
da, também aquelas que não escravizam ostensiva- as, Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, é o fato de
mente, mas mantêm criaturas em situação de inferio- que as políticas preconizadas pelo FMI só fizeram au-
ridade para a competição pelo trabalho que as sus- mentar as desigualdades, a exclusão e a miséria. Além
tenta e eleva sua condição social. da caótica situação brasileira, temos como exemplo

É o meu pronunciamento. acabado, a nossa vizinha Argentina. Aquele país, lite-
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ralmente de joelhos ante os organismos internacionais demos a xenofobia (o Brasil sempre foi um país frater-
e os Estados Unidos, é hoje uma nação desorganizada no e pacífico), não queremos a guerra, não queremos
e arrasada, em função da irresponsável política econô- ver o mundo cada vez mais desigual. Nosso desejo é
mica adotada e dos altíssimos índices de desemprego. a dignidade do ser humano, um Brasil mais justo, co-
Com uma economia praticamente dolarizada, a Argen- mida para todos, escola e saúde, emprego, lazer, res-
tina vive a maior crise de sua história. peito aos valores humanos universais e o sagrado di-

Se as políticas econômicas ditadas pelo FMI reito de decidirmos soberanamente nosso destino.
fossem boas, deveríamos estar presenciando justa- Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
mente o oposto, ou seja, uma nação rica, próspera, Muito obrigado.
em crescimento, com invejáveis índices sociais. Antes O SR. MARCOS AFONSO (PT - AC. Pronuncia
um dos países mais adiantados do continente o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. De-
sul-americano, a Argentina amarga hoje a deteriora- putados, solicito a divulgação, em todos os meios de
ção das condições de vida de sua população. comunicação desta Casa, de documento que recebi

A pergunta que as pessoas inteligentes precisam em meu gabinete, do Sindicato Nacional dos Docen·
fazer é: por que os países devem empreender tantos tes das Instituições de Ensino Superior, intitulado "Em
sacrifícios, se seus povos, em lugar de progredirem, defesa das Instituições Federais de Ensino", que diz:
estão cada vez mais pobres e uns poucos cada vez O "Anteprojeto de Lei do Emprego PÚ-
mais ricos? Mantendo a tradição humanista de nossa blico", formulado pelo Ministério da Educa-
política de paz e fraternidade entre os povos, não de- ção, pretende impor o regime celetista para
sejamos mal a qualquer país ou a qualquer povo do as relações de trabalho nas Instituições Fe-
mundo. Ao contrário, num mundo hoje movido pelo derais de Ensino (IFES), além de dispor so-
ódio, é preciso mais do que nunca resgatar os valores bre as carreiras de docentes e dos técni-
da paz e do progresso. Parece-nos óbvio, porém, que a co-administrativos. Um dos seus objetivos é
insistência em um modelo excludente, caso do Brasil e a fragmentação da carreira docente do Sis-
da Argentina, entre muitas outras nações, que privile- tema Federal assegurada pelo Plano Único
gia o capital em lugar das pessoas, não vai levar a nos- de Classificação e Retribuição de Carreiras
sa civilização ao caminho da paz e do progresso. e Empregos (PUCRCE). Com isso, teríamos

O programa do nosso partido exibido na semana carreiras desvinculadas, uma para o Magis-
passada espelhou bem essa dicotomia entre a verbor- tério de Ensino Superior, outra para o de
ragia do economistas do Governo e a triste realidade Educação Profissional e outra para o Ensino
do povo brasileiro. O programa trouxe um economista Fundamental e Médio.
bem vestido, falante, utilizando-se de vocabulário típi- O Executivo, usando e abusando de
co dos burocratas econômicos, e, ao seu lado, o povo - expressões como "racionalização", "produtivi-
um povo faminto, mal vestido, analfabeto, um povo que dade" e '1Iexibilidade", espera emplacar esse
sofre os horrores da seca, um povo sem informação, anteprojeto, iludindo os que fazem uma leitu-
estupefato, sem entender aquela linguagem fria e dis- ra rápida do texto. O que o governo escamo-
tante de um mundo que não é o seu. De fato, o mundo teia é sua pretensão, com esse anteprojeto,
dos economistas não éo mundo real, não é a dura rea- de pôr fim a qualquer resquício de isonomia
lidade da fome e da miséria, que as políticas econômi- ou universalismo existentes no sistema fede-
cas excludentes só fazem agravar. ral de ensino. Promover a diferenciação en-

Sabemos das dificuldades de se conviver com tre as várias instituições e no interior de cada
um novo império, com uma única superpotência a di- uma delas é hoje a forma mais perversa para
tar os rumos do mundo, com nova ordem mundial que atacar um projeto de educação que contradiz
rechaça qualquer tentativa de contestação. Entretan- as políticas preconizadas pelos organismos
to, os povos devem ter em mente uma palavrinha já financeiros internacionais e que o governo
um pouco esquecida mas que reputamos de grand~ federal pretende implementar.
importância mesmo nos dias atuais: soberania. E Em seus traços mais essenciais, essa
hora de os povos à margem do processo de progres- lógica tem estado presente, desde o final da
so e riqueza resgatarem sua soberania e declararem ditadura, no comportamento do governo
novamente serem os senhores de seus destinos. com relação às IFES, através de estratégias

Não somos contra o processo de globalização, complementares. Uma delas, a mais signifi-
não queremos uma política isolacionista, não defen- cativa de imediato, está centrada na lenta
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asfixia financeira. Administrações em busca
de dinheiro para fechar as contas do mês e
docentes em desespero são fatores que po
dem favorecer a segmentação e a privatiza
ção das universidades públicas. A ótica go
vernamental privilegia o ataque às ativida
des de ensino, pesquisa e extensão, aos di
reitos trabalhistas e, num sentido mais am
plo, à própria soberania da nossa socieda
de. E pretende fazer essa tarefa destrutiva
sem ter o ônus do debate político.

Mas há razões, sobretudo referentes
ao alcance e à velocidade do ajuste preten
dido, que motivaram várias tentativas de re
forma propriamente normativa e sempre
com o mesmo objetivo principal: desregula
mentar - e, portanto, colocar sob o arbítrio
do Executivo - o uso dos recursos destina
dos à folha de pessoal e às despesas com
custeio e capital. As peças centrais da en
grenagem que se pretende montar são am
plamente conhecidas: pulverização de car
reiras e salários, pagamento por tarefa, regi
me celetista, orçamento global, contratos de
gestão e quebra da possibilidade de um tra
balho de ensino-pesquisa-extensão vincula
do aos interesses da sociedade. Ou seja,
através de uma medida administrativa, o go
verno pretende destruir a autonomia univer
sitária garantida na Constituição Federal.

Apesar das óbvias reservas que se
deve ter diante de um quadro ainda não
consolidado, as principais conseqüências
desse conjunto de mudanças institucionais,
caso seja efetivamente implementado, são
facilmente previsíveis: o RJU estará em ex
tinção nas IFES. Não terá sido revogado
pela reforma administrativa, mas destituído
de seu papel de regulador isonômico do
conjunto do serviço civil da União. Com o
trabalho celetista absorvendo, além das atu
ais vagas, toda a expansão futura de seu
quadro de pessoal, como quer o ministro, a
docência em regime estatutário não desapa
receria abruptamente, mas estaria destina
da a exaurir-se no tempo;

a) instaurada a dualidade de regimes
de trabalho, facilitar-se-iam a multiplicação
de planos de carreiras e a diferenciação sa
larial tão insistentemente tentada pelo go
verno. Passariam a coexistir regulamenta
ções totalmente distintas, geradoras de dire-

itos e deveres não isonômicos aplicáveis ao
mesmo tipo de trabalho, o que, aliás, é in
constitucional. Surgiriam diferenciações en
tre as IFES e no interior de cada uma delas,
o que poderia conduzir à divisão entre cen
tros de excelência e instituições de ensino
destinadas à mera reprodução do conheci
mento. Além disso, o governo pretende rom
per a carreira docente unificada nacional
mente. Não há nada de pedagógico nisso,
apenas uma medida anti-sindical;

b) os docentes celetistas não teriam
aposentadoria integral nem segurança
quanto à manutenção do vínculo. Poderiam
ser demitidos não apenas por falta grave ou
acúmulo ilegal de cargos, empregos ou fun
ções, mas também por "excesso" de despe
sa ou por "insuficiência" de desempenho. Se
tiverem sido empregados em decorrência de
um dos contratos de ampliação da autono
mia previstos na EC n° 19 (Reforma Admi
nistrativa), estariam sujeitos à demissão pu
ramente arbitrária. Com isso, liquida-se a
possibilidade de autonomia na produção do
conhecimento, tentando transformar os do
centes em implementadores do projeto go
vernamental, na intenção de eliminar, as
sim, o pensamento crítico na universidade.

É importante frisar que esse anteprojeto
não gera novos postos de trabalho, como afir
ma o governo: limita-se a estabelecer uma re
gulamentação genérica, remetendo a leis es
pecíficas que "disporão sobre a criação dos
empregos de que trata esta Lei (...), bem
como sobre a transformação dos atuais car
gos em empregos". O regime será celetista.
Mantém-se o concurso público para ingresso,
mas a demissão dos contratados por prazo
indeterminado poderá ser feita facilmente.
Quanto aos atuais servidores, um dispositivo
de redação dúbia proíbe que as leis que ve
nham a criar os empregos alcancem os "regi
dos pela Lei nO. 8112, de 11 de dezembro de
1990, às datas das respectivas publicações".

Nossa posição: O ANDES-Sindicato Nacional
expressa sua compreensão de que um projeto para
um Brasil soberano passa pela manutenção de um
sistema federal de ensino crítico, pera integralidade
dos direitos sociais, pela liberdade de pesquisa e de
crítica. Nosso compromisso é com a sociedade.
Transformar pensadores e pesquisadores em força
de trabalho demissível pela vontade e pelo arbítrio
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de eventuais governantes é matar a possibilidade rá-Ia uma companhia constante e pronta a nos tomar de
de elaboração estratégica para enfrentar as grandes assalto no primeiro ato inadvertido. A vida, então, passa
questões sociais. a correr em função dos sobressaltos do dia-a-dia. A an-

Por tudo isso, conclamamos o conjunto dos Par- tiga apreensão rapidamente toma ares de paranóia co-
lamentares, e cada um em particular, a rejeitar o ante- letiva, em que o "salve-se quem puder" é o imperativo
projeto de Emprego Público. de salvação. Desaparece a figura do Estado protetor

Era isso, Sr. Presidente, o que Unhamos a colo- para dar lugar a uma população armada, aflita e pronta
car no plenário desta Casa sobre tão relevante tema. para, em seu despreparo e insensatez, responder à vio-

Muito obrigado. lência com mais violência. Neste retorno irreparável à
O SR. SÉRGIO BARROS (PSOB _ AC. Pronuncia ving~nça privada, a figura da Justiça n~o é apena.s des-

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Depu- c?nslderada, mas tratada cor:n ?e~er:n destrutiVo ou
tados, volto a ocupar esta tribuna para, desta vez, falar alnd~ tomada como uma utopia Inatlnglvel num mundo
acerca de um assunto que coloca o Brasil numa incô- dominado pela força.
moda e vergonhosa situação no cenário internacional, Venho de um Estado em que a violência já atin-
demonstra a precária atuação do Estado em um ramo giu patamares absolutamente inaceitáveis numa soci-
onde sua presença é fundamental e absolutamente in- edade dita civilizada. Os índices servem apenas para
dispensável e deixa seus cidadãos à mercê da própria ilustrar uma situação em que o Estado perdeu total-
sorte, numa s~uação que lembra, em todos os sentidos, mente o controle e suas ações demonstram tão-so-
a barbárie medieval ou a tenebrosa era do homem das mente a inabilidade da administração pública no setor
cavernas, em que a utilização da força bruta era o único da segurança. Longe de fazer um julgamento político,
e determinante fator que sobrepujava e submetia os sirvo apenas de porta-voz de uma população já afron-
mais fracos às mais torpes e odiosas vilanias da arro- tada com tantas ocorrências trágicas e ávida por
gância dos mais fortes. Trata-se, senhoras e senhores, ações de impacto que resgatem o sentido de respeito
da questão da violência, um dos mais sérios e preocu- e temor que todo cidadão deve ter à lei, à ordem e às
pantes problemas que assolam nossa cidadania, afli- autoridades constituídas e responsáveis pela segu-
gem nossas consciências, desafiam nossa sobrevivên- rança. Esse imperativo de convivência civilizada pare-
cia e afrontam toda a autoridade consmuída. ce ter sido relegado ao esquecimento em meu Esta-

Apesar de debatida e colocada entre as priori- d?,. e nossa população clama por medidas emergen-
dades máximas de todos os programas de governo, a ClalS e transformadoras.
violência, sob todas as suas formas mais infames e A questão da segurança no Acre, colegas Parla-
vergonhosas, parece cristalizar-se cada dia mais no mentares, assume um aspecto mais intrigante quan-
seio de nossa sociedade, já atemorizada diante da do levado em consideração que a segurança pública
"lei do mais forte". Impotente para fazer frente, como acreana foi alvo de uma série de benefícios recentes.
indivíduo, a um problema de tamanha envergadura, o Vale lembrar que o Acre está listado no Programa de
cidadão comum sente-se perdido em sua fragilidade Prevenção à Violência, do Gabinete Institucional da
e, pior, com a indelével sensação de não ter a quem Presidência, e recebeu deste recursos razoáveis para
nem onde recorrer. a compra de viaturas, aquisição de armamento e apa-

É válido e bastante oportuno lembrar que, em relhamento de delegacias. Foi revista a questão sala-
recente pesquisa realizada pelo Jornal do Brasil e rial do pessoal da Secretaria de Segurança - funcio-
pelo Instituto Vox Populi, o brasileiro comum, o ho- nários que, aliás, vêm sendo enquadrados em cons-
mem das ruas, enfim, o eleitor, em sua manifestação tantes programas de aperfeiçoamento, sem falar que
mais autêntica, elegeu a questão da segurança como nossos delegados percebem um dos maiores salári-
a segunda prioridade máxima a ser considerada e tra- os da classe em todo o País.
balhada pelo próximo Governo Federal, venha ele de Cabe, então, perguntar: onde está o erro? Como
que partído vier. modificar uma situação absolutamente insustentável

Nunca é demais ressaltar que, em sua freqüência para a comunidade? São respostas que o Governo de
frenética mostrada à população por uma mídia mu~as meu Estado tem de dar à população que o elegeu
vezes, em seu sensacionalismo popularesco e inconse- Desnecessário dizer que a questão tem de ser
qüente, sedenta do lado trágico e aviltante do cotidiano tratada com a urgência que se impõe. Na Capital e no
das pessoas, a violência chega a ser, em toda sua tor- interior ocorrem assaltos, roubos e até seqüestro, mo-
peza, banalizada e jogada a intolerável condição do ine- dalidade de crime até então desconhecida pelos habi-
v~ável. Começa-se, então, perigosamente, a conside- tantes de meu Estado. A audácia e desfaçatez dos cri-
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minosos não reconhece qualquer limite, tanto que até
figuras pertencentes ao próprio Governo já foram alvo
da ação da marginália. É quando o cidadão comum,
do alto da sabedoria que a experiência lhe traz, se
pergunta: se até os grandes estão sendo molestados,
o que será de nós, pobres cidadãos?

É justamente essa sensação de cidadania ultra
jada que é preciso mudar. Para isto o Estado existe e
deve exercer sua responsabilidade em toda a dimen
são que o instante requer.

Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente.
Quero registrar a interdição, na úhima segunda

feira, da BR364, no trecho entre Rio Branco e Sena
Madureira, no Acre, em protesto contra a má conser
vação da pista, numa extensão de 144 quilômetros,
na altura do Município de Bujari.

Durante duas horas lideranças locais, comerci
antes, produtores e trabalhadores rurais participaram
da manifestação, que transcorreu de forma pacífica, e
cobraram pressa das autoridades do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem - DNER na execu
ção das obras de reparação da pista. Além dos riscos
de acidentes, a não-realização da recuperação da ro
dovia antes do período chuvoso pode deixar isoladas
da Capital as comunidades da região.

Constatei pessoalmente as péssimas condi
ções de tráfego naquele trecho e tenho mantido con
tatos com a direção nacional e regional do DNER, so
licitando providências urgentes para a recuperação,
que deveria estar sob responsabilidade do Ministério
do Exército, através do ]O Batalhão de Engenharia e
Construção -BEC.

Além da recuperação, tenho solicitado também
a liberação de recursos para a construção de duas
pontes na mesma rodovia: a primeira, sobre o Rio Ma
pinguari, no quilômetro 40; e a outra sobre o riozinho
do Andirá, no quilômetro 52, tendo em vista que as
pontes, construídas de madeira, estão em péssimas
condições de uso.

A demora na execução das obras é inadmissí
vel. Afinal, há mais de noventa dias fui recebido pelo
Dr. Jaime Pacheco, então diretorgeral do DNER, em
Brasília, para solicitar seu empenho no sentido de
agilizar a recuperação e manutenção da rodovia.

Durante a audiência estava presente o Dr. José
Humberto Prado da Silva, chefe do 22° Distrito do
DNER, em Rondônia, a quem o Estado do Acre é ju
risdicionado, que confirmou o início das obras em
quinze dias e a divulgação do edital para a contrata
ção de empresas que iriam construir as duas pontes.

Transcorridos mais de três meses, nada foi feito
nesse sentido, o que torna mais do que justo e oportu-

no o protesto dos moradores do Município de Bujari.
Tal manifestação conta com meu integral apoio.

Diante de tanto descaso, faço, desta tribuna, um
apelo ao Sr. Ministro dos Transportes, Eliseu Padilha
e ao próprio Presidente Fernando Henrique Cardoso,
que sempre dispensou especial atenção ao Acre - e
que, tenho certeza, desconhece a omissão do DNER
no Estado -, para que recomendem a urgente solu
ção desse problema.

Se o DNER não reúne condições de executar as
obras, que os recursos sejam então transferidos para
o Governo do Estado, a fim de que este, em parceria
com 07° BEC, possa providenciar a recuperação da
pista e a construção das pontes com a urgência que a
realidade impõe.

Através de um protesto pacífico, os moradores
manifestaram sua revolta com a situação da rodovia e
com o descaso do DNER. A morosidade é inaceitável
e o Presidente e o Ministro dos Transportes precisam
saber disso. Portanto, aposto na sensibilidade dessas
autoridades, no sentido de que dispensem prioridade
absoluta a esse problema que aflige o povo acreano e
cuja solução não permite mais protelações.

Muito obrigado.

O SR. JOÃO TOTA (PPB - AC. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputa
dos, ocupo esta tribuna para, infelizmente, trazer à
tona um problema absurdamente reincidente, que en
vergonha a população, coloca o País em posição ex
tremamente desonrosa no exterior, deixa dúvidas so
bre a validade e adequação da política nacional para
o setor e, sobretudo, lança uma lamentável e perigosa
interrogação acerca do futuro desta Nação.

Trata-se, senhoras e senhores, da violência con
tra o menor, cuja face horrenda e insidiosa, mascara
da sob os mais diversos estratagemas, insiste em co
locar em cheque todos os esforços até agora empre
endidos, como que afrontando os princípios éticos e
cristãos que regem nossas ações e desafiando todas
as pessoas de bem que não concordam nem conse
guem conviver com tamanho acinte à pessoa huma
na, quando ainda se acha em formação, dependente
e extremamente vulnerável às investidas criminosas
dos despidos de qualquer dignidade.

Consciente de que o assunto faz parte do
dia-a-dia da mídia nacional; demonstrando à exaus
tão um crescer preocupante, em termos numéricos,
de suas características mais sórdidas, quero apelar a
meus colegas do Congresso para que, com o massa·
crante e repetido noticiário que demonstra até mesmo
em imagens o resultado da covardia e ignomínia hu
manas, não deixem suas consciências e princípios
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cristalizarem-se na desatenção e indiferença de um menor que se encontra o único e insofismável meio
assunto que insiste em aumentar em proporções ca- de fazer face a um problema que se esconde nas en-
tastróficas, contribuindo assim para a banalização de trelinhas da vergonha do aviltado, no silêncio cúmpli-
um dos mais bárbaros desvios cometidos pela mente ce ou no desconhecimento incauto da família e na
humana criminosa. desfaçatez repulsiva do agressor. Repito: é o Estado,

Oriundo de um Estado onde o problema do me- e somente ele, a única entidade dotada de meios, for-
nor salta aos olhos até mesmo daqueles que não se ça, conhecimento de causa e material humano ne-
dispõem a conhecê-lo, ou fazem mesmo questão de cessários para a elaboração de um trabalho de en-
desconhecê-lo, quero enfatizar que os menores fla- frentamento sério e eficaz do problema.
grados em sua fragilidade e abandono nas esquinas, Devo declarar, prezados colegas de Parlamen-
os surpreendidos nos primeiros passos da marginali- to, que desde minha gestão como Prefeito da cidade
dade das ruas, as pequenas vítimas da volúpia dos de Cruzeiro do Sul, no Estado do Acre, a questão do
bordéis de periferia ou as presas fáceis e subservien- menor sempre foi alvo de minhas atenções e ações
tes da selva do tráfico de drogas não constituem todo como administrador municipal, em que pesem as limi-
o universo dos menores que sofrem, daqueles que tações em termos de recursos e pessoal, o que, em
muito cedo perderam a infância e a inocência para, hipótese alguma, me fez negligenciar ou reduzir meu
muitas vezes, de forma dúbia ou extremamente equi- ímpeto de combater o problema com a seriedade e a
vocada, optar por uma forma de defesa que, na maio- determinação que ele merece.
ria das vezes, por pura ingenuidade e desconheci- Para isso, devo adiantar, contei a todo momento
mento, acabam por levá-los à mais completa degra- com a dedicação, o empenho e o absoluto discerni-
dação ou até mesmo à perda prematura da vida. mento de minha esposa e companheira de luta políti-

Repito, senhoras e senhores, usando uma compa- ca, Maria das Vitórias, que desde a época de Primei-
ração bastante comum, mas extremamente exata nas ra-Dama, continuando por seus três mandatos de De-
proporções: o que vemos nas ruas e muito do que nos putada Estadual, dedicou especial atenção à causa,
chega pela mídia são apenas uma ponta do iceberg. buscando ajuda na iniciativa privada, arregimentando

É exatamente no suposto aconchego do lar, na o apoio ~~Ijdári~ da ~o~iedade ou buscando parcerias
perigosa surdina das rotinas caseiras que o predador, na ad':rllnlstraçao publica.
através da força, seja ela física ou supostamente mo- E nesse ambiente de luta sem trégua a um mal
ral, usa todo seu maquiavelismo covarde ou o poder que nos aflige e repugna que, neste final de semana,
de persuasão para, sob o véu indevassável das pare- juntamente com todas as Secretarias Municipais de
des domésticas, abater suas primeiras vítimas. Satis- Ação Social do Acre, faremos um simpósio onde se-
feito o apetite, seja em forma de espancamento selva- rão expostos todos os programas implementados e
gem ou de concupiscência monstruosa, vem a amea- as ações sugeridas para o setor. Como complemento
ça travestida em intimidação velada ou promessas especial e indispensável, meu gabinete conseguiu
abertas de retaliação, quando não de morte certa. junto ao Ministério da Previdência e Assistência Soci-
Fragilizada em suas defesas, aviltada em sua digni- ai a participação de um técnico competente e com co-
dade e chantageada em suas reações, a vítima, na nhecimento especial no campo do combate à violên-
maioria das vezes, consegue tão-somente esboçar tí- cia ao menor para uma exposição das políticas mais
midas demonstrações de indignação e repulsa. É recentemente elaboradas.
quando a casa, o decantado recesso para as atribula- Aproveitando a ocasião, o técnico em questão,
ções e aflições humanas, torna-se uma autêntica fon- Francisco Facó Júnior, doutorando das Ciências Soci-
te de desespero, sinônimo de suplício e prisão. É ais e diletante entusiasta da questão do menor no
onde e quando todo sofrimento se refugia num silên- Brasil, realizará uma explanação acerca do Programa
cio indignado e exasperador. de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, criado

Sr. Presidente, SrE! e Srs. Deputados, é num am- pelo Governo Federal e já em andamento em alguns
biente desses, em que os menores sofrem as maiores de nossos Municfpios. A idéia é exatamente levar o
atrocidades, num meio onde a solução ao problema programa aos demais Municípios, todos indelevel-
ou o porto seguro parecem assaz distantes ou sim- mente marcados pelo estigma do trabalho infantil.
plesmente inexistentes, que o Estado tem papel pre- Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, além da
ponderante e insubstituível. É na força do Direito e na participação em debates e simpósios, vamos aprovei-
ação continuada das autoridades, no cumprimento de tar técnicos da Previdência Social para participar, ,jun-
políticas públicas comprometidas com a defesa do tamente com representantes da Igreja Católica e sua
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milenar experiência junto à infância e à adolescência e que a expectativa para este ano é de queda de 2%
abandonadas, da elaboração de projetos e programas no crescimento econômico nacional, pode-se concluir
a serem analisados por este Plenário, a fim de contri- pela não criação de pelo menos 700 mil novas vagas.
buir para a diminuição de ocorrências trágicas e muitas Acresça-se a essa preocupante expectativa a
vezes com desfechos irreparáveis, sempre envolvendo grande possibilidade de demissão que também se
menores já com alguma experiência, que vai de pe- delineia. Embora os cortes em massa estejam tempo-
quenos del~os até crimes os mais horrendos, em que rariamente descartados, é bom considerar que todos
pese a pouca idade dos participantes. os expedientes que os antecedem - férias coletivas,

Preocupa-nos enormemente, sobretudo em nos- banco de horas e planos de demissão voluntária - já
so Estado, a situação de muitos menores entregues ao foram esgotados, pelo menos nas grandes empresas.
cadafalso das drogas, cujo tráfico, infelizmente, é dos Perspectiva levemente mais alentadora vem do
mais intensos, dada nossa posição fronteiriça a países Oepartamento Intersindical de Estatística e Estudos
reconhecidamente campeões na fabricação de alucinó- Sócio-Econômicos - DIEESE. Para o órgão, não se
genes. A ingenuidade aliada à necessidade de algum vai deixar de criar vagas, mas sua proporção e quali-
ganho extra, em razão do desemprego crônico que dade serão muito inferiores ao mesmo período do ano
grassa na região, faz do nosso adolescente uma vítima passado. Especialmente no comércio, salários e vín-
preferencial dos verdugos ligados ao narcotráfico. A culos empregatícios menores deverão se impor.
transição de usuário iniciante a dependente agudo e Debruçado em números, o Centro de Solidarie-
submisso, já ligado à rede de distribuição, se dá em pe- dade ao Trabalhador, da Força Sindical, aponta para
ríodo razoavelmente curto e com conseqüências defini- uma queda na média de oferta de vagas, por dia, de
tivamente trágicas para os envolvidos nessa rede. Sem 8.500 em junho para 4.200 em agosto.
contar, é claro, com os inúmeros meninos que perambu- As indústrias automobilística, de telecomunica-
Iam pelas nossas ruas já com elevado grau de depen- ções e de eletroeletrônicos, verdadeiros termômetros
dência de substâncias entorpecentes utilizadas na in- da economia nacional, apresentam situação mais crí-
dústria de calçados e na construção civil. tica. Projeções estão sendo refeitas e metas produti-

Longe das trincheiras políticas e dos recônditos vas estão sendo reavaliadas, tendo em vista a expec-
mais sórdidos da irresponsabilidade no trato com a tativa de que, a médio prazo, a crise seja superada.
coisa pública, gostaria de lembrar uma vez mais nos- Mas, S~ e Srs. Deputados, não podemos tratar
sa responsabilidade, como Congressistas, com uma do desempenho da economia do País sem considerar
causa que enobrece os participantes, dignifica os a responsabilidade das autoridades públicas em im-
simpatizantes e esclarece os ainda indiferentes: a luta plementar uma política socioeconômica eficiente, que
contra a violência ao menor. atenda a todos: Governo, empresas e sociedade civil.

Gostaria de lembrar ainda que os resultados ad- A adoção de uma proposta de mercado liberal,
vindos desse combate não apenas viriam a contribuir em que a intervenção do Estado deve ser a mínima
com um presente menos rude e afrontoso, mas tam- possível, a reboque do fenômeno globalizador que en-
bém garantiriam um futuro mais prenhe de esperan- volve o planeta, não isenta o Poder Executivo brasileiro
ças palpáveis e de perspectivas mais amplas em um de atacar os pontos nevrálgicos de nossa economia.
mundo onde viverão nossos filhos e netos. O controle da inflação, a política de juros, a pri-

Muito obrigado. vatização, o déficit público, a balança comercial, a dí-
O SR. FERNANDO ZUPPO (PSDC - SP. Pro- vida externa e a distribuição de renda integram um

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e macrocosmo e não podem ser considerados em pata-
Srs. Deputados, a expectativa para o mercado de tra- mares diferenciados. Ainda que cada aspecto apre-
balho é de retração nos próximos meses. É esperada sente sua especificidade, não há como esperar que
uma queda ou, no mínimo, estagnação na oferta de um amplo projeto político-econômico seja eficaz sem
novas vagas. considerar e valorizar cada uma das variáveis.

Normalmente, o segundo semestre do ano é ca- De maneira asséptica, podemos falar em núme-
racterizado por um aquecimento na economia, pois, ros, em percentuais. No entanto, quando entramos
tradicionalmente, 40% do Produto Interno Sruto - PIS em contato com o testemunho de tantos cidadãos
vêm do resultado das atividades realizadas na primei- brasileiros, ciosos de sua dignidade e com trôpega
ra parte do ano; os outros 60%, na segunda. esperança de encontrar um emprego, avoluma-se a

Considerando que cada 1% do PIS corresponde responsabilidade governamental de propiciar a cons-
à geração de 350 a 400 mil novos postos de trabalho trução de um país mais justo e mais feliz.
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Passo a abordar outro assunto, Sr. Presidente. injeção de capital externo pode se configurar numa
As dificuldades por que passa a aviação civil boa solução; que o mercado, depois de experimentar

brasileira podem estar levando a um novo desastre, uma pujança inaudita, encontra-se em fase de retra-
de proporções tão catastróficas quanto o ocorrido, ção. Mas certo é também, S~ e Srs. Deputados, que
por exemplo, na área de telecomunicações - para fi- o Governo, qual Pilatos, tem lavado as mãos, no que
car em um caso somente, entre os vários, os lastimá- tange a uma atividade absolutamente estratégica.
veis episódios das privatizações -, com muitas con- A livre concorrência, pressuposto da idéia em
seqüências ainda por vir. Refiro-me, nobres Colegas, questão e o mais forte argumento das autoridades,
à proposta do Conselho Nacional de Aviação Civil - longe de se fortalecer, está bastante ameaçada. A
CONAC, no sentido de ampliar a participação acioná- empresa nacional não terá, a julgar pela guerra de ta-
ria de empresas estrangeiras, hoje limitada a 20%. rifas que se avizinha, como resistir às pressões. Com

Ora, Sr. Presidente, para ser mais direto, não se despesas quase todas custeadas em dólar e receitas
trata unicamente de ampliação, mas da efetiva trans- compostas em reais, ao lado da carga de impostos e
ferência do controle acionário, ainda que sob a alega- taxas verdadeiramente brutal, muitíssimo superior à
ção da necessidade de sanear o setor. que recai sobre as congêneres estrangeiras, o setor

O CONAC, como se sabe, é formado de repre- tornou-se inoperável.
sentantes dos Ministérios da Defesa, da Fazenda e Exemplo da maneira como vem sendo exaurido
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, além da é o famigerado Adicional de Tarifa Aeroportuária, que
Casa Civil. Pugnam todos por mais essa abertura de acresce em 50% as taxas de utilização aeroportuária,
mercado, agora objetivando viabilizar a entrada de bem como de equipamentos de navegação e teleco-
grandes empresas aéreas internacionais, principal- municações. A contribuição, instituída como temporá-
mente norte-americanas, já que nenhuma, até hoje, ria, já dura dez anos, sem vislumbre de ser extinta.
sentiu-se atraída pela possibilidade de se tornar acio- Ao Governo, nobres Colegas, não compete so-
nista minoritária de companhias brasileiras. correr esta ou aquela companhia aérea, a nenhum

Não há dúvida, Sr. Presidente, de que a proposta pretexto, utilizando o dinheiro sofrido do contribuinte.
é no mínimo perigosa. Não bastassem os exemplos da Disso, estou absolutamente convencido, como, aliás,
calamidade em que se configuraram as privatizações tem sido proclamado pelas próprias autoridades. Em
brasileiras - insisto no assunto porque a maneira como contrapartida, entendo que o Poder Público não pode
se realizaram acabou sendo funestamente marcada agir, como o coveiro insensível e indiferente à ruína
pelo entreguismo, com a rendição incondicional aos in- da atividade privada, qualquer que seja ela, mais ain-
teresses do capital estrangeiro -, temos, para um da daquela que detém forte característica estratégica,
aprendizado útil, a experiência da vizinha Argentina. como é o caso presente.

Lá, nobres Colegas, os compradores, entre os Era esse, Sr. Presidente, o alerta que tinha a fa-
quais o controlador da Ibéria, desmembraram a Aero- zer. Que se pense mais, que se discuta mais, que se
Iíneas e venderam a parte saudável, relegando a ené- indague mais, que se ouça mais, antes que sobreve-
simo plano a atividade-fim. A empresa, submissa, vo- nha o irremediável.
latizada, acachapada, perdeu equipamentos e, via de Muito obrigado.
conseqüência, o mercado - hoje possui uma única O SR. JUQUINHA (PSDB - GO. Pronuncia o se-
aeronave, havendo transferido suas rotas para outras guinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputa-
empresas, inclusive brasileiras. dos, o Governo de Goiás deu uma boa notícia para as

No caso do Brasil, as salvaguardas que se que- 17 mil pessoas que se inscreveram na Grande Goiâ-
rem adotar prenunciam-se inócuas. Elas poderão, nia para um dos duzentos cursos de profissionaliza-
sem maiores dificuldades, maquiar a chamada políti- ção do Projeto Avançar, promovido pelo Estado com
ca de céus abertos, pela qual as companhias interna- recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT,
cionais podem operar livremente, nas rotas domésti- do Ministério do Trabalho. A Secretaria Estadual de
cas, sem acordos de reciprocidade. Formalmente Cidadania e Trabalho resolveu elevar para 25 mil o
proibida pela proposta do CONAC, essa política, na número de vagas a serem oferecidas em todos os
prática, traria efeitos altamente perniciosos às empre- cursos, o que permitirá atender a todos os inscritos,
sas de capital nacional. Seria o mesmo que entre- além de outros 7 mil que ficaram na lista de espera
gá-Ias na bacia das almas. para serem beneficiados pelo programa.

Certo é, Sr. Presidente, que a atividade aero- E a notícia positiva não se limita à Capital e à Re-
náutica, no País, está gravemente pressionada; que a gião Metropolitana. A Secretaria do Trabalho acredita
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ser possível atender também a todos os inscrtlos nos procura por conta própria, não têm conseguido en-
244 Municípios do Estado, já que estão sendo ofereci- contrar profissionais com a qualificação desejada.
das 60 mil vagas no interior, com perspectivas de am- Alimentado com recursos do Tesouro Nacional e
pliação de mais 5 mil vagas, se a demanda o exigir. das loterias federais, o FAT vem dando importante

Desde o lançamento do Projeto Avançar, o gran- contribuição à melhor qualificação dos trabalhadores
de desafio do Governo do Estado era atender a todos brasileiros. No ano passado foram aplicados em todo
os trabalhadores inscritos na Capital e no interior, o o País cerca de 304 milhões de reais, dos quais ape-
que não vinha sendo possível por falta de recursos. nas 6 milhões de reais em Goiás, representando me-
Mesmo assim, a Secretaria do Trabalho conseguiu nos de 2% do volume aplicado em todo o País. Este
treinar cerca de 72 mil pessoas no ano passado. ano, o Ministério já aplicou 227,4 milhões de reais, até

Sensibilizado com esse empenho do Governo agosto último: s:ndo que .Goiás foi beneficiado co~
de Goiás, o Ministério do Trabalho está repassando ~pen~s 7,9 ~TlII~oes de reais para programas de quall-
este ano mais 8 milhões de reais para o programa, o flcaçao profl~lonal. A' •

que permitirá elevar para 90 mil o número de vagas . Dada a Import~n~la do Projeto Avançar par~ o
em todo o Estado. A seleção dos candidatos é feita apnmoram~nto proflssl~n~1 d~s trabalhadores gOla-
por 37 entidades especializadas em qualificação de nos e consld~~ando as 1.lmltaço~s.de,r~cursosdo Go-
mão-de-obra, com prioridade para os desemprega- vemo, de GOlas, ,o. apoIo ~o ~Inlsteno do Trabalho,
dos e com mais de 40 anos de idade. atraves do FAT, e Impresclndlvel para que o Estado

. possa atender a um número cada vez maior de pes-
. _De acordo com ~ Secretana,do Trabal.ho, a am- soas que procuram os cursos profissionalizantes ofe-

phaçao ~o progr~ma visa atender as necessidades da recidos no Estado. A ajuda do Ministério tem sido vali-
populaçao, particularmente dos. trabalhador~s de- osa, mas está aquém das necessidades e da repre-
sempregados e que enfrentam diversas barreiras no sentatividade do Estado na Federação
mercado de trabalho por falta de qualificação profissi- M't b' d .
onal. Prova disso é a grande procura por inscrições no UI o o n~a o. .
Projeto Avançar, o que levou o Governo a recorrer ao . O ~R. JOAO COSER .(pT - ES. ;ronuncla o se-
Ministério do Trabalho para ampliar o repasse de re- gUlnte discurso.) - Sr.. PreSI?ente, S(!l! e Srs. Deputa-
cursos do FAT a fim de atender a maior número de dos, comemora-se hOJe o Dia do Idoso.
trabalhadores. ' Como em toda data comemorativa, é um mo-

P . d " S t' d li b Ih mento para reflexão sobre a realidade desse setor da
esqUlsa. ~ propr.la ~cre ar~~ dO ra a o ~- população. É certo que a sociedade tem criado uma

vela que a malona. do~ Inscntos es esempr~ga ~ nova consciência a respeito da terceira idade, rom-
ou em bu.sca do pnmelro e~pr~go. Do total de Ins~n- pendo com alguns padrões antigos que tinham cunho
t?S nos diversos cursos, 60}lo sao mulheres - a malo- pejorativo. No entanto há muito ainda por se fazer.
na entre 16 e 20 anos e que nunca trabalhou com car- Q t' h 'd
t

. . d ueremos pres ar nossa omenagem aos I 0-
eira assina a. I'd . I t-. .. ,sose so I anzar-nos com as suas utas, que em con-

~Iante dessa realidade e Visando aten~er a e~- tríbuído para romper com antigas resistências e para
pe~tatlva desses trabalhador~~, os cursos v~o ser dl- enfrentar os ataques deste Governo aos seus direitos.
reclonados 'para aspectos pratl~?s das funçoes e ter As pesquisas realizadas por estudiosos de todo
curta duraçao - com carga h?r~na ~ntre 20 e 15.0 ho- o mundo mostram que nas últimas décadas iniciou-se
ra~~, para que ~s noy?s profissionais possam por em um processo de mudança na estrutura da pirâmide
pratica com mais faCIlidade tudo o que aprenderam. populacional, indicando uma transição demográfica.

De acordo com a Secretaria, o Projeto Avançar As projeções indicam envelhecimento da população-
beneficiará não apenas quem precisa de emprego, os homens e as mulheres com mais de 60 anos pas-
mas principalmente as empresas que buscam sam a representar parcela expressiva da população.
mão-de-obra especializada. Afinal, a Secretaria cons- Explica-se esse fenômeno como resultante da meIho-
tatou que cerca de 30% das vagas oferecidas no mer- ria da qualidade de vida, dos avanços da medicina, da
cado de trabalho, em Goiás, não são preenchidas por redução da taxa de mortalidade infantil. Estima-se
falta de qualificação dos candidatos. que no Brasil haverá aproximadamente 32 milhões de

Essa dificuldade tem levado muitos empresários pessoas com 60 anos de idade ou mais.
goianos a procurarem a Secretaria do Trabalho ou o Este tema, Sr. Presidente, foi e é objeto de acir-
Sistema Nacional de Emprego - SINE, a fim de sele- rados debates, quando se trata das repercussões
cionar candidatos para contratação, já que, com a para a Previdência Social. Nesse particular, os dados
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têm sido analisados exclusivamente sob a ótica do
econômico e utilizados para justificar a retirada de di
reitos históricos dos trabalhadores. Em tese, racioci
nam os economistas, deveria haver uma relação de
sustentabilidade entre a parcela da população econo
micamente inativa e a economicamente ativa. O fato
de os avanços sociais haverem criado condições de
longevidade é utilizado também matematicamente
para a redução de direitos. Outro não foi, por exemplo,
o resultado da reforma da Previdência. Temos nos ba
tido contra esse tipo de análise e de política, porque
não leva em consideração o fato de vivermos em um
sistema econômico baseado na concentração da pro
priedade e da renda. Esse é o fator essencial que, em
última instância, provoca as distorções observadas.

O desenvolvimento social e econômico deveria,
se justo na distribuição, possibilitar que, depois de
anos de trabalho, o cidadão pudesse, com tranqüilida
de, dedicar-se a outras atividades que não necessaria
mente as ligadas à sobrevivência. Os avanços tecnoló
gicos deveriam resultar em mais tempo livre para todos
os trabalhadores, para que pudessem aperfeiçoar-se,
dedicar-se ao que realmente é humano. Esse sonho,
ainda que longe de se tornar realidade, deve ser bus
cado por todos. Seria, em síntese, almejar que todos
pudéssemos envelhecer com dignidade.

Sr. Presidente, nobres colegas, tramita nesta
casa o Projeto de Lei nE 3.561, de 1997, de autoria do
Deputado Paulo Paim, que dispõe sobre o Estatuto do
Idoso e representa uma antiga reivindicação desse
setor. Entendemos que, se esta Casa pretende pres
tar homenagem aos idosos, pode pautar a discussão
dessa importante lei como uma de suas prioridades 
muito mais do que tentar novamente votar a contribui
ção previdenciária dos inativos, que significa um acin
te contra quem se dedicou a vida inteira a prestar
bons serviços à Nação.

A criação de políticas públicas específicas para
esse setor ou a revisão das existentes é outra das rei
vindicações. Das existentes, nobres colegas, talvez a
mais urgente seja a alteração do valor do benefício
previsto na Lei Orgânica da Assistência, que hoje é de
menos de um quarto do salário mínimo. Há ainda os
gastos públicos em saúde e assistência social. Dados
da execução orçamentária, por exemplo, mostram
que até setembro os gastos não ultrapassavam 45%
da dotação inicial. Quanto aos serviços do Sistema
Único de Saúde - SUS, em que pese a intenção do
Ministério da Saúde em implementar um programa
nacional da saúde do idoso, é necessário criar condi
ções especiais de atendimento para os idosos, hoje
condenados às imensas filas, principalmente nos

grandes centros. O País ainda se lembra com indigna
ção da Clínica Santa Genoveva.

E, por fim, é preciso criar alternativas de ocupa
ção produtiva. Ao contrário do que se tem no senso
comum, idade avançada não significa obrigatoria
mente inatividade absoluta.

Sr. Presidente, nobres colegas, fica portanto re
gistrada, além de nossa homenagem, a certeza de
que poderemos ter, em um futuro próximo, políticas
públicas que valorizem o idoso e lhes garanta efetiva
participação social, como cidadãos.

Muito obrigado.

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~
e Srs. Deputados, venho a esta tribuna para elogiar o
trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Vereador
e atual Presidente da Câmara Municipal de Descalva
do, São Paulo, Rubens Algarte de Rezende.

Recentemente, por meio de indicação feita ao
Prefeito José Carlos Calza, o nobre Vereador pediu
ao Executivo Municipal que entrasse em contato com
os órgãos federais competentes, visando à obtenção
de verbas para a conclusão do asfaltamento da estra
da vicinal Vito Gaia Puoli, que liga Descalvado a Pi
rassununga.

Importante sob todos os pontos de vista, segun
do o Dr. Rubens, essa estrada deve merecer especial
atenção por parte do Poder Público, pois além de en
curtar em muito a distância entre Descalvado e Piras
sununga e a Via Anhanguera, vai facilitar e agilizar o
escoamento da produção agrícola do Município.

Iniciada com muito alarde e pompa - e durou
pouco essa euforia -, até a presente data, essa estra
da não avançou por mais do que alguns poucos quilô
metros, estando parada agora sem que ninguém sai
ba o porquê.

Acredita o Presidente da Câmara Municipal de
Descalvado que pode até mesmo estar havendo a inge
rência de forças ocultas para evitar sua conclusão, uma
vez que, por meio dessa estrada, será possível aos que
atualmente se utilizam da SP-215 para chegar à Via
Anhanguera evitar a praça de pedágio da Intervias.

Outra indicação do Vereador Rubens Rezende
é no sentido de obter verbas para a implantação de
pistas de skate nos bairros periféricos. Trata-se de
esporte saudável, muito apreciado pela infância e
pela juventude, e pistas próprias para a sua prática
poderão representar importante fator para manter os
jovens afastados das ruas e do perigo das drogas e
dos maus hábitos.
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Nesta oportunidade, Sr. Presidente, quero en
dossar as iniciativas do jovem Vereador à frente do
Legislativo descalvadense e parabenizá-lo pelo tra
balho que realiza.

Muito obrigado.
OSR. PAULO MOURÃO (PSDB- TO. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Depu
tados, retomo a esta tribuna para destacar a importân
cia do Programa Bolsa-Escola, lançado pelo Governo
Federal, e exortar os Prefeitos de todo o Brasil - em
especial os Prefeitos do Tocantins, Estado que tenho a
honra de representar nesta Casa - a formalizarem a
adesão ao referido programa, que é de fundamental
importância para a melhoria da educação e para a mu
dança da realidade social dos Municípios.

Criado pelo Presidente Fernando Henrique Car
doso, através da Medida Provisória n° 2.140, de 2001,
transformada na Lei n° 10.219, o programa foi viabili
zado definitivamente com a aprovação, nesta Casa,
do Fundo de Combate à Pobreza.

O Bolsa-Escola, concebido e implantado inicial
mente em 1995, no Município de Campinas, em São
Paulo, pelo saudoso e então Prefeito tucano José Ro
berto Magalhães Teixeira - homem de larga visão so
cial - e posteriormente adotado também por outros
Municípios e Estados governados pelo PT e por ou
tros partidos, foi encampado pelo Governo Federal,
numa clara demonstração de não ter preconceitos
quanto à paternidade de quaisquer idéias que ve
nham beneficiar a população mais necessitada.

Mesmo lançado no primeiro semestre, o progra
ma deve atender este ano cerca de 10,7 milhões de
crianças de 6 a 15 anos, de famílias cuja renda seja
de até meio salário mínimo. Isso corresponderá a 5,9
milhões de famílias em todos os Municípios brasilei
ros. Nesse sentido, o Governo reservou 1,7 bilhão de
reais no Orçamento da União para financiar essa pri
meira fase do programa, que pode beneficiar até três
crianças de cada família, o que poderá elevar o valor
da bolsa para 45 reais por família.

Para sua viabilização, a participação dos Prefei
tos é fundamental. Além do cadastro das famflias ca
rentes, os Municípios devem criar programa local de
renda mínima, capaz de complementar o Bolsa-Esco
la, que tem tudo para se transformar numa das mar
cas sociais mais importantes do atual Governo.

Desde junho deste ano milhares de famílias ca
rentes já começaram a ser beneficiadas pelas bolsas.
Como bem definiu o Ministro da Educação, Paulo Rena
to Souza, é o maior programa social da história do País.

Segundo S.Exa , além de complementar, o Bol
sa-Escola vem coroar todas as grandes e necessári-

as reformas educacionais que têm sido implementa
das durante o atual Governo, como o Fundo de De
senvolvimento do Ensino Fundamental e de Valoriza
ção do Magistério - FUNDEF, o Programa do Livro Di
dático, o Programa da Merenda Escolar, o Programa
da TV Escola, o Programa Nacional de Informática na
Educação - PROINFO e tantos outros que mudaram
para melhor o sistema educacional brasileiro.

Apesar de não se tratar de idéia nova, a sua
abrangência, a forma como está sendo implantado e
a contrapartida de exigir das famílias a manutenção
dos filhos na escola fez com que o programa desper
tasse o interesse da Organização das Nações Uni
das, havendo até mesmo a recomendação de que
seja adotado em outros países.

Dada a importância do programa para o futuro de
nossas crianças, faço um apelo aos Prefeitos de todo o
País, particularmente os do Estado do Tocantins, para
que agilizem ao máximo a inserção de seus Municípios
no Programa Bolsa-Escola. No caso de Tocantins, não
obstante ser visto como um dos grandes celeiros naci
onais e de ser um dos Estados mais promissores do
País, ainda apresenta um índice de desenvolvimento
humano abaixo da média nacional, podendo ser bene
ficiado sobremaneira com esse programa.

Para se ter idéia da importância desse progra
ma, o Estado deverá receber cerca de 1,8 milhão de
reais por mês, beneficiando mais de 125 mil crianças
e cerca de 60,5 mil famílias. Apesar de não se tratar
de quantia ideal, a ajuda poderá se transformar em
um dos grandes instrumentos de distribuição de ren
da e justiça social.

Lembramos que as providências de responsabi
lidade dos Municípios - a aprovação da lei municipal
que cria o programa, a criação do Conselho Munici
pal, o cadastramento das famílias e a assinatura do
termo de adesão ao programa - são procedimentos
simples, mas que exigem atitudes enérgicas, rápidas
e entrosadas dos poderes locais, em especial da Pre
feitura, da Câmara de Vereadores e do Conselho res
ponsável, em cada localidade.

Ao exortar nossos Prefeitos para a adesão ao
Programa Bolsa-Escola, aproveitamos a oportunida
de para parabenizar todos eles, porque sabemos do
empenho e dos propósitos de cada um no sentido de
não medir esforços quando se trata de levar o melhor
para as populações de seus Municípios.

Da mesma forma, sabemos que a maior parte
dos Prefeitos está tentando agilizar o atendimento
dos requisitos necessários à homologação de seus
processos. Apenas queremos expressar o nosso sen-
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timento de preocupação com aqueles Municípios que diversos veículos de informação. Além disso, repi-
até agora não providenciaram seus cadastros. sou-se o fato fundamental de que a grande maioria da

É por isso que julgo oportuno voltar mais uma população ~rasileira o~ve rádio. Repres~ntantes do
. veiculo, porem, denunciaram o preconceito por parte

v~z a esta tribuna para destacar o ~osso grande entu- das agências de notícias, que preferem outras mídias
slasmo com esse novo programa Implementado pelo consideradas mais nobres como televisão e Internet
Governo Federal. Pela sua importância como instru- não obstante o esforço da~ emissoras em produzir a~
mento de distribuição de renda, além do cunho socioe- melhores coberturas com excelentes resultados de
ducacional, acreditamos que o Bolsa-Escola trará um audiência e faturame'nto comercial.
futuro promissor para milhares de crianças brasileiras. A questão do controle dos conteúdos também

Quero deixar consignados, Sr. Presidente, os foi abordada, com predominância de opiniões contra
nossos votos de sucessivo êxito para programas a censura. A própria representante do Ministério da
como esse, que está entre as prioridades do Governo Justiça foi clara ao tratar do assunto, negando que as
do Presidente Fernando Henrique e que tem sido tão portarias ministeriais mais recentes tenham tal cará-
bem implementado pelo Ministro Paulo Renato. Afi- ter. Preocupada com a incompreensão da população
nal, além do mérito de mudar para melhor a vida do sobre o processo, a Secretária Nacional de Justiça,
nosso povo, pode mudar também o destino de nossos Elizabeth Sussekind, insistiu na participação conjunta
jovens ao ampliar as oportunidades de acesso à edu- de todos os setores, inclusive representantes da pró-
cação e a uma vida digna e justa. pria audiência, para se chegar a consenso nacional.

Muito obrigado. Muitos outros temas foram discutidos com gran-
O SR. CUNHA BUENO (PPB _ SP. Pronuncia o de repercussão em termos de comunicação,~o Brasi!.
. . .• Tratou-se, por exemplo, da propaganda polltlca partl-

seguinte discurso.) -:- Sr. Presldent~, S~ e Srs: De~u- dária e eleitoral, da regulação da competição entre os
tados, ocupo esta tribuna para registrar a reahzaçao, vários veículos submetidos a normas diferentes do
em São Paulo, do 22° Congresso Brasileiro de Radio- sério problema'das transmissões ilegais e da cria'ção
difusão e do 14° Congresso Estadual de Radiodifu- de emissoras comunitárias e programação regional
são, eventos de grande importância. de televisão.

Os temas em discussão giraram em torno da di- Como se vê, Sr. Presidente, os congressos da
versidade cultural brasileira e do papel do rádio e da ABERT - Associação Brasileira de Emissoras de Rá-
televisão na preservação de nosso idioma e identida- dio e Televisão - mostraram-se extremamente sintoni-
de cultural. Nesse contexto, a intervenção inaugural zados com as questões mais importantes da atualida-
do Ministro das Comunicações, João Pimenta da Vei- de, buscando aprimorar nossas conquistas e resolver
ga Filho, foi no sentido de ampliar o raio de território os problemas do setor. Pelo seleto grupo de conferen-
brasileiro a ser atingido pela radiodifusão, que já al- cistas, que reuniu autoridades nacionais e estaduais
cançou excelentes patamares de qualidade no País. nas áreas de comunicação, cultura e ordem pública,
Para tanto, encaminhou projeto de consulta pública, além de representantes das emissoras e analistas es-
de modo a discutir o assunto em âmbito nacional. A pecializados, que muito colaboraram com sua expe-
futura lei deverá incluir mecanismos de proteção de riência e descortino, verifica-se, sem sombra de dúvi-
nossa identidade contra a globalização, a legalidade das, que os eventos alcançaram plenamente seu obje-
do setor, a capitalização das empresas para enfrentar tivo de discutir a radiodifusão no País em todos os seus
as novas tecnologias e a respectiva transição para a aspectos, sejam eles econômicos, sociais ou culturais.
utilização total de tecnologia digital. Parabéns, pois, à ABERT pela iniciativa e a todos

Na seqüência, e durante os dois eventos, pro- os participantes, que deixaram sua contribuição para o
nunciaram-se várias autoridades e destacadas perso- progresso e o aperfeiçoamento do setor. Trata-se, evi-
nalidades do setor, que trouxeram à discussão temas dentemente, de área de suma importância para o de-
relevantes e atuais. O Ministro da Cultura, Francisco senvolvimento nacional, pelo que implica em termos
Weffort, declarou-se inclinado a priorizar a defesa do de educação, informação e produção cultural.
idioma em razão da alta incidência de uso das línguas Ao finalizar este pronunciamento, Sr. Presiden-
inglesa e espanhola. Sem acreditar em controle oficial te, solicito a V.Exa a transcrição nos Anais da Casa de
so~re o assu.nto, S.Exa ins!ste em que os próprios con- comunicados patrocinados pela Cia. Suzana de Papel
teudos va'onze~ nos~ Ilngua e no~sa cuJtur~, para e Celulose, empresa nacional geradora de emprego e
conter a rarefaçao do Idioma nos meios envolVidos. impostos que honra a indústria paulista e brasileira.

. Também foi discu~ido ? sentido social da ~omu- Muito obrigado.
nJcaçao com base na diverSidade cultural do PaiS, es-
pecialmente como sendo de alta relevância a pouca COMUNICADOS A QUE SE REFERE
valorização que se confere à produção nacional nos O ORADOR:
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~
.·S·UZ·A~NO

Novos horizontes e sólidos fundamentos
na ação das Empresas Suzano

Desde que nasceram, sob a inspiração do
fundador Leon Feffer e posterionnente sob a
liderança de seu filho e companheiro de comando
Max Feffer, as Empresas Suzana adotaram
princípios de seriedade, incansável busca de
excelência, e respeito a seus clientes e colaboradores.

o mesmo espírito empreendedor e a mesma
noçáo de compromisso com o desenvolvimento da
sociedade brasileira, que nos oriemam desde os
primeiros passos, presidem as iniciativas. a seguir
anunciadas.

Através delas, vamos aprofundar o foco da nossa
atuação nas áreas industiiais de celulose e papel, e
de perroquímica, de forma a obter o melhor
desempenho em çada uma dessas atividades. a
manter o contínuo aperfeiçoamento e a alta
performance dos nossos profissionais, e a
maximizar o retorno sobre o capital aplicado para
todos os acionistas.

Os passos aqui anunciados são de grande
import~ncia estratégica para tornar as
Empresas Suzana uma protagonista cada vez
mais relevante no mercado mundiaJ de papel
e celulose e para dotar a atividade
petroquímica dos recursos gerenciais e
financeiros necessários à sua expansão.

Como costumava nos dizer o Presidente
Max Feffer:

i't vid4 que a gmte qu~r depende
do que a gente faz".

Os novos caminhos demonstram. sobretudo,·'
a capacidade de uma empresa brasileira de
dar resposta imediata, foue e prudente, aos
desafios de um momento em que confiar no
Brasil é dever de cidadania.

DavidFdfu
Preai4aue
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:\ paf[ir de 1997, coniorme foi amplarneme
dil'Ulgado no mer<:ado. ~ Cia. Suzana de Papd "
Celulose (Suzana) oriemou o foco das suas aLi\'ída~

; para as áreas de celulose, papel e perroquimia.

Com esse sentido. alienou arivos não alinhados
com seus objerivos estratégicos e adquiriu. em maio
passado. o comrole acionário da Bahia Sul Celulose
S.A. (Bahia Sul). primeira empresa no mundo da
área de papel e celulose a recebcr a certificação ISO
1400[, e única companhia brasileira a conquisw.
em junno de 2000. o prêmio Excelência AAibiemal
conferido pela Organiz.a~o das Nações Cnidas.

Com equiparnenros de última geração e iloresras
bem localizadas. a Bahia Sul tornou-se exemplo de
eficiência operaàonal c "benclun.ark" de CUStOS no SClor.

Desde essa aquisição. as di remrias das duas
empresas I~m focado esforços na idemifica~ode
todas as sincrgias possíveis e na adoção de melhores
práticas.

•
Para beneficiar o desenvolvimento dos nClZócios

das duas companhias e conferir maior lransp.trência
aos seus resultados, os adminisrradores da Suzano e
da Bahia Sul informam ao mercado que serão
adoradas as seguimcs medidas no âmbito de cada
uma delas:

1. lmplaoc;;Jção de UlTla gestão unificada. a partir
do plóximo dia 2 de outubro. pua ali áreas de
papel e ce1ulose. Assim, as mesmas pessoas scrio
e1cita~ para inregrar as direrorias de '3d, uma das
referidas empresas. exercendo nelas funções
iciêmiC<lS. cumpridas as formalidades legais.

Como conseqüência. serão abridas economias de
~ca!a e aproveitarnenlO de todas as sinergías
dccorrentes da otimizaçãO da operação e do
compartilhamenro de melhores práticas.

2. Análise da conveniência e oponunidlde de que
uma pessoa jurídica independente venha a deter
os seus investimentos IUlIÚa. pc:ttoquúnica. sob
a forma de uma sociedade anônima de capital
aberto. arravés de procedimentos legais e
societários em estudo, de forma a conferir maior
Oc:xibilicbde. dinamismo. e auronomia a c:w
atividade.

O resulrado esperado é o forralecímemo dc:s.sa
área de aruação. com maior rransparência e
melhor enrendimemo do seu desempenho. em
cumprimcnro il definição esrrarc'gica de
concenrrar investimentos na Regiáo SUdCSle. com
atenção especial aos proj<'ros Rio Polímeros e
Polibrasil. para os quais já estão assegurados lodos
os recursos de capital necessários.

3. Análise da conveniência e oportuni~de de se
proceder a uma ofcna pública de aquisição dai
ações pmcrenciais de emissão da Bahia Sul.
que se enconrram em circulação no mercado.

Para lanto, seria aumentado o capital da Stuaoo
com inregra.lização pelos aceitantes d..
n:ferida ofena pública, que passariam. portanto.
a Ser acionistas da Suzana.

Como decurrência gera-se melhor entendimento
dos negócios e aumeneo do "tree floar". em
beneficio dos acionistas. iavoreeendo a ql.la1ificação
da Suzano juntO à Securiry Exchange Cominee 
SEC - para a obtenção do Nivc:lll para seus
ADRs.

••
Os administradores da Suuna e da Bahia

Sul esclarecem que. antes d.1 implemenea~o das
mt"didas ora em esrudo. lel'arão em conca 05 lermos
e as obrigações conslantes dos coneraras existentes.
inclusive os de financiamenros, bem como da
operação de "projcet finance" para implaneação do
projeto Rio Polímeros. em fase final de comr:l.laçáo.

Se os esrudos confirmarem a conveniência e
oporrun idade de se proceder às operações acima
refl"ridas, o mercado será prorllameme informado.
inclusive sobre o detalhamenro de execuç.io dos
referidos projelos, com absolura obediência às regras
legais vigemes preservando-se. inregralmenre. os
direitos e imer~scs dos acionistas. de ambas as
sociedades.

•••
Com o objerivo de reforçar sua presença mundial

e obter melhores condições de competição no
mercado global. a Suzano e a Bahia Sul comunic;un
que eSlarão panicipando do processo de
privatização da Focrucel - Empresa Produlora de
Pasta c Papel - sediada em Porrugal.

••••
Essas medidas. previstas nos planos estratégicos.

aliadas aos esforços em andamenro de racionali~t

das operaçõcs e otimização e modernizaçãO dos
ativos produtivos, reforçam o obierivo maior das
Empresas Suzano que é o de remunerar
adequadamente os acionistas. satisfazer ainda mais
05 clienres e valorizar os crnpregados, atendendo a
princlpios de saudável governança corporao\"3 e de
transparência de informações que são essenciais para
o fonalecimenlo do mercado acionário.

A Suzano informa que esrará adorando as
providências necessárias il formalização de sUa
adesão ao Nível) da Bovespa.

São Paulo. 26 de ,elembro de 200;

Ga. Suzana de l'apel e Celulose
Adhemar Magon

Diretor VícC'~PrtYdcnre C' de Rcl2çOts

com 100000uIIlorcl

Baltia Sul Celulose S.A.
Bernardo 5z.pigd

i)IC'Clor AdmlnJuratlVo-Fuu.nCClnl c d,
Rtlaç.ÕCJ com Invcs[idort~
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Fato Relevante
o invesÚJnento em ['anugal

A Companhia Suzano de Papel e Cdulose
(S=o) comunica a05 seus acionisGlS e ao
mercado em geral que decidiu panidpar
do pl"OCClSO de privatizraçio da Ponucel
-. Empresa Prodwora de I'oosco e Papel S.A.
(Po=Il. que ..,rà promovido pelo
Govrrno de PortUgal e previsto para
ocorrer no primeiro "imesue de 2002.

Com esse propósito, a Suzano aMinou
com a Sonae SGPS (Sonac) c com a Sonac
Produtos e Derivados Florestais SGPS SA
(SPDF) Memorando de En~c:nws,
pelo qual a Suzana adquiriu o direito, por si
ou por qualquer de suas connoladas. a
e~ruar. em conjumo com a Sonae. aportes
de capital na SPDF permitindo a esCl
última subscrever novas açóes relativas ao
awnc:nco de capiral ou adquirir açéics amais
de emiosio da Porrucd. bem como
participar do processo de privatiza~o dc:sra
última.

A SIJl.aI10 pretende erelllar os mencionados
aportes de capital na SrDF auavés da sua
controlada Bahia Sul Cdulose S.A. (Bahia
Sul), a qual. uma Vc:2 complerado o
processo de capitalizaçãO da SPDF. deterá
49.99% do capital dessa sociedade e a
Sonae, 50.0\%. Em rmo dessa .,.;uurura
de capital e de Acordo de Acionisw
prM5tO no Memorando de
Enrendimentos, a Bahia Sul cerá cambém
co-~na~daPorrucd.

A SPDF é hoie (iNlar de 18,0 I% do
capital da Porrucd e, apôs a subscrição de
aumento de capiral cujo prazo de
subscrição (erminuu em 24 do corrente
mês. subscrever:í as eventuais sobras para
elrvu, de maneira significativa, a sua
participação no Glpira! da recerida Porruccl.

O montante (Oral estimado do investimc:nro
a ser efetuado pela Bahia Sul na SPDF é de
EUR 2S0.000.000.oo (duzentos e
cinqücnco milhões de euros).

A condusio definitiva dessa transação
depende do implemento de certas
condições previslas no Memorando de
Entendimentos. entre as quais a subscrição.
pela SPDF, de ações da Porrucd, no leilão
de sua privat ização, que assegu re a
titularidade do seu concrulc acionário. bem
como a. apro....ação. pelo Banco Cenlral do
Brasil. da rcm~a das di\isas para a
realização dess<: in vescímellw.

São Paulo. 26 de setembro de 200 I

<:ia. Suzana de Papel c Cehalou
Adhemar Magon

Di....or Vic.·Prwdenre e do Relaçoo
com lnveslidore.

Bahia Sul Cc!lllose SoA.
Bernardo Szpigd

Diretor Admimsrri1ivu-Financ:ciro c: de
ReJaçó<> com Investidor<'

Setembro de 2001
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O SR. PRESIDENTE (Salatiel Carvalho) - Con- pirituoso" - entre aspas - seria uma das nossas cons-
cedo a palavra ao Sr. Deputado Joaquim Francisco. tâncias. Mais ainda: seria poderosa arma de que dis-

O SR. JOAQUIM FRANCISCO (Bloco/PFL - pomos para driblar as adversidades e flertar com as in-
PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, coerências e turbulências. Responderíamos, dessarte,
Sras. e Srs. Deputados, a formulação de Miguel de com o "jeitinho" tão nosso aos fardos que, em outros
Cervantes, segundo a qual "a maior loucura que um ombros, levariam ao desespero e à tragédia.
homem pode fazer na vida é deixar-se morrer", pode Também se diria que esse aparente ou virtual de-
muito bem ser estendida às comunidades, isto é, ao sencanto, essa passividade mesclada de fatalismo,
plano que se eleva do individual para o coletivo, o con- tem seu lado extremamente positivo: constitui reação
gregacional. Seria o caso de um país, ou, melhor ain- contra estado de coisas que nos cabe transfonnar. Daí
da, de u~ n~ç?o, toma..do ? termo no ~entido de um a progressiva ocorrência de participação popular, de
gr~po de Indlvlduos, nao Impo~a_ quao num.eros.o, interferência grupal nos rumos do País, de contestação
unl~os ~or laços c~muns de t~adlçao, cultura, Ideais, societária a uma realidade que se quer modificada
asplraçoes e desafiOS. Desanimar ante as recorren- com a urgência requerida pelos tempos modernos.
tes, persistentes e aparentemente insuperáveis difi- ... . .
culdades "deixar-se morrer" corresponderia a verda- Alias, Sr. Presidente, com as ransslmas exce-
deira "Io~cura'" ções de praxe, o fenômeno longe está de exclusiva-

14 . I d B '1 tiS P'd mente brasileiro: o mundo todo, inclusive em seus es-
ome-se o exemp o o rasl a ua , . r. re~1 en- paços privilegiados, vive momento permanente de

te. Ganha força na presente quadra da Vida naCional, . d d d . b d It 1"
empolgando setores da nossa geografia humana, ~~Ise,.e .aço a a e vlgoros~ usc~ e ~ erna Ivas,
corrente nada sutil de desânimo cujos riscos amea- ao mais Jnten~a.s quanto mais se,disseminam, ~ntre
çam a construção do futuro de progresso e justiça so- as c1as~e~ ~oclal~ outrora postas a marge~ do SISt~-
cial a que os brasileiros todos almejamos. Trata-se de ma declsono, o~ Instrume~tos de captaçao da maIs
sentimento fronteiriço do pessimismo, do negativismo abra~g~nte realld~de: ~~na esta fase de pr~fu.nda
e da impotência, como se não nos fosse possível, por tra~slçao planetána, Inedlta em suas caractenstlcas
inerente incapacidade e fatalidade, avançar naquela mais acentuadas.
construção, efetivar nossa inserção no mundo desen- A ser tudo isso verdadeiro, quando nada pela in-
volvido, superar as barreiras que se antepõem ao trínseca insatisfação do ser humano - independente-
nosso sonhado destino de grandeza e bem-estar. mente do ambiente em que age e interage - nada es-

Desse ponto de vista, estaríamos fadados a taria ocorrendo de nitidamente novo no cenário brasi-
ocupar espaço periférico no contexto internacional, leiro, salvo, claro está, no âmbito das manifestações,
com as mazelas que nos intelicitam à maneira de pu- nas linhas que demarcam a natural ebulição da vida
nição às deficiências que são intrínsecas ao nosso et- contemporânea. De angulação otimista, a ansiedade,
hos, às características e distorções do nosso proces- a angústia, o inconformismo são fatores de avanço,
so histórico - processo que nos persegue como pra- vetores de efetivo desenvolvimento. O território dos
ga ou maldição. contenciosos sociais sofreria, assim, alterações ben-

O "País do futuro" parece fazer jus às tiradas jo- fazejas, por serem mais humanamente justas, mais
cosas que há muitas décadas nos são assacadas, do coletivamente equânimes.
tipo do "sempre será", significando que vivemos a cul- Mas não é bem esse o aspecto aqui destacado,
tivar exp~ctati~as que não pass~m de utopia. Sob Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Em meio à fer-
nossos pes, o fiO da navalha estana permanentemen- vorosa participação da nossa gente na tomada de de-
te estendid~ sobre o abism~ inevitável. A p~ópria ga- cisões que ao final lhe dizem respeito vem-se mate-
Ihofa que nos mesmos nos Impomos, de nao haver- .. " _'_
mos ainda sido tragados pelo abismo em decorrência rlahzando o fantasma da desolaçao; desolaça~ com o
do nosso gigantismo territorial, começa a ser perigo- presente e, s?~retudo, com o .fut~ro.; ~esolaçao co_m
samente contestada: as funduras abissais teriam as- os quadros dirigentes e suas InstltUlçoes; desolaçao
sumido nos últimos tempos proporções suficientes com a irritante lentidão que nos parece sufocar, dese-
para comportar o gigante. nhando cenário de irreversfvel fracasso, de incontor-

Sr. Presidente Sras. e Srs. Deputados, dir-se-ia nável insucesso, de consubstanciai carência de es-
que sempre foi assim, sempre estivemos propensos, trutura de recursos humanos para modificar, na di-
até por nossa índole irreverente, ao exercício da ironia mensão pretendida e na velocidade requerida, pano-
e do sarcasmo. Dessa forma, tal humor corrosivo e "es- rama que nos atormenta e fragiliza psicologicamente.
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É O que não podemos deixar que aconteça e se
consolide, talvez irreparavelmente. O desânimo não é
apenas mau conselheiro: eJe corrói o organismo, des
trói as resistências, exaure as forças reativas e fecun
das. Seja na esfera pessoal, seja na instância coleti
va, é verdadeira loucura deixar-se morrer. Sem falsa
euforia e ilusório otimismo, é preciso acreditar, contra
as circunstanciais evidências, que o Brasil construirá
seu futuro, a partir do presente que também nos com
pete transformar.

Com esse ânimo, e somente com ele, nos será
possível superar as crises e aprender as lições por
elas mesmas fornecidas.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. JAQUES WAGNER (PT - BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, a mais recente pesquisa CNI/IBOPE revela
que 62% dos brasileiros não confiam no Presidente
Fernando Henrique Cardoso.

A desconfiança é ainda maior nos grandes cen
tros, nas Capitais, onde 72% não aprovam o modo de
FHC administrar e 73% não confiam no atual Presi
dente da República.

Tempos difíceis para os governistas, que tam
bém sofrem os respingos de Paulo Maluf e Jader Bar
balho.

A pesquisa CNIIIBOPE também mostra que a
rejeição a um candidato que represente a continuida
de da política econômica é de 59%. Ou seja, 59% dos
entrevistados afirmaram que não votam no candidato
da continuidade de maneira alguma. Aliás, apenas
13% dos entrevistados responderam que certamente
votariam no candidato da continuidade.

Segundo essa pesquisa, a confiança dos brasi
leiros no Presidente permanece abalada, reflexo so
bretudo da crise de energia elétrica.

Indiferente ao clamor das ruas, o Governo se
gue seu projeto de desconstrução nacional, de priva
tizações de setores estratégicos de nossa economia.
O setor elétrico é um exemplo clássico. No mundo,
apenas dois países venderam ou estão vendendo o
setor elétrico: o Brasil e a Argentina. Sendo que a
Argentina já vendeu 100%.

Nosso povo está sem horizontes, cansado dos
velhos caciques. Quanto às perspectivas para o futu
ro, o povo olha receoso para a situação dos países vi
zinhos do Brasil, aqueles que seguiram a receita do
chamado Consenso de Washington. A mesma receita
que levou o Brasil ao atual estado de elevado desem
prego, de dívidas externa e interna crescentes, de li
quidação do patrimônio público, de racionamento de

energia elétrica e de prostituição infantil, com milhões
de deserdados do campo migrando para os grandes
centros urbanos e milhões de famintos perambulando
pelas ruas do País.

As recentes pesquisas refletem a certeza de
que o povo brasileiro se deu conta de que seguir nes
sa rota é seguir para o abismo. Mostram que o povo
se cansou dos velhos métodos e formas de governan
ça. E explicitam que o povo brasileiro quer mudanças,
aspira a novos paradigmas.

Sem dúvidas, toda essa energia humana vai
operar mudanças e avanços em nosso processo poU
tico democrático - e, nesse processo, surgirão novos
horizontes para a nossa Nação.

Nós do Partido dos Trabalhadores compartilha
mos desse sonho generoso de uma nação próspera,
soberana, democrática e socialmente justa.

Para nós, o pleito democrático de 2002 será o
grande momento de darmos início à concretização
desse sonho, elegendo Luiz Inácio Lula da Silva para
a Presidência da República.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, o Brasil se orgulha de possuir como patrimô
nio de seu povo a PETROBRAS, um dos gigantes in
ternacionais do setor de petróleo, que tem buscado
ampliar as reservas brasileiras, estabelecendo impor
tantes recordes na exploração off-shore, em alto-mar,
com especial ênfase para a Bacia de Campos, em mi
nha região, o norte do Estado do Rio de Janeiro.

Tem sido a PETROBRAS expressivo fator de in
dução de crescimento econômico não somente do
norte fluminense, mas de todo o Estado do Rio de Ja
neiro, em função da sua atuação na Bacia de Campos.
Esta observação se dá em respeito não somente à es
tatal, mas também aos Municípios produtores de pe
tróleo, que têm impulsionado a economia fluminense.

Na condição de Deputado Federal eleito pelo in
terior fluminense e por entender a importância da es
tatal para os Municípios produtores de petróleo e vizi
nhos, mantenho-me vigilante, atento às iniciativas re
gionais da PETROBRAS e à condução de suas dire
trizes nacionais, sob a rigorosa e técnica administra
ção do seu Presidente, Henri Philippe Reichstul.

Dessa forma, venho saudar o Sr. Henri Reich
stul pelo anúncio recentemente feito à imprensa naci
onal de que seriam assegurados os investimentos
programados pela PETROBRAS até 2005, indepen
dentemente do cenário econômico internacional, das
turbulências que se avizinham.
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A PETROBRAS é seriamente comprometida
com o desenvolvimento do País e projeta investimen
tos da ordem de 5,5 bilhões de dólares anuais até
2005, em um processo que só é possível em função
do pleno estado de saneamento das finanças da em
presa e pela seqüência de lucros que vem auferindo.

Os esforços do Sr. Henri Reichstul são no senti
do de assegurar os recursos necessários para provo
car a elevação da produção média de 1,4 milhão de
barris por dia para 1,9 milhões de barris diários em
2005, para quando se projeta faixa de consumo na ór
bita dos 2,1 milhões de barris diários.

É digno de se observar ainda, Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, as declarações do Presidente
da PETROBRAS de que é possível à empresa sus
tentar 75% da demanda brasileira de derivados de
petróleo, hoje estabelecida em torno de 1,8 milhões
de barris por dia, com o percentual restante sendo
atendido por força de importação da Nigéria, Angola,
Argélia, Venezuela e Colômbia.

A preocupação do Presidente Henri Reichstul é
tranqüilizar a sociedade brasileira em relação à possi
bilidade de haver, no País, reflexos de quaisquer con
flitos que venham a ser desencadeados no Oriente
Médio em face de ação dos Estados Unidos e países
alinhados, para combater o terrorismo.

De acordo com a exposição do Presidente da
PETROBRAS, da importação de 380 mil barris diári
os, 100 mil barris são provenientes hoje de países in
tegrantes da OPEP, a organização representativa dos
produtores de petróleo do Oriente Médio, contra a
média de 50% registrada em 1992, época de conflito
internacional semelhante - a chamada Guerra do
Golfo.

É preciso observar ainda, em consonância com
as informações divulgadas, que o processo de flexibi
lização do monopólio estatal de petróleo assegurou a
participação de mais de 30 empresas petrolíferas em
projetos de exploração de novas jazidas no Brasil,
que devem alcançar a produção de 200 mil barris diá
rios até 2005, garantindo a cobertura da demanda
existente.

Quando venho a plenário expor minhas respei
tosas e elogiosas considerações ao comando nacio
nal da PETROBRAS, desejo também estender meus
parabéns ao quadro geral de servidores, petroleiros,
executivos e técnicos dessa empresa nacional que
tanto tem contribuído para com o esforço do Governo
Federal de incrementar o progresso do Brasil.

Ao encerrar este pronunciamento, Sr. Presiden
te, coloco-me ao lado do Governo Federal em sua po
lítica para o setor de petróleo e à disposição da

PETROBRAS e dos Municípios produtores de petró
leo no sentido de que possamos assegurar as condi
ções ideais para a geração de maiores divisas para o
País, especialmente para o Estado do Rio de Janeiro,
divisas que indubitavelmente se traduzirão na obten
ção de melhoria de qualidade de vida para o nosso
povo.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados.

A SRA. TELMA DE SOUZA (PT - SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, em matéria intitulada "Bolsa-Escola benefi
cia apadrinhados de políticos", publicada na Folha de
S.Paulo, edição de 24 de setembro, deparamo-nos
com prática condenável, arcaica e incompatível ao re
gime democrático de nosso País. Denuncia a matéria
cidades que usam o benefício do Bolsa-Escola de for
ma clientelista, favorecendo apaniguados de políticos
locais e excluindo famílias que deveriam ser contem
pladas com esse programa.

Entendo que municipalização dos programas
sociais não significa "prefeiturização". Cabe às Prefei
turas viabilizar a implantação dos programas, além de
dotar as cidades de conselhos sociais gestores das
políticas públicas, compostos por representantes do
Governo local e da sociedade civil organizada, inclu
indo-se aí a representação dos próprios beneficiários
das ações sociais. Isso permite maior acompanha
mento e avaliação e dá oportunidade ao controle so
cial público e à democratização das políticas públicas.
As práticas denunciadas nessa matéria situam-se na
contramão desse processo.

Como que antevendo o que denuncia a matéria
da Folha de S.Paulo, apresentei à Casa projeto de lei
que busca aprimorar aspectos do Programa Bol
sa-Escola, incluindo a proposta no sentido de que seu
controle seja feito pelos conselhos sociais existentes
nas cidades. Entendo que esses conselhos conhe
cem os principais problemas locais, além de estarem
próximos da população beneficiária, e podem adotar
medidas corretivas a eventuais erros, a exemplo do
uso clientelista e fisiologista do benefício propiciado
pelo Bolsa-Escola. Com certeza, trata-se de medida
mais apropriada à realidade local, o que evitaria a
suspensão do pagamento de todos os benefícios,
prática adotada pelo MEC.

Essa penalidade generalizada atinge as poucas
crianças beneficiadas pelo programa, interrompe o
delicado processo de reestruturação sócio-financeira
familiar e agrava o quadro de exclusão social das fa
mílias.



Era o que tinha a dizer.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PL - ES. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, todos que nos assistem ou nos ouvem,
nas galerias, pela Rádio Câmara ou pela TV Câma
ra, ao retornar a esta tribuna, na tarde de hoje, quero
manifestar a minha profunda admiração pelo trabalho
que vem sendo desenvolvido pelas organizações per
tencentes ao denominado terceiro setor.

O primeiro setor é o governo, responsável pelas
questões sociais. O segundo é o privado, responsável
pelas questões individuais. Com a falência do Estado,
o setor privado começou a ajudar nas questões socia
is, através das inúmeras instituições que compõem o
chamado terceiro setor, que hoje possui 12 milhões
de pessoas, entre gestores, voluntários, doadores e
favorecidos de entidades beneficentes, além dos 45
milhões de jovens que vêem como sua missão ajudar
o terceiro setor.

É importante que seja feito o registro neste mo
mento da importância social que as entidades benefi
centes estão tendo no Brasil e em todo o mundo. Na
maior parte dos Municípios brasileiros, o terceiro se
tor ocupa-se de muitas obrigações que são inerentes
ao setor público, ou seja, socorre as ineficiências do
primeiro setor.
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Por isso, acredito que o Programa Bolsa-Escola gajaram de forma decidida e vigorosa na luta por uma
requer mudanças que garantam sua adequada imple- cidade melhor, mais justa e livre dos atos de corrup-
mentação e, mais ainda, a democratização de seu al- ção promovidos e patrocinados pelo ex-Prefeito.
cance, contemplando os grupos familiares que de fato Entre essas lideranças devemos mencionar o Valter
necessitam de política pública de transferência de Orsi, da Associação Comercial e Industrial de Londri-
renda. na; o advogado Nilton Moratto, ex-Presidente do Con-

Muito obrigada, Sr. Presidente. selho Comunitário de Segurança; o Lauro Zanetti,
O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Pro- Presidente da Subseção da OAB de Londrina; o Car-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e lo~ ~oberto Scalassara, coordenador do Centro de
Srs. Deputados, os desmandos produzidos pelo Direitos Humanos.
ex-Prefeito de Londrina Sr. Antônio Belinati exigiram a Todos eles, acompanhados em sua mobilidade
mais ampla mobilização popular, do que resultou, pelo Padre Manoel Joaquim e pastores evangélicos,
como não poderia deixar de ser, seu afastamento do se empenharam no combate à corrupção e aos des-
cargo. mandos que tanto caracterizaram a antiga adminis-

A população de Londrina montou seu Movimen- tração municipal, trazendo prejuízos de milhões aos
to pela Moralização da Administração Pública; essa habitantes de Londrina.
mesma população pôde contar, ainda, com a atuação Assim, Sr. Presidente, em meu nome pessoal e
do Ministério Público, encarregado da defesa do patri- no de toda a bancada do Partido Popular Socialista -
mônio público, investigando a fundo a corrupção no PPS nesta Casa, queremos unir nossas palavras às
Governo Municipal e conseguindo se impedissem de todos os que, no Paraná e no Brasil, cumprimen-
mais e mais desmandos. Os promotores Cláudio tam os senhores promotores e o Movimento pela Mo-
Esteves, Solange Vicentin e Bruno Gallati chegam ao ralização na Administração Pública, estando todos na
ponto de entender que as pesquisas naquele mundo certeza de que sua atuação foi novo impulso para o
de corrupção poderão levar ainda uns dez anos até fortalecimento da sociedade civil organizada em nos-
que cheguem a seu fim, o que esperamos venha de sa terra.
fato a ocorrer, com a punição dos culpados e o retor
no aos cofres daquele Município das verbas dali frau
dulentamente desviadas.

A imprensa de Londrina, de todo o Estado e de
várias Capitais do País deram amplo espaço às provi
dências que foram adotadas para a apuração final da
queles crimes contra o Erário. Mas, agora, o Movi
mento pela Moralização e o Ministério Público vêm de
ter reconhecido seu árduo e fecundo trabalho, rece
bendo um prêmio da ONG Transparência Internacio
nal, uma organização que, mundo afora, ajuda a com
bater a corrupção, premiando, corno faz agora, aque
les que participam dessa mesma luta. Assim, no dia 7
de outubro próximo, na cidade de Praga, na Repúbli
ca Tcheca, o prêmio será entregue a essas personali
dades, indicando o reconhecimento, agora internacio
nal, por tudo o que se tem feito nesse campo de tanto
interesse para a cidadania, ao mesmo tempo em que
estimula outros cidadãos, outras organizações que
combatem os já alarmantes índices de corrupção que
tanto corroem os alicerces de uma democracia cida
dã, aquela que queremos de todo institucionalizada
no Brasil.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não po
deríamos deixar de citar, também, algumas das lide
ranças do Movimento pela Moralização na Adminis
tração Pública de Londrina. São pessoas que se en-
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Recentemente foi concluído o Projeto Filantro
pia 400, idealizado pela Kanitz & Associados, que fez
o balanço das quatrocentas maiores entidades bene
ficentes do Brasil. E aqui, Sr. Presidente, quero abrir
um parêntese para dar os parabéns à AFECC - Asso
ciação Feminina de Educação e Combate ao Câncer,
que conquistou a 14a posição na classificação nacio
nal, o 60 lugar na área de saúde e o 10 no Espírito
Santo.

A AFECC foi idealizada há mais de 49 anos pelo
casal Ylza e Affonso Bianco e hoje tem vínculo com o
Hospital Santa Rita. Durante todos esses anos, con
tou com o apoio de muitos amigos e doadores - anô
nimos, várias vezes - e agora, com quase meio sécu
lo de vida, é honrada com esta justa classificação de
14a maior entidade do Brasil e que muito honrou a to
dos nós do Espírito Santo.

É tudo, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ CARLOS COUTINHO (Bloco/PFL

- RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, é preciso saber História e
ter noções básicas de Geografia para entender o con
flito que está por acontecer no Afeganistão. Os vizi
nhos do país transformado em alvo da retaliação nor
teamericana são quase todos dominados por regimes
ligados no todo ou em parte a líderes muçulmanos,
que repudiaram o atentado terrorista e pregam a paz.

Está em curso nas principais cidades do mundo
forte mobilização em favor da paz. São movimentos
espontâneos, que brotam da experiência dos europe
us em lidar com guerras e da percepção dos universi
tários norte-americanos de que violência não solucio
na a ameaça terrorista.

O mundo está apreensivo. Não existem dúvidas
quanto à necessidade de punir, prender e condenar o
bárbaro atentado terrorista cometido contra os Esta
dos Unidos. A divergência internacional ocorre ape
nas na metodologia. O Presidente George W. Bush
deu ultimato ao mundo. Quem não está com ele, está
contra. E já deslocou suas tropas para as fronteiras do
Afeganistão.

O terrorismo precisa ser punido e atingido no
seu âmago. Mas o Estado, sobretudo a superpotência
norte-americana, dispõe dos meios e da tecnologia
para selecionar seus alvos. O Afeganistão não é ad
versário na sua infinita fraqueza militar. O inimigo é o
terror, seus organizadores e sua capacidade de orga
nização. É preciso atingilo e extirpar este câncer da
humanidade.

Mas o risco de guerra total é elevado. índia e Pa
quistão, vizinhos do Afeganistão, dispõem de arsenal
atômico.

Prender e punir são ações absolutamente ne
cessárias e justas. Os autores dos atentados de Nova
York e Washington não Podem deixar de ser respon
sabilizados. Mas punir a humanidade é ação que en
volve o destino do planeta. A hora é grave, mas as
pessoas em posição de apertar o botão do holocaus
to nuclear precisam refletir muito antes da decisão fi
nal.

Era o que tinha a dizer.
O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pronuncia

o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, na semana passada a Agência Nacional de
Telecomunicações - ANATEL fechou mais uma rádio
comunitária. Colocou o lacre em uma rádio do Municí
pio de Itajobá, São Paulo.

Na semana anterior, esta mesma agência este
ve em Pernambuco e, acompanhada da Polícia Fede
ral, lacrou quase uma dezena de rádios no sertão do
Estado. Por esses dias, a ANATEL tentou fechar a rá
dio comunitária do Município de Valente, na Bahia.
Ainda bem que o povo da cidade está unido na defesa
dessa emissora e não permitiu que os agentes atuas
sem.

No Município de Cataguases, Minas Gerais, a
Rádio Cultura Patachoca, da Associação de Morado
res dos Bairros de Dicoleite e Gensérico e que funcio
nava a três anos, foi lacrada pela ANATEL em 27 de
junho de 2001.

Sras. e Srs. Deputados, essas são apenas algu
mas das ações de repressão deflagradas pela
ANATEL com a participação da Polícia Federal. Essas
emissoras, em sua maioria, cumprem um papel social
e cultural importantíssimo para a comunidade. Elas
resgatam a cidadania e fazem com que a comunidade
faça e seja a informação. Por isso mesmo o Governo,
através desses agentes, têm atuado de forma tão ri
gorosa sobre elas.

O que se oculta dessas ações é porque elas são
ilegais. Sim, tanto a ANATEL quanto a Polícia Federal
não têm poder para fechar rádios, lacrar ou apreender
equipamentos. Mas é o que estão fazendo.

No caso da específico da ANATEL, vale registrar
que ela desobedece a uma decisão do Supremo Tri
bunal Federal. A decisão é de 1997 e determina que a
ANATEL não pode apreender equipamentos sem o
devido processo legal. Mas tanto a Agência quanto a
Polícia Federal têm feito isso. Ou seja, o Supremo
está sendo desrespeitado diariamente neste País!

O Partido dos Trabalhadores já encaminhou
uma reclamação ao STF, que está tomando as provi
dências. O que nos incomoda, no entanto, é a arro
gância do Executivo, que age como se este País fosse
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uma monarquia e o Presidente da República fosse o dalosamente enganada por este Governo em um dos
rei. mais elementares de seus direitos: a uma alimenta-

Este é o absurdo atual. Tanto a ANATEL quanto ção saudável.
a Polícia Federal estão invadindo residências de uma Quero trazer mais uma vez a denúncia de que,
forma ilegal. Não apresentam o mandado do juiz. A submisso aos interesses do agribusiness, o Gover-
Polícia trata os que lidam com rádios comunitárias no do Sr. Femando Henrique Cardoso vem permitin-
como marginais perigosos. Invadem os locais arma- do - pela displicência na vigilância, pela inviabiliza-
dos de fuzis e metralhadoras. Algemam as pessoas. ção orçamentária, pela pressão sobre o pequeno pro-
Na verdade, são covardes porque enfrentar gente de- dutor rural e pela cizânia administrativa do Executivo
cente é fácil. E gente decente - eles sabem - não age - a disseminação e a contaminação de nossos cam-
com a grosseria com que eles agem. pos produtivos com produtos geneticamente modifi-

Diante desses absurdos, orientamos aos que fa- cados.
zem rádios comunitárias que denunciem na delegacia A disputa política no âmbito do Executivo, que
de polícia local essas pessoas que, utilizando-se do se arrasta desde 1995, possibilitou que o número de
Estado, praticam abusos. Orientamos para que as de- experimentos transgênicos liberados saltasse de cin-
nunciem por abuso de autoridade, invasão de domicí- qüenta, em 1995, para 360, em 1998. Esse cresci-
lio, furto de equipamentos. mento de 620%, verdadeira "farra dos transgênicos",

O lacre que eles colocam não tem validade, é provocou intenso debate na sociedade e nas instânci-
ilegal. Deve ser rasgado ou guardado como prova do as governamentais. Em 1999, a discussão chegou ao
abuso dessa gente. Legislativo e ao Judiciário, em que a liberação comer-

Neste momento a Casa recebe a visita do Dr. cial dos produtos transgênicos para consumo huma-
Paulo Fernando Silveira, Juiz Federal de Uberaba, Mi- no foi objeto de liminares e recursos judiciais.
nas Gerais, que é um defensor das rádios comunitári- A publicidade do debate refletiuse em pequeno
as e já demostrou juridicamente, várias vezes, a ile- recuo no número das liberações de testes, que caí-
galidade desses atos. ram de 360, em 1998, para 344, em 1999. No entanto,

a área plantada por ano cresceu de 235,4 hectares
O que a sociedade se pergunta é por que eles, para 357,6 hectares. De 1997 a 2001, a área de lavou-

que são tão rigorosos com as rádios comunitárias, ra transgênica atingiu 882,2 hectares
não agem assim com as telefônicas? Por que a Tele-
mar na Bahia não é submetida à devida fiscalização? A divulgação de vários relatórios científicos, in-
Por que esta omissão? ternacionais e nacionais, sobre as lavouras transgêni

cas revela o perigo da polinização e do cruzamento
Sabemos a resposta. É porque este Estado, o entre espécies diferentes. Temse registros de efeitos

Governo Fernando Henrique Cardoso, existe para pri- nocivos ao meio ambiente e à saúde.
vilegiar os ricos, a elite. A ANATEL se tornou isto: uma O Congresso Nacional vem promovendo au-
agência virtual que dá amparo - pela omissão e cum- diências públicas, sessões de debates, seminários e
plicidade - aos abusos cometidos pela Telemar e to- reuniões sobre o tema. Existem vários projetos de lei
das as outras empresas de telefonia do País. em tramitação a respe~o. Esses projetos, devido aos

Finalmente, gostaria de parabenizar todos dissensos que provocam, estão fora da pauta de vota-
aqueles que ousam desafiar a repressão, gente como ção em plenário.
a de Valente, na Bahia, e de outras regiões brasilei- Na sociedade há uma série de movimentos que
ras, que enfrenta os agentes a serviço dos ricos. confluem na campanha nacional "Por um Brasil Livre
Enfim, parabenizo todos aqueles que em todo país de Transgênicos", cuja pauta advoga a moratória de,
defendem a democracia e a liberdade de expressão, no mínimo, quatro anos e tem como suporte o "princí-
enfrentam a violência do Governo FHC. pio da precaução", internacionalmente reconhecido.

À violência, essas pessoas respondem com a Apesar de tudo isso, os dados da realidade de-
palavra e com a coragem de colocar mais rádios no monstram que o Brasil está se tomando grande cam-
ar. Eles fecham uma, o povo abre dez. po de experiência a céu aberto das empresas do

Estamos juntos com os que fazem rádios comu- ramo. A propaganda intensiva que vendo sendo reali-
nitárias. zada na mídia mostra bem o tamanho do problema

O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Pronun- que estamos vivendo na área.
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. As empresas de agronegócios estão correndo
Deputados, a sociedade brasileira vem sendo escan- contra o Legislativo. Vem aplicando a estratégia de in-
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troduzir a contaminação genética no setor de alimen- no lugar de incorporá-Ia aos salários, como sucedeu
tos de forma a que fique impossível ao consumidor fu- em relação às outras categorias do serviço público.
gir de alimentos que contenham composto transgêni- No decorrer de todo este período de greve, os
co. A idéia é simplesmente contaminar o mais rápido servidores têm procurado estabelecer negociações
possível os países que ainda vão legislar sobre o as- com o Governo, por intermédio do Ministério da Edu-
sunto e, assim, introduzir como fato consumado essa cação. Vários iniciativas foram tomadas, inclusive
biotecnologia. com o apoio de muitos Parlamentares desta Casa,

É uma guerra invisível, verdadeira técnica e es- com vistas a solucionar o impasse ora existente em
tratégia de terrorismo! decorrência da falta de sintonia por parte do Governo

Amanhã, a Comissão de Defesa do Consumi- Federal e ao atendimento da pauta de reivindicações
dor, Meio Ambiente e Minorias estará realizando au- dos servidores em greve.
diência pública com as entidades da sociedade civil Na semana passada, por exemplo, estavam
que trabalham no setor e acompanham o assunto. Em marcadas audiências com os Ministros da Educação
seguida será lançado um livro cujo título sugere bem e do Planejamento, Orçamento e Gestão, mas os titu-
os caminhos impostos pelo agribusiness ao Gover- lares dessas Pastas, não puderam receber os Parla-
no brasileiro, cativo das multinacionais do ramo. mentares que agendaram as audiências e as desmar-

Nesse sentido, estou dando entrada em projeto caram.
de lei que prevê a realização de plebiscito, de forma a Hoje, mais de mil servidores de diversas institui-
que a sociedade brasileira seja consultada frente à in- ções federais de ensino se encontram em Brasília, es-
trodução dessa tecnologia. Hoje, segundo a mídia, perando, mais uma vez, depois de exaustivas tentati-
ela nos oferece vitamina A e vacinas nos alimentos, vas e sete longos anos sem reposição salarial, que as
mas amanhã estará com certeza introduzindo produ- negociações que venham a por fim ao conflito ora es-
tos, drogas que nos impeçam de procriar e, quem tabelecido sejam finalmente abertas.
sabe, até de pensar! Já demonstramos, por meio de análises de re-

O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Pronuncia o se- percussão financeira, que o impasse pode ser soluci-
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa- onado; caso contrário, colocará em risco a pós-gradu-
dos, a greve dos servidores técnico-administrativos, ação e o ano letivo de meio milhão de alunos da gra-
que completa hoje 75 dias, atinge 100% das Universi- duação, além da realização do próximo vestibular.
dades Federais e quase a totalidade das demais insti- É por essa razão, Srs. Parlamentares, que dirijo
tuições federais de ensino superior. veemente apelo às autoridades competentes, princi-

Reivindicam os servidores a incorporação ao palmente ao Sr. Ministro Paulo Renato, no sentido de
vencimento básico da Gratificação de Atividade Exe- que se chegue a um acordo com a maior brevidade
cutiva - GAE, percebida pela categoria há oito anos; possível a fim de que as instituições federais de ensi-
isonomia de tratamento entre servidores ativos e apo- no superior retornem às suas atividades.
sentados; negociação da carreira nacional de técni- Era o que tinha a dizer.
co-administrativo em educação; correção das distor- O SR. MARCELO BARBIERI (PMDB - SP. Pro-
ções hierárquicas dos cargos e defesa da universida- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
de pública e dos hospitais universitários. Srs. Deputados, ocupo hoje esta tribuna para fazer

O funcionalismo técnico-administrativo está pa- apelo no sentido de aprovarmos o Projeto de Lei n°
ralisado em decorrência das políticas salariais do Go- 5.314, de 2001, que tem o propósito de realizar a revi·
vemo Federal para o serviço público, mais especifica- são, reestruturação e a valorização das carreiras do
mente para o setor da educação. Há cerca de quatro Poder Judiciário, bem como a priorização do venci-
meses, a edição da Medida Provisória n° 2.150 insti- mento básico do cargo, ora em tramitação na Comis-
tuiu a Gratificação (variável) de Desempenho de Ativi- são de Trabalho, de Administração e Serviço Público
dade Técnico-Administrativa Educacional - GDAE, desta Casa.
arremessando-os à intranqüilidade e à insegurança, Tenho a honra de ser o portador de abaixo-assi-
porque cria graves desvios e distorções, confiscando nados de servidores de Fóruns da Justiça Federal de
direitos adquiridos e possibilitando a redução dos oito cidades do Estado de São Paulo - Piracicaba,
vencimentos básicos e a exclusão dos aposentados Franca, Araraquara, São Bernardo do Campo, São
de futuras reposições. José do Rio Preto, Jaú, Ribeirão Preto e São Paulo -,

A medida extinguiu, ao mesmo tempo, a Gratifi- que estão ansiosos pela aprovação do Projeto de Lei
cação (permanente) de Atividade Executiva - GAE, n° 5.314, de 2001. Com certeza, a aprovação desse



v - GRANDE EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Félix Men
donça, do PTB da Bahia.

O SR. FÉLIX MENDONÇA (PTB - BA. Pronun
cia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, preocupo-me com o que vem ocorrendo
no entorno das médias e grandes cidades brasileiras.
A falta de projetos para a habitação popular acarreta
desigualdades sociais sem precedentes na história
urbana deste País.
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projeto vai aprimorar a gestão dos recursos humanos O deslocamento das populações do campo para
no âmbito do Poder Judiciário Federal e contribuir as cidades, principalmente as grandes metrópoles,
para assegurar perspectivas de crescimento e desen- causou grande impacto habitacional no final da déca-
volvimento profissional, minimizando, assim, a gran- da de 80 e durante toda a década de 90. As estruturas
de disparidade existente nos vencimentos dos servi- desses centros não estavam preparadas nem plane-
dores em atividade no serviço judiciário. jadas para tal volume de ocupação populacional, o

Sr. Presidente, como é do conhecimento de V. que acarretou invasões desordenadas nas áreas do
Exa e das Sras. e Srs. Deputados, os servidores públi- seu entorno.
cos federais, entre os quais se inserem os do Poder Esse êxodo rural foi deveras estimulado pela in-
Judiciário, amargam sete anos sem nenhum reajuste dustrialização dos grandes centros, que propiciou
ou reposição salarial, o que torna seus vencimentos - maior oferta de emprego nos setores primário, secun-
em especial daqueles em início de carreira - incom- dário e terciário da economia. Contribui também para
patíveis com a responsabilidade e complexidade que esse quadro melhores condições de educação e saú-
o cargo exige. de, que não havia no campo.

Esse é o fruto da política econômica neoliberal As condições de moradia em que se encontra a
do atual Governo, totalmente equivocada, desastrosa maioria absoluta dos que vivem nesses grotões são
e - por que não dizer?- criminosa, pois está privilegi- demasiadamente subumanas. Casas sem infra-estru-
ando o pagamento de juros e a consumação de novos tura de engenharia, sem saneamento básico como
acordos com o Fundo Monetário Internacional em de- água potável, rede de esgoto e sem transporte de
trimento de mais justa remuneração para os servido- massa.
res. Em conseqüência desse posicionamento do Go- Essas habitações passaram a ser preocupação
vemo, grande parte dos servidores está sendo levada básica das administrações dos médios e grandes
a abandonar a carreira em busca de melhores salári- centros urbanos.
os, o que em curto espaço de tempo poderá provocar O Congresso Nacional vem fazendo sua parte
verdadeiro caos nos serviços prestados pelos Pode- para minimizar esses problemas. Faz-se mister que
res da União, em especial pelo Poder Judiciário. os demais segmentos da sociedade abracem esta ca-

É evidente que a Lei nO 9.421, de 1996, que re- usa de todos os brasileiros.A sociedade unida poderá
gulamenta as carreiras do Poder Judiciário, trouxe al- suplantar tais desigualdades e reverter de maneira
guma melhoria salarial aos servidores daquele Poder, definitiva esse cenário.
mas não foi suficiente para equilibrar a situação em Meu pronunciamento visa chamar a atenção
que se encontra essa categoria. para o tema e tentar corrigir distorções no setor oligo-

Por esse motivo Sr. Presidente, dirijo apelo aos polizado de grande influência no cenário descrito.
membros da Comissão de Trabalho, em particular ao No início de dezembro do ano passado, foi reali-
seu Presidente, Deputado Freire Júnior, para que pri- zada audiência pública na Comissão de Defesa do
orizem a apreciação do Projeto de Lei nO 5.314, de Consumidor, Meio Ambiente e Minorias para discutir
2001, a fim de assegurarmos aos servidores do Poder e esclarecer com representantes de produtores de ci-
Judiciário Federal a garantia da reestruturação das mento e da área de construção civil o enorme aumen-
carreiras. to do preço daquele produto, verificado entre os me-

Muito obrigado. ses de junho e dezembro de 1999. A apresentação de
O SR. PRESIDENTE (Salatiel Carvalho) - Pas- requerimento por este orador para realização dessa

sa-se ao audiência, já em fevereiro de 2000, na esteira dos rea
justes de preços feitos pelos produtores, demonstra a
preocupação que o assunto provoca nos Deputados
que o subscreveram.

O longo decurso entre a apresentação do re
querimento e a realização da audiência - dez meses
- deve-se aos sucessivos adiantamentos solicitados
por outros Parlamentares, talvez mais preocupados
com assuntos menos abrasivos e pesados do que o
próprio cimento.

Os depoimentos prestados por dois represen
tantes do Sindicato Nacional das Indústrias de Ci-
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mento foram no sentido de demonstrar que o preço
desse produto era - e é -, na realidade, muito baixo,
que os aumentos não refletiram todos os impactos
dos custos recebidos por aquele segmento industrial
e que a participação do cimento nos custos das obras
de engenharia civil é muito baixa, sendo quase margi
nal nas construções brasileiras.

Para tanto, explicaram a composição dos custos
de produção, a comparação da evolução dos preços
na moeda americana, o Custo Unitário Básico da
construção de um apartamento padrão, entre outros
argumentos.

Segundo as informações prestadas, o principal
culpado pela alta do cimento foi o aumento do óleo
combustível. Outra causa da pressão, segundo os ex
positores da indústria de cimento, foi o aumento da ta
rifa de energia elétrica.

Foi dada ênfase especial aos preços do cimento
nacional, em dólar, porque a variação cambial seria
como um deflator de preços expressos em reais, se
gundo afirmaram os representantes do sindicato in
dustrial. Assim, eliminando do preço pago no merca
do os impostos e outras contribuições, manipulando
cotações e outros artifícios, concluíram que o cimento
produzido no Brasil talvez seja o mais barato de todo
o mundo. Como justificativa apresentaram a eficiência
da indústria cimenteira brasileira, que tem investido
pesadamente em equipamentos modernos. O corolá
rio disso é que os preços cobrados pelos produtores
não podem ser muito diferentes entre si - temos aqui
nossas dúvidas. Além disso, segundo eles, contribui
para uma certa uniformidade de preços a concorrên
cia do setor, onde atuam onze grupos produtores, de
capital nacional e estrangeiro, com 63 unidades de
produção. Quanto à participação do cimento no custo
da construção de um apartamento padrão, apoiam-se
na metodologia oficial e normatizada, que aponta
para o percentual de quase 5%. Esquecem-se eles de
que esse percentual refere-se à construção de eleva
do padrão, onde o preço agregado do cimento é ínfi
mo quando analisado o custo do material de acaba
mento.

Nobres pares, quero salientar que, como enge
nheiro civil, pesquisei o custo de produção das habi
tações populares e concluí que aqueles 5% na cons
trução de moradias de médio e alto padrão são multi
plicados por oito nas habitações populares.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há várias
máximas e provérbios acerca do uso de estatísticas e
de números para explicar uma dada realidade, levan
do a conclusões que, embora lógicas, não refletem a
totalidade do que se pretende tornar claro. Cabe ao

que ocorreu na audiência pública da Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias so
bre o aumento do preço do cimento a pilhéria atribuí
da ao Prof. Mário Henrique Simonsen, que dizia que a
temperatura média do indivíduo que estivesse com os
pés num congelador e a cabeça num forno indicaria
que ele estava muito bem.

Ocorre no mercado algo bem diverso do que os
representantes das indústrias procuraram demons
trar. Como eles acertadamente afirmaram, suas ven
das decompõem-se da seguinte maneira: para os dis
tribuidores, 80%; para os concreteiros, 11%; para as
empreiteiras e construtoras, 4,5%. Os grupos de con
sumidores somados representam quase 96% da pro
dução. O restante é para fabricantes de fibrocimento e
outros produtos, Governo, Prefeituras, empresas es
tatais etc.

Os percentuais que acabamos de declinar de
monstram que quem comercializa para o consumidor
comum é o distribuidor. Não é razoável supor que as
concreteiras e as construtoras, principalmente as pri
meiras, comprem cimento no mercado varejista ou
atacadista. É claro que vão diretamente ao produtor,
pois as quantidades de que precisam não poderiam
ser supridas por aqueles comerciantes.

Sr. Presidente, o pequeno consumidor, conceito
que engloba desde o comprador dito formiguinha, ou
seja, aqueles mestres que, com um ou dois ajudan
tes, vivem de reformar as residências da classe po
bre, dos cidadãos que levantam sua modesta casa
nas periferias das cidades, representa mais de 60%
das vendas feitas pelos distribuidores.

Nesses tipos de obras, a participação do cimen
to no custo total é muito maior do que aquela aponta
da pelos produtores. Quando se leva em considera
ção apenas o conjunto de materiais colocados em
uma obra de habitação popular, a participação do ci
mento é de mais de 40%. Portanto, bem diferente dos
5% propalados pelos cimenteiros.

Nos cálculos de um apartamento de classe mé
dia incidem vários fatores: elevado custo do terreno,
materiais de acabamento utilizados - pisos cerâmi
cos, bancadas de granito, ferragens sofisticadas com
misturadores de água para dosagem da temperatura,
louças sanitárias de alto custo etc. Nada disso é en
contrado na habitação popular, seja ela construída na
forma de empreendimento financiado com recursos
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ou levan
tada aos poucos com recursos próprios ou mediante
pequeno financiamento. Nessas construções, princi
palmente nas feitas pelo proprietário, é freqüente o
piso e a bancada da pia da pequena cozinha serem
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feitos de cimento. Além disso, como esse cidadão
nada conhece sobre cálculos, carga e resistência dos
materiais, hiperdimensiona todas as pilastras e as vi
gas que faz. Basta observar as estruturas que supor
tam as caixas d'água das construções das periferias.

Sr. Presidente, a elevação do preço, bem como
qualquer outra variação que ocorra na oferta do pro
duto, repercute intensamente na sociedade. Pode
mos dizer que o cimento é uma variável de grande
magnitude na problemática social do Brasil. É uma
questão de economia popular.

A importância que damos ao cimento moti
vou-nos a apresentar requerimento de informações
ao Sr. Ministro da Justiça em abril deste ano. Quería
mos saber quais as providências adotadas pelos ór
gãos competentes daquele Ministério no sentido de
coibir a escalada de preços. Na resposta que nos foi
enviada no dia 29 de maio consta a listagem com os
cinco procedimentos administrativos e as duas averi
guações preliminares em andamento, que se encon
tram em vias de transformação em processos no âm
bito da Secretaria de Direito Econômico - SOE do Mi
nistério da Justiça.

Consta também da resposta uma lista de dezes
seis atos de concentração, dos quais doze já foram
aprovados sem restrições; dois aguardam parecer da
Secretaria de Acompanhamento Econômico - SEAE
do Ministério da Fazenda; um foi enviado ao CADE;
um, arquivado pela própria SEAE.

Os atos de concentração são os procedimentos
de análise para a Secretaria de Direito Econômico
aquilatar os efeitos positivos ou negativos, para deter
minado setor da economia, que um agrupamento so
cietário neste setor pode provocar.

Sendo a análise feita pela SOE, na minha opi
nião, em alguns casos, superficial, como poderemos
explicar que duas empresas do setor detêm mais de
50% da produção nacional?

Sr. Presidente, ilustres colegas, não pretendo
fazer deste plenário sala de aula, nem desta tribuna
cátedra de teoria econômica. Não posso, porém, dei
xar de tecer alguns comentários a respeito de estrutu
ras de mercado, colhidos em leituras mais ou menos
indisciplinadas, já que o político, o representante do
povo, não dispõe de tempo suficiente e regular para
estudos sistemáticos a respeito dos numerosos e va
riados assuntos que somos obrigados a enfrentar.

Segundo o advogado e doutor em Direito Eco
nômico, Nuno Carvalho, em sua obra "As Concentra
ções de Empresas no Direito Antitruste", um mercado
em que se concentram poucos produtores de um
dado bem ou serviço é um oligopólio. Quando os for-

necedores contratam entre si comportamentos unifor
mes, tem-se um cartel.

Ensina também que quando um mercado mono
polista atua, em termos de produção e preço, seme
lhantemente a uma situação de monopólio, instala-se
a interdependência. Assim, uma empresa não reduzi
ria o preço de seu produto com o intuito de retirar con
sumidores dos demais produtores, pois estes fariam o
mesmo, de forma a cada um manter sua participação
no mercado consumidor. Esta seria uma situação in
desejável para eles, pois diminuiriam seus lucros. Por
outro lado, quando operam abaixo do equilíbrio mo
nopolista, os fornecedores têm espaço para promover
aumento no preço de seus produtos, sem que as par
ticipações de mercado se alterem. Desse modo, se
uma empresa aumentar o preço de seu produto, as
demais tendem a acompanhá-Ia, uma vez que isso
caminha para a formação de um cartel. '

Ouço, com prazer, o Deputado Moroni Torgan.
O Sr. Moroni lorgan - Nobre Deputado Félix

Mendonça, parabenizo-o pelo brilhante discurso que
aborda importante ponto: o monopólio nas questões
comerciais e industriais. Este não permite concorrên
cia. Sem dúvida alguma, onde ela não existe, há im
posição de vontade sobre a população, ou melhor, a
ditadura de mercado. Isso gera sérios problemas. A lei
de mercado fica impedida de reger a economia. Des
sa forma, os ditadores do monopólio do mercado aca
bam dominando os preços, aumentam seus lucros e
extorquem dinheiro da população. Nesse monopólio
quem mais perde são as pessoas de baixa renda.
Estas ficam subjugadas ao preço exorbitante pratica
do, na maioria das vezes, por quem apenas pensa no
lucro e não se importa nem um pouco de tirar daque
les que nada têm. Parabenizo-o pelo discurso.

O SR. FÉLIX MENDONÇA - Agradeço-lhe o
aparte. Foi um prazer receber de V. Ex" esse estímulo.
Sabemos que se trata de importantíssimo setor. A for
ma como vivem as pessoas no entorno das grandes
metrópoles mostra-nos o seu grau de pobreza.

Como já disse, as populações que se desloca
ram do campo levaram para as cidades impacto habi
tacional, o que aumentou a violência.

O cimento na habitação popular é componente
dos mais importantes. Por isso que 60% da produção
do cimento é comprada pelos chamados formigui
nhas, aqueles que constroem suas pequenas casas
na periferia. Então, além de planejamento, há neces
sidade de que as indústrias equipem os centros urba
nos médios com universidades, de tal forma a disper
sar a concentração populacional existente nas gran
des cidades.
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Agradeço a V. EX' o aparte, que enriqueceu meu lar não é só a casa, mas o transporte de massa, a in-
discurso. fra-estrutura urbana, água, esgoto.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Virgílio Enfim, nós que queremos e pensamos em ven-
Guimarães. cer a pobreza imaginamos por que um País tão rico

como o nosso não pode ter sua renda canalizada
Félix ~e~~o~~r:,í~~le~~i:a~~~iS~~o::~~:~u~~~~ para essa gente mais pobre e mais sofrida.
V. EX' neste momento nos dá uma aula da tribuna, a O Sr. Virgílio Guimarães - Agradeço imensa-
nós e a todos os brasileiros. Na condição de Parla- mente a atenção dispensada ao meu aparte.
mentar dedicado à Comissão de Orçamento, repre- O SR. FÉLIX MENDONÇA - Acolho o aparte de
sentante da Bahia e empresário conhecedor do setor V. Ex", que é preocupado com essas questões, como
da construção, V. Exa mostrava ontem como é possí- contribuição para minha fala.
vel fazer construções baratas para a classe média e, A concentração de empresas no setor de cimen-
com muito mais razão, para a classe baixa, com gera- to está gerando benefícios entre as que a praticam.
ção de emprego e, conseqüentemente, bem-estar so- Não haveria aquisição se o resultado fosse desfavo-
cial. Além disso, a casa própria é a solução para o pro- rável a quem compra, se não gerasse eficiências. Mas
blema do baixo salário; se não, pelo menos é um alen- toda concentração contém um elemento de suspeita,
to, um desafogo. V. Exa

, como empresário e Parla- razão por que existe direito e legislação antitruste.
mentar, sabe o quanto é possível fazer nesse seg- As avaliações feitas no âmbito do Ministério da
mento sofrido e monopolizado. O sufocamento pelos Justiça parecem não estar levando em consideração
monopólios eleva preços, dificulta a retomada do de- que os benefícios ou eficiências decorrentes das con-
senvolvimento econômico e barra o crescimento do centrações sejam distribuídos eqüitativamente entre
emprego e da distribuição de renda. Portanto, o Go- o participantes, ou seja, entre as empresas e os con-
vemo, que tanto louva o liberalismo e as forças de sumidores. Como destaca o autor já citado, é neces-
mercado, não permite que estas atuem nesse seg- sário um estudo para saber se a apropriação dos be-
mento. O Brasil, infelizmente, dá espaço para que nefícios _ economias de escala, redução de custos
acordos monopolistas aconteçam à luz do dia, sob a administrativos e de distribuição, aperfeiçoamento do
vista de todos. Não se percebe ação eficaz para impe- produto, nível de produção resultante, preço de venda
dir que alguns tirem proveito em cima da miséria de etc _ é repartida entre os produtores e consumidores.
muitos, o que prejudica o País inteiro. O pronuncia- O Sr. Divaldo Suruagy _ Deputado Félix Men-
mento de V. Ex

a
é uma aula e um alerta. A Oposição e donça, V. EX' me permite um aparte?

todos os segmentos nacionalistas precisam abrir os
olhos e lutar em defesa do segmento da construção O SR. FÉLIX MENDONÇA - Pois não, Deputa-
civil que faz casas populares. É um direito da popula- do Divaldo Suruagy.
ção e um instrumento de distribuição de renda e de O Sr. Divaldo Suruagy - Gostaria de congratu-
retomada do desenvolvimento econômico. lar-me com V. Exa pela importância do pronunciamen-

O SR. FÉLIX MENDONÇA - Nobre Deputado, to de hoje nesta Casa. V. EX' aborda grandes preocu-
V. Ex", Líder do PT na Comissão de Orçamento, é mu- pações nacionais. Trata-se de debate da maior impor-
ito atuante e debate com muita lógica. tância e significação. A respeito da conquista da casa

própria, além do que V. EX' tão bem enfatizou, gosta-
Sentimos que essa gente que faz suas casas ria de destacar também o sentimento de segurança

na periferia ou em qualquer lugar do Brasil soma ri- de que se apropria o cidadão brasileiro quando con-
quezas para o País. quista a casa própria. V. Ex" nesta tarde mais uma vez

Apercebemo-nos da grandeza do Brasil e fica- dignifica o Parlamento brasileiro.
mos perplexos. Hoje, o País tem um produto bruto O 5R. FÉLIX MENDONÇA _ Muito obrigado,
que é o dobro do produto bruto da Rússia e da índia, Deputado Divaldo Suruagy.
maior que o do Canadá e igual ao da China. Como se Sr. Presidente, no caso da indústria de cimento,
construiu isso? Como se fez isso? Como se explica essa repartição não tem ocorrido. O preço não cai
isso? Aliás, Adam Smith explica bem a causa da ri- mesmo em dólares, o produto não é aperfeiçoado,
queza das nações, quando diz que é o que cada cida- não há transferência de tecnologia para as empresas
dão faz que acresce a riqueza de seu país. Neste adquiridas, pois, como os próprios cimenteiros afir-
caso, a habitação popular é um componente para se maram, as unidades são eficientes à custa de investi-
vencer a pobreza, não há dúvidas. A habitação popu- mento na produção. Verifica-se, ao contrário, inespe-



o SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Antes de dar prosseguimento à sessão, a Mesa dá
conhecimento ao Plenário do seguinte

Ato da Presidência.
Nos termos do artigo 202, § 2~ c/c o

artigo 33, § 10
, todos do Regimento Interno,

esta Presidência decide criar Comissão
Especial, destinada a proferir parecer à Pro
posta de Emenda à Constituição n° 575-A,
de 1998, do Sr. Deputado Edison Andrino,
que 'Altera os incisos IV do attigo 20 e /I e
IV do attigo 26 da Constituição Federal',
constituída de 31(trinta e um) membros,
acrescido de mais um destinado ao rodízio
entre os partidos não contemplados.

Brasília, 26 de setembro de 2001. 
Aécio Neves, Presidente.

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

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Tem V. Exa a palavra.

O SR. FIORAVANTE (PT-RS. Pela ordem. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a participação dos excluídos da soci
edade na discussão de proposta para os setores agrí
cola e agrário e a certeza de que somente um projeto
democrático e popular no campo pode reduzir a po
breza são as idéias que permearam o seminário pro
movido pelo Núcleo Agrário do Partido dos Trabalha
dores, nesta terça-feira, em Brasília. Esse seminário
traçou diretrizes para um projeto de governo federal
do Partido dos Trabalhadores nas áreas agrícola e
agrária.

Agricultores familiares, assentados da reforma
agrária, lideranças sindicais e políticas dos partidos
de esquerda se juntaram na discussão dos problemas
do campo e suas soluções. As discussões tiveram a
participação de representantes da FETRAF-SUL,
CUT, CONTAG, Deputados Federais e Estaduais, Se
cretários de Agricultura, Prefeitos e estudiosos do as
sunto.

É fundamental, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, estabelecer o diálogo e o intercâmbio de in
formações com a sociedade e os organismos produti
vos do setor. Ele afirma que nos últimos Governos Fe
derais a agricultura tem sido relegada a segundo pia
no, sem que o setor agrícola seja ouvido. Para o petis
ta, esse seminário é o pontapé inicial nesse diálogo
com a sociedade. A agricultura interessa ao produtor
rural, mas também ao trabalhador urbano e principal-
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rada e indesejada transferência de riqueza dos con- Sampaio,
sumidores para os produtores oligopolistas. Interno.

Pessoalmente, Sr. Presidente, acredito que o
oligopólio do cimento no Brasil apresenta um baixo ní
vel de concorrência entre seus atores. Entretanto, afi
gura-se-nos claramente que, em determinadas situa
ções, os produtores têm agido de forma concertada, à
semelhança do que ocorre entre os bancos. No setor
financeiro, também há poucas instituições - umas
sete, não temos números precisos - que respondem
pela quase totalidade dos depósitos. Apesar de terem
porte e clientes com perfis divergentes, agem em sin
cronia perfeita no que diz respeito a movimentos de
taxas de juros e até mesmo a valores de tarifas cobra
das por serviços prestados. É outro setor no qual
ocorre pura e simples transferência de riqueza de
consumidores para fornecedores.

O preço do cimento, por exemplo, no Brasil, só
em 2000, aumentou em cerca de 30%, muito além do
índice da inflação, que ficou em 5,97% ao ano - a fon
te é o IPCA.

Em 2001, o preço do saco do cimento começou
o ano sendo comercializado a 9 reais e 40 centavos.
Em oito meses, já sofreu reajuste geral de 27%, che
gando a 12 reais.

Fatos importantes como esse não podem conti
nuar. Devo dizer que o cimento não é o único produto
usado na construção civil cujos preços e oferta apre
sentam esse comportamento. Aço, fio termoplástico,
cerâmicas, oleodutos de PVC, entre outros, têm apre
sentado aumentos muito acima do razoável. Não é
apenas a indústria da construção civil que sofre, mas,
principalmente, a enorme parcela da população, que,
literalmente, coloca a mão na massa para ter, com
imensos sacrifícios, realizado o sonho e o direito de
morar em sua pequena casa.

Por isso, a Câmara dos Deputados e os demais
setores da sociedade aos quais fiz referência no início
deste pronunciamento, e em especial o setor cimen
teiro, devem continuar lutando para que juntos consi
gamos reverter esta situação. Não podemos nos dar
por satisfeitos com a realização daquela audiência
pública. Há que ser feito alguma coisa a mais. Minha
fala é nesse sentido. Se não for tomada nenhuma pro
vidência, preconizamos a instalação de uma Comis
são de Inquérito para examinar os sistemas oligopoli
zados de cimento e de outros setores oligopolizados
da construção civil.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Félix Men
dança, o Sr. Salatiel Carvalho, 2° Suplente
de Secretário, deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Themístocles
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§ 2° do artigo 18 do Regimento
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menteà Nação como umtodo. Nãosetrataapenasd~ O SR. EURíPEDE~ MIRA~DA (.Bloco/PDT
produção de riqueza. Trata-se da produção .de. al~- AO. Pela ordem. Pronuncia o segUInte dIscurso.) - Sr.
mentos, da valorização do ser humano e da dlstrlbul- Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os produtore,s .de
ção de cidadania. leite do Estado de Rondônia estão amargando senos

A discussão desse projeto de gover~o já é um prejuízos na entrega deste produto aos laticíni?s._Na
grande contraponto à política neoliberal Impl~ntada região de Jaru, representantes de doze asso?laçoe~
no País, quando este ~overno_se ,!echa sobre SI me~- ligadas ao Sindicatos dos Trabalhadores ~urals, decl-
mo e apenas acata as sugestoes do F~ndo Moneta- diram que a partir da próxima semana vao parar de
rio Internacional, do mercado especulatIvo e do G-~. entregar o leite como forma de protesto pelo preço

Destaco aqui as idéias apresentadas por LUIz que estão recebendo pelo produto.
Inácio Lula da Silva, Presidente de honra do PT e o Os laticínios estão pagando 14 centavos por litro
nosso mais provável candidato ~ Presidênci~ d~ Re- de leite, o que tem trazido grandes prejuízos aos pro-
pública, que ressaltou a necessidade de a~nr IIn~as dutores. Além disso, há a informação de que esse
de crédito fundiário e de su~sidiar a produçao a~rt~o- preço poderá ser reduzido em 2 centavos; a situação,
la no País, apontando a agncultura como estrategl~a então deverá ficar insustentável.
para o desenvolvimento econômico e social do BrasIl. Rondônia já vem sofrendo grandes prejuízos

Compartilhando do pensamento de grande ~a~- com a safra de café, tendo em vista o fato de o preço
te dos agricultores e agricultoras familiares bra.sllel- no mercado internacional haver despencado. Os pro-
ros, Lula destacou que uma proposta democrática e dutores de café estão passando por inúmeras dificul-
popular para a agricultura tem de prever reforma dades e, inclusive, não estão conseguindo sequer re-
agrária e garantir produção, industrialização e comer- negociar suas dívidas junto aos bancos oficiais.
cialização. Além das adversidades com o preço do leite e

Em outra afirmação, o líder petista contextualiza do café, o Estado de Rondônia vem enfrentando outro
historicamente esse grave problema ~rasileiro, em grande problema, a Medida Provisória n° ~.166, que
pleno século XXI, quando todas as naçoes de~e~vo!- poderá inviabílizar todo o seu setor produtiVO.
vidas já promoveram a reforma agrári~ e a dlstnb~l- Este pequeno registro tem a finalidade de mos-
ção de cidadania junto com terras e alimentos: "Nao trar às Sras. e aos Srs. Deputados, que Rondônia de-
podemos atravessar mais um século com esse ta~u. seja crescer; o Governo Federal, porém, além de n~o
Reforma agrária não pode ser só terra e pr~du~a~, ter contribuído com quase nada no que se refere a In-
tem de haver condições para o consumo e a dlstnbul- centivos ao setor produtivo, ainda tem criado obstácu-
ção de renda." los de grandes proporções para o nosso desenvolvi-

Abordo ainda, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- mento.
tados, outro problema pertinente à agricultura brasile- Outro assunto, Sr. Presidente.
ira, mas cuja solução em curto prazo está nas ~ãos Tenho dito que fazer assentamentos sem a devi-
dos Parlamentares desta Casa. Paral~lamente a re~- da infra-estrutura não resolve o problema daqueles
Iização do seminário, um grupo d~ ag!lcultore~ famlll- que procuram um pedaço de terra para produzir. ~
ares estudou a proposta de negoclaçao da ~í~l?a dos dele retirar uma renda mínima para o sustento famlll-
produtores rurais e se mobilizou para senSibilizar os ar. Prova clara disso é o que está ocorrendo no Muni-
Parlamentare~ em fav?r °da proposta aprese~tada cípio de Nova União, Estado de Rondônia, ond~ pelo
pelo PT - Projeto de Lei n 5.284, de 2001, na Cama- menos 300 alunos do ensino fundamental de OItO es-
ra, e PLS n° 155, de 2001, no Senado. Essa ~roposta colas rurais invadiram o prédio da Prefeitura, que foi
foi elaborada em conjunto pelo Núcleo AgráriO do PT transformado em salas de aula.
e os movimentos sociais do campo. Essa foi a forma que os moradores dos assenta-

Por fim, Sr. Presidente, peço a V. Ex
a

seja acata- mentos Palmares e Margarida Alves encontraram
do o pedido de urgência para a votação d~sse projeto para protestar pela falta de condições para os alunos
e autorizada a divulgação deste pronunciamento nos estudarem.
órgãos de comunicação da Casa. Exemplo da precariedade de muitos assenta-

Muito obrigado. mentos é a Escola Padre Ezequiel, do assentamento
O SR. EURípEDES MIRANDA - Sr. Presidente, Palmares, que atende 208 alunos de primeira a oitava

peço a palavra pela ordem. séries e que não tem água, nem banheiros, n.em ene~-

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) - gia elétrica, nem merenda escolar. E essa t~lste.reah-

Tem V. Exa a palavra. dade não é diferente da encontrada em mais tres es-
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colas do assentamento Palmares: uma delas funcio
na numa igreja, e as outras duas são improvisadas
em curral e barraco de palha.

Faço este registro na Câmara dos Deputados
para que os colegas Parlamentares tomem conheci
mento desse fato lamentável. E o faço também por
que a mldia do Governo mostra outra realidade para o
povo: afirma sempre que a educação e a reforma
agrária têm obtido grande sucesso.

E, com certeza, esse problema verificado no
Município de Nova União também ocorre em outros
Estados brasileiros. Não adianta vender uma realida
de positiva por intermédio da mídia, enquanto a misé
ria cresce assustadoramente em razão da falta de
oportunidade para aqueles que desejam trabalhar.

Para concluir, Sr. Presidente, quero esclarecer
que a falta de segurança e de política de saúde públi
ca nestes assentamentos é outra triste realidade.

Era o que tinha a dizer.

O SR. EDINHO BEZ - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Exa a palavra.

O SR. EDINHO BEZ (PMDB - SC. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a partir deste mês, a Vigilân
cia Sanitária dos Estados realizará coleta de amos
tras de diversos produtos, para avaliar continuamente
os níveis da presença de agrotóxicos em alimentos.

A medida faz parte do Programa de Análise de
Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos - PARA, cria
do pela Gerência-Geral de Toxicologia da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

Todo o material recolhido será enviado para la
boratórios responsáveis pela análise de resíduos de
agrotóxicos em alimentos.

Neste primeiro ano, o programa terá como
amostra nove tipos de hortifrutícolas - frutas, vegeta
is, legumes e verduras - frescos recolhidos em Curiti
ba, São Paulo, Belo Horizonte e Recife, sob a coorde
nação e operacionalização das respectivas vigilânci
as sanitárias. Os alimentos serão testados para vári
os agrotóxicos, cujas análises laboratoriais serão de
senvolvidas pelo Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo,
pelo Instituto Otávio Magalhães da Fundação Ezequi
el Dias, em Minas Gerais, e pelo Instituto Tecnológico
do Estado de Pernambuco. Essas análises permitirão
saber se o produto contém o limite máximo permitido
de agrotóxico, estabelecido por normas nacionais e
internacionais.

Ações relacionadas à garantia da qualidade do
Programa serão exercidas pelo Instituto Nacional de
Controle de Qualidade em Saúde - INCQS. É o
INCQS que fiscaliza os procedimentos operacionais
padrão a serem utilizados nas análises, que vão des
de a coleta, passando pelo manuseio do material,
transporte, até a distribuição do produto para consu
mo pela população.

O Programa é pioneiro e surgiu da necessidade
de monitorar níveis de resíduos de agrotóxicos em ali
mentos, visto que no Brasil não há dados periódicos
que informem a situação de contaminação dos ali
mentos.

O objetivo do projeto é garantir a segurança ali
mentar e evitar danos à saúde das pessoas. Os dados
obtidos permitirão conhecer a qualidade dos alimen
tos consumidos pela população, caracterizar a fonte
de contaminação, proporcionar uma avaliação quanto
ao uso inadequado e não autorizado de agrotóxicos,
além de fornecer subsídios para uma possível reavali
ação do produto.

O PARA está funcionando desde janeiro sob a
coordenação da GerênciaGeral de Toxicologia e de
senvolveu atividades para o desenvolvimento do pro
grama, como definição de responsabilidades e com
promissos, capacitação de pessoas, padronização de
procedimentos, realização do cronograma de coleta e
de amostragem, entre outras.

Sr. Presidente, a iniciativa da ANVISA é merece
dora de homenagens, visto a importância desse con
trole para a população, o que resguardará os brasilei
ros de possfveis intoxicações.

Quero parabenizar o Presidente da ANVISA, os
diretores da área da Gerência-Geral de Toxicologia e
estendo os cumprimentos a todos os funcionários
que estão trabalhando, buscando sempre que o nos
so povo tenha melhor qualidade de vida.

Era o que tinha a dizer.

O SR. LUIZ ALBERTO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Exa a palavra.

O SR. LUIZ ALBERTO (PT - BA. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a partir de 14 de outubro tere
mos que nos submeter a mais uma edição do inócuo
horário de verão. Com esta nova edição do programa
de racionamento, pretende o Governo economizar
1% no consumo de energia em todo o Brasil. A estra
tégia acabará por penalizar o Nordeste, que já sofre
um racionamento de 20% por ocasião dos baixos ní-
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veis dos reservatórios da região. A assertiva de que o
Brasil é um país homogêneo, um país uniforme, es
conde uma série de conseqüências, que, se não bem
analisadas, podem redundar em privilégios para uns
e ônus para outros. Considerar que medidas vantajo
sas para uma região sejam obrigatoriamente favorá
veis para todo o País é fugir da realidade, é tornar ta
bula rasa todas as desigualdades, todas as diferen
ças sociopolítico-econômicas, sem se falar nas dispa
ridades físicas, geográficas, étnicas que se manifes
tam ao longo do território nacional.

Desrespeitando a heterogeneidade do País, sua
larga extensão geográfica, decreta FHC, na sua tradi
cional insensibilidade, na sua eterna arrogância, que
o novo horário deve alcançar as Regiões Sul, Sudes
te, Centro-Oeste, todo o Nordeste e os Estados do
Maranhão, Tocantins, ficando de fora tão-somente os
Estados do Amapá, Pará, Roraima, Amazonas, Acre
e Rondônia.

A causa das estações do ano, como é sabido, é
a inclinação do eixo de rotação da Terra em relação
ao plano que contém sua órbita ao redor do Sol. Esta
inclinação, de 23° 27', também chamada obliqüidade,
faz com que, quando nosso planeta órbita ao redor do
Sol, os raios solares incidam mais diretamente ora
num hemisfério, ora em outro.

Esse fenômeno é mais sensivelmente notado à
medida que o observador afasta-se da linha do Equa
dor e, em decorrência, aproxima-se de um dos pólos.

Na faixa que vai do Equador até os Trópicos, o
período em que a insolação máxima diurna ultrapas
sa o período noturno em uma hora é de poucos dias.
Apenas bem ao sul do Trópico de Capricórnio ou bem
ao norte do Trópico de Câncer esse período ultrapas
sa cem dias e, no Brasil, isso acontece somente na
Região Sul.

É notório e por demais divulgado que nas baixas
latitudes a duração dos períodos diurno e noturno ao
longo do ano é praticamente homogênea, não permi
tindo que se registrem variações significativas.

Colhem-se em justificações a projetos de lei,
que tramitam na Casa, esses e outros argumentos.

Em atenção à Região Nordeste, que chega a
encostar no Equador, onde as estações do ano trans
correm em monótona repetição, não fora a alteração
mostrada pela precipitação pluviométrica, pela flora
ção de algumas árvores e pela revoada de alguns
pássaros.

Num País em que o povo se viu obrigado a cor
tar 20% de seu consumo de eletricidade, causar
transtornos, obrigando a população a acordar uma
hora mais cedo, a acender a luz uma hora antes para

economizar, fazendo com que a luz que é economiza
da à noite seja gasta pela manhã, enfim, submeter a
população a mudanças bruscas e arbitrárias em seus
hábitos por período superior a quatro meses, sem
que daí resulte qualquer vantagem palpável, repre
senta agressão desnecessária e desumana; é mos
trar falta de sensibilidade; é, arrogantemente, descon
siderar o bem-estar e o respeito ao cidadão brasileiro.

O SR. ALDO ARANTES - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Exa a palavra.

O SR. ALDO ARANTES (Bloco/PCdoB - GO.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, a greve do funcionalis
mo público federal acaba de completar 30 dias. Nas
universidades públicas, os servidores técnico-adminis
trativos estão completando 62 dias de paralisação, e
os professores 32 dias. Nesse momento são 47 univer
sidades públicas paradas, assim como os CEFETs, as
Escolas Técnicas e Agrotécnicas Federais e diversas
categorias da administração pública, como os previ
denciários, funcionários da saúde, do Ministério Públi
co da União, do lbama, dos Tribunais, do IBGE e diver
sos outros setores, todos em greve.

Esse movimento também vem se configurando
como de defesa do serviço público em geral, da uni
versidade pública e gratuita e da saúde pública, seto
res cada vez mais ameaçados pela política neoliberal
do Governo Fernando Henrique Cardoso.

No dia 3 de outubro será realizada aqui em Bra
sília a 2a Marcha em Defesa e Promoção da Educa
ção, promovida pela CNTE, CUT e diversas outras
entidades, e vem reforçar a luta dos servidores fede
rais.

As universidades públicas já estão sob ameaça
de perda do semestre devido ao prolongamento da
greve, o que poderá trazer enormes prejuízos para
milhares de alunos dessas instituições. É grande tam
bém o prejuízo que os usuários dos serviços públicos,
como os hospitais universitários, estão tendo devido à
greve. Dessa forma, o impasse motivado pela recusa
do Governo em abrir as negociações com os servido
res traz sérios prejuízos aos usuários do serviço pú
blico e à população em geral.

Além da recusa do Governo em abrir negocia
ções, a insistência no reajuste linear de 3,5% a partir
de janeiro do ano que vem é prova cabal do desrespe
ito com que o Governo Fernando Henrique Cardoso
trata os movimentos sociais e os trabalhadores. Mes
mo questões que não dizem respeito diretamente ao
reajuste de 75% reivindicado pelo movimento, como a
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extinção da GAE - Gratificação de Atividade Executi
va, dos servidores das universidades, não têm recebi
do a mínima atenção do Governo.

Cabe salientar que nos dois Governos de Fer
nando Henrique Cardoso a falta de reajuste não foi a
única medida que trouxe prejuízo aos servidores.
Neste período foram suprimidos mais de 50 direitos
dos servidores, entre eles o fim das horas extras, a eli
minação do adicional por tempo de serviço, a amplia
ção da idade mínima para aposentadoria, o fim da
isonomia com os militares e a criação do regime pri
vado de previdência.

No ano passado, essa situação levou à deflagra
ção de uma greve nacional dos servidores públicos,
que acabou sendo suspensa, pois o Governo Federal
apresentou proposta de instalação de comissões se
toriais para iniciar o processo de negociação. A insta
lação dessas comissões, porém, não trouxe nenhum
resultado concreto, principalmente devido à falta de
vontade de negociar do Governo.

A tentativa de sempre culpar os servidores pe
los desequilíbrios orçamentários e a afirmação de
que um aumento maior comprometeria a estabilidade
econômica têm cada vez mais se revelado como
grandes falácias. A despesa com pessoal vem se
mantendo em queda em relação à despesa corrente
líquida, declinando de 48%, em 1995, para 40%, em
1999, e chegando a 36,31 % noano passado, estando
dessa forma abaixo do limite permitido pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, o que daria ao Governo
margem de manobra para negociação de aumento
maior. Além do mais, as despesas com pessoal não
podem ser responsabilizadas por eventuais proble
mas na estabilidade econômica, que hoje está amea
çada devido ao crescente endividamento público, não
pelos salários do funcionalismo.

Na verdade, a política salarial para os servido
res é uma das faces mais visíveis da política de des
monte do serviço público, que é parte integrante do
desmonte do Estado brasileiro implementado pelo
Governo Fernando Henrique Cardoso. Esse desmon
te faz parte das reformas inseridas no projeto neolibe
ral e de ajuste fiscal imposto pelo FMI. Destaco a re
forma administrativa, peça decisiva que implementou
a quebra da estabilidade, os contratos de gestão e a
adoção da seleção pública como forma de ingresso
no serviço público por meio da CLT.

O Governo insiste em dizer que não tem dinhei
ro para dar maior reajuste ao funcionalismo, pois quer
cumprir a todo custo a meta de superávit primário
acordado com o FMI, de 3,5% do PIB. Corta, portanto,
investimentos e salários para gerar 36 bilhões de rea-

is de superávit primário e permitir o pagamento de ju
ros e encargos da dívida. Só este ano o total dos pa
gamentos com os juros e serviços da dívida já atingiu
o patamar de 76 bilhões de reais. E esse é o verdadei
ro motivo da recusa do Governo em discutir a imple
mentação de política salarial digna para os servidores
federais - um modelo econômico que precisa gerar
superávits para pagar juros cada vez mais altos.

Durante o processo de discussão da LDO no
Congresso, a Oposição sugeriu uma revisão da meta
fiscal, reduzindo a proposta de superávit primário
para cerca de 5 bilhões de reais, o que significaria
0,5% do PIB. Isso permitiria a retomada dos investi
mentos públicos em setores fundamentais para o
nosso desenvolvimento e nas áreas sociais, o reajus
te do salário mínimo e uma política salarial que permi
tisse ao funcionalismo público pelo menos a recupe
ração do poder de compra que tinham há sete anos.

No dia 4 de setembro, esta Casa realizou uma
Comissão Geral para discutir a greve do funcionalis
mo federal. Ficou clara, então, a necessidade da ime
diata abertura de negociações entre Governo e gre
vistas. Os servidores deixaram claro sua disposição
para negociar uma saída para esse impasse, e Parla
mentares e Líderes de diversos partidos se dispuse
ram a ajudar nas negociações. Apesar disso, o Gover
no tem-se mostrado intransigente e rejeitado os ape
los da sociedade e desta Casa para iniciar esse pro
cesso de negociação com os servidores.

É preciso que o Governo abra urgentemente um
canal de negociação com os servidores. Só assim
esse impasse será vencido, e a sociedade deixará de
sofrer os prejuízos de um serviço público cada vez
mais sucateado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. OSMAR SERRAGLlO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Tem V. Ex'l a palavra.

O SR. OSMAR SERRAGLlO (PMOB-PR. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso. ) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, é com grande satisfa
ção que registro as importantes medidas que o Go
verno acaba de adotar objetivando incentivar as ex
portações.

Na esteira do "exportar ou morrer", agora, mais
do que nunca, com a conturbação que atinge a eco
nomia mundial, a responsável e oportuna atuação do
Governo do Presidente Fernando Henrique e do Mi
nistro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
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Exterior, Sérgio Amaral, haverá de certamente impor- Srs. Parlamentares, como se vê, são dados ani-
tar na obtenção de superávits primários expressivos. madores e que indicam que conquistas vêm sendo al-

Com efeito, o Governo criou a Comissão Execu- cançadas graças às sérias e oportunas decisões to-
tiva de Comércio Exterior com vistas à promoção das madas pelo Governo Federal, que merece o reconhe-
exportações brasileiras. As primeiras medidas dizem cimento dos que de fato acompanham as dificuldades
respeito a ampla revisão dos mecanismos de crédito, antepostas à economia de um país emergente.
às exportações e à desburocratização do processo, o Era o que tinha a dizer.
que beneficiará especialmente o acesso das peque- O SR PEDRO IRUJO - S P 'd t
nas e médias empresas br~sileiras _ .principais gera- palavra pel~ ordem. r. resl en e, peço a
doras de empregos no Pais. As medidas mostram a
pronta adaptação do Governo à conjuntura internaci- O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) -
onal. Tem V. Exa a palavra.

Alguns dos resultados alcançados pelo Gover- O SR. PEDRO IRUJO (Bloco/PFL - BA. Pela or-
no Fernando Henrique também merecem nossa co- demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
memoração. te, Sras. e Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna

Segundo noticia O Globo, em sua edição de 25 registrar os lam~n!á.veis fatos ocorridos na s~mana
do corrente, a balança comercial brasileira obteve um passa~a ~o Munlclplo de Catu, Estado da Bahia, em
superávit de US$ 474 milhões na semana passada, o dec.~rrencla da~ fortes chuvas que alag,~ram toda a
melhor resultado semanal desde o início do Plano reglao e desabrigaram centenas de famlhas.
Real, acumulando um saldo positivo de US$ 1,253 bi- O Prefeito Municipal, Antônio Pena, decretou si-
Ihão no ano. tuação de emergência e solicitou ajuda do Governo

Além do câmbio, o bom desempenho das expor- Estadual, que prontamente o atendeu, por intermédio
tações foi resultado das vendas de produtos manufa- da Co~rd~naçã,o da Defesa Ci~il. O re.latório da Coor-
turados, que cresceram 49,8%, passando de US$ denaçao Já esta concluído e diagnosticou o seguinte:
109,3 milhões para US$ 163,7 milhões. Aumentaram "desastre relacionado com a geodinâmica terrestre
as vendas de aviões, aparelhos transmissores/recep- externa, provocando fortes chuvas com alagamento e
tores, açúcar refinado, automóveis de passageiros, deslizamento de terra de nível 111".
motores para veículos e suco de laranja, como infor- As conseqüências, sem dúvida, foram calamito-
ma o Jornal do Brasil, também do dia 25. sas: 72 casas totalmente destruídas, 103 casas parci-

A par disso, o Governo deve fortalecer o PROEX almente derrubadas, 71 casas permanecem em área
_ Programa de Financiamento às Exportações - com de risco, cerca de 300 famílias desabrigadas. Acres-
US$ 240 milhões. A Comissão Executiva de Comér- centem-se a isso a destruição total de 3.000 metros
cio Exterior prevê ainda a reunião dos mecanismos quadrados de calçamento, 1.000 metros quadrados
de crédito, o aumento do Seguro de Crédito às Expor- de pavimentação asfáltica, 800 metros de rede de
tações, a criação do Portal do Exportador na Internet drenagem de alta vazão, 2.000 metros de rede de
(previsto para o próximo mês) e a desoneração dos drenagem de média e baixa vazão, sérias erosões em
tributos (ICMS/PIS/COFINS). ruas de diversos bairros, muitos prejuízos em lojas

Por outro lado, em convênio com o Ministério do comerciais e na zona rural, incluindo a queda de três
Esporte e Turismo está prevista a promoção do turis- pontes.
mo estrangeiro no País. Serão realizadas campanhas Sr. Presidente, face a uma emergência dessa
publicitárias para promover esse setor, que é uma vo- natureza, que envolve sobretudo famílias carentes,
cação natural do País e importante gerador de empre- idosos e muitas crianças, julgo-me no imperioso de-
go e renda. Estima-se que para cada US$ 7 mil dóla- ver parlamentar de apelar ao Sr. Ministro interino da
res oriundos do turismo estrangeiro, o Brasil gera ou Integração Nacional no sentido de que S. Exa atenda
mantém um emprego anual. Nesse aspecto, vale res- ao pedido de apoio financeiro solicitado pelo Prefeito
saltar o incremento que o turismo vem colhendo no Municipal de Catu, com o objetivo de minorar os sofri-
Governo Fernando Henrique Cardoso: o fluxo de tu- mentos daquela população.
rismo estrangeiro ~al!ou de 1 mil~ão 990 mil turistas, Finalmente, Sr. Presidente, quero deixar regis-
em 1~95, para 5 m.llhoes e 380 m.ll, em 2000; a receita trado nos Anais desta Casa meus sinceros agradeci-
cambiai com o tUrismo estrangeIro passou de pouco mentos ao Governador César Borges pela especial
mais de 2 bilhões de dólares para mais de 4 bilhões atenção dispensada ao Município de Catu. Desejo
de dólares, no mesmo período. também registrar minha completa solidariedade ao
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Prefeito Antônio Pena, a todos os membros da Câma- (ONU). Há mais de trinta anos, dão total e irrestrito
ra de Vereadores e ao povo catuense neste momento apoio à ocupação militar de Israel na Cisjordânia e na
de muita angústia e grandes dificuldades. Faixa de Gaza. O povo palestino sofre com essa ação

Era o que tinha a dizer. que, também é terrorista.
A 5RA LUCI CHOINACKI - Sr. Presidente O equilíbrio do ser humano depende não de vin-

eço a palav;a pela ordem. ' gança ou~e retalia~ão,. mas do resgate de v~lor~s ?e
p .' cooperaçao, de solldanedade, de amor a SI propno,

O SR. PRESIDENTE (Themlstocles Sampaio) - aos outros e à natureza. A sustentabilidade ecológica,
Tem V. Ex

a
a palavra. como diz documento da Eco-92, também deve estar

A SRA. LUCI CHOINACKI (PT - SC. Pela or- associada ao respeito à soberania entre os países.
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- Mas o Presidente Bush não assina tratados contra o
te, Sras. e Srs. Deputados, todos sabem, só não que- racismo e de preservação ambiental. Quer apenas a
rem anunciar a realidade. O Presidente dos Estados guerra, na terra e nas estrelas.
Unidos da América, George Bush, e seus aliados sa- O que esperar de autoridade pública com ideais
bem,qu~is são as arma~ mais ~fic~ze.s ~ontra os con- tão "nobres" - entre aspas - quanto esses? Devemos
denavels atos de terronsmo: dlstnbUlçao de renda e reprovar exemplos como o dos Estados Unidos, que,
riqueza, justiça social e respeito à soberania das na- diante do horror, mantêm sua arrogância e egoísmo,
ções e às diferente~ raízes culturais e religiosas de to- adotam discurso e prática igual à dos nazistas co-
dos os povos. Infelizmente, n~ atentado d~ .11 de se- mandado por Hitler, de supremacia perante outros
tembro ~corr~u a morte de milhares de .CIVIS: ~ esse povos "não-civilizados", como fazem questão de qua-
fato, de Imediato, tornou-se um verdadeIro divisor de lificar seus inimigos, que nem mesmo sabem quem
águas na história, por sua relevância política. são. Nesse aspecto, a imprensa, atrelada ao poder

A destruição das torres do World Trade Center, político e econômico, também reafirma o discurso es-
em Nova Iorque, e de parte do Pentágono, em Was- tatal que propaga a intolerância e o ódio. Poucos são
hington, causa apreensão em todos os lugares do os jornalistas capazes de analisar profundamente
planeta. Fica evidente que as relações internacionais essa crise de valores que atingiu seu limite.
precisam mudar, embora os norte-americanos e seus Nessa guerra contra o terrorismo, porém, os ter-
aliados insistam em propagar o ódio e a necessidade roristas são colombianos, africanos, árabes; nunca
de vingança. são citados grupos da Europa, como o ETA, da Espa-

O som da tragédia ecoou por todos os continen- nha; o IRA, da Irlanda, e os próprios paramilitares
tes e levou a humanidade a importante reflexão: como existentes no território norte-americano.
pensar e agir para defender a vida no planeta, depois Em 19 de abril de 1995, o atentado com car-
de herdarmos do século passado as tristes e perigo- ro-bomba a prédio federal, em Oklahoma City, que
sas cenas de guerra, sangue, miséria, opressão, des- matou 168 e feriu 600 pessoas, foi orquestrado pelo
respeito à natureza, intolerância, xenofobia e ódio, americano Timothy McVeigh, condenado à pena de
provocadas por duas guerras mundiais e um proces- morte e executado em 11 de junho do ano passado.
so de industrialização devastador? Então, podemos perguntar: será que o recente aten-

Os Estados Unidos pregam a liberdade e a de- tado também não foi obra de norte-americanos insa-
mocracia, mas foram responsáveis diretos por golpes tisfeitos com o Governo Federal, como alegou o terro-
militares na América Latina, nos anos 60 e 70. Hiros- rista Timothy McVeigh?
hima e Nagasaki foram alvos de bombas atômicas Importante ressaltar que o principal suspeito de
nos dias 6 e 9 de agosto de 1945. Por coincidência, ser o autor do ataque, o saudita Osama Bin Laden, foi
também em um dia 11 de setembro, em 1973, ocorreu treinado e financiado pelos Estados Unidos para
o golpe no Palácio de La Moneda, em Santiago do combater o comunismo no Oriente. Hoje, o feitiço vi-
Chile, com apoio da CIA, inaugurando fase de terror e rou contra o feiticeiro. As guerras são importantes,
sangue comandada por Augusto Pinochet. Nos anos para os norte-americanos, porque fomentam uma de
80 e 90, enviaram tropas para todos os lados do mun- suas principais atividades industriais: a fabricação de
do com o objetivo de garantir seus interesses políticos armamentos. A indústria bélica é responsável por
e econômicos. 24% do PIB dos Estados Unidos.

Eles, os norte-americanos, bombardearam o É obrigação ética de todos refletir sobre outras
Afeganistão, o Sudão, a Iugoslávia e o Iraque, com a formas de terrorismo, por meio das quais lentamente
conivência da Organização das Nações Unidas são condenadas à morte milhões de pessoas. Por
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que a imprensa não divulga, com ênfase, as mortes
ocorridas nos países do chamado Terceiro Mundo de
vido ao intervencionismo político e militar do G-8, lide
rado pelos Estados Unidos da América? Morre-se por
falta de remédio e de comida. Impossível não lembrar,
à esta altura, o episódio em que, do colo de sua mãe,
o filho, à míngua, pede pão, e ela responde que não
há mais pão; à beira da morte, o filho pergunta, por
fim: "Mãe, no céu tem pão?". Só restou a esta pobre
mãe lhe oferecer lágrimas. Essa triste história não
vem do cinema ou do teatro. É a vida real, e acontece
também no Brasil.

Somos contrários a toda e qualquer guerra. É
preciso deixar bem claro que as guerras não são visí
veis apenas através de mísseis. Elas são expressas
também pelos olhos de todas as pessoas que morrem
de fome no mundo, de todos os que são aprisionados
pela hegemonia imposta pelas ações do atual grande
império, os Estados Unidos da América. E os que
mais sofrem as piores humilhações e violações de di
reitos individuais são as mulheres, as crianças e os
velhos, indefesos diante da ganância e do ódio.

Ao finalizar minhas palavras, Sr. Presidente, so
licito a V. Exa seja este pronunciamento publicado no
Jornal da Câmara e divulgado pelos órgãos de co
municação da Casa.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Exa a palavra.

O SR. FRANCISCO RODRIGUES (Bloco/PFL
RR. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, quero deixar registra
do nesta Casa a realização, no meu Estado, do Semi
nário sobre Comércio Exterior, evento que contou
com a presença de dezenas de empresários da Guia
na Inglesa e da Venezuela. Nesse seminário, ficou
comprovado que a localização geopolítica e geoes
tratégica de Roraima é importantíssima no novo ce
nário que o País vive, no qual há necessidade de cada
dia mais ampliar suas exportações.

Obviamente, esse encontro dará ensejo à reali
zação de outros. E isso dará ao empresariado nacio
nal as ferramentas necessárias para a implantação, a
partir de Roraima, de canal de exportação, o que trará
resultados extremamente importantes para o nosso
Estado.

Era o registro que tinha a fazer, Sr. Presidente.

O SR. PAULO PAIM - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V. Exa a palavra.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, inicialmente cumprimento o Colégio de Líde
res e o Presidente da Casa por terem incluído na pau
ta da Ordem do Dia o Estatuto do Idoso, projeto de
nossa autoría que recebeu um substitutivo muito bem
elaborado pelo Deputado Silas Brasileiro, o qual am
pliou a proposta original.

Sr. Presidente, passo a abordar o tema principal
de meu discurso. Completados 78 anos de existência
institucionalizada no Brasil, em janeiro de 2001, os
programas de Previdência Social, desde a década de
20, vêm evoluindo para dar ao cidadão a proteção do
Estado e da sociedade nos seus momentos mais difí
ceis, como doença, acidente, invalidez, morte, velhi
ce, maternidade, desemprego involuntário etc.

A partir da reforma da Previdência Social, per
cebemos imediatamente o emprego de estratégias
"sofisticadas" para criar condições à privatização, que
vem a se concretizar através da redução dos valores
de benefícios, obrigando os segurados a buscar alter
nativas no sistema privado.

A receita da previdência pública no Brasil ultra
passa o orçamento da maioria dos países da América
Latina. As reformas feitas até o momento visam dimi
nuir os benefícios dos segurados de hoje e de ama
nhã, pois a concepção de sociedade adotada pelo
atual Governo não acredita na cooperação e na soli
dariedade, fundamentos essenciais da Previdência
Social.

A Previdência é solidária e, portanto, não combi
na com o modelo econômico empregado. Como re
sultado disso temos as implicações de cortes profun
dos em direitos conquistados.

Nunca fomos contra uma reforma, pois a socie
dade e o mercado de trabalho mudam, sendo neces
sários ajustes aos novos tempos. Não concordamos é
com a forma como as coisas são feitas neste País.
Nossa proposta é desenhara seguridade social do fu
turo, para a qual todos devem dar sua contribuição
políticos, trabalhadores, sindicatos, empregadores e
O Estado, que não pode se desvincular dessa respon
sabilidade, sob pena de gerar uma sociedade ainda
mais doente do que aquela que temos.

A Previdência Social faz parte da seguridade
social e o art. 195 da Constituição Federal define as
fontes de recursos para seu financiamento. O argu
mento mais utilizado pelo Governo na reforma previ
denciária é o famoso déficit da Previdência.
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o balanço das receitas e despesas da segurida
de social mostra as distorções verificadas entre os re
cursos executados pelo Tesouro Nacional e aqueles
efetivamente repassados. O famoso déficit da Previ
dência mascara as verdadeiras intenções do Gover
no. Há, sim, como já cansamos de dizer, equilíbrio nas
contas da seguridade social, inclusive saldo positivo,
mesmo agregando números da Previdência do setor
público federal.

Sabemos que, desde a época do milagre brasi
leiro, as sobras de recursos arrecadados pelo sistema
previdenciário foram usadas indevidamente para ou
tros fins. Os problemas da Previdência não se resu
mem apenas ao desvio de recursos. Já cansamos de
dar sugestões para uma maior arrecadação, mas o
Governo insiste em fazer a vista grossa à cobrança
das maiores dívidas ativas, além de se dedicar preca
riamente ao combate à sonegação fiscal.

Segundo dados da Associação Nacional dos
Fiscais da Previdência - ANFIp, e apesar da propa
ganda negativa do Governo, o Regime Geral de Previ
dência Social continua apresentando crescimento
ano após ano. Em 2000, a arrecadação bruta real da
Previdência cresceu 7,66%, bem acima do verificado
na economia brasileira, pois o Produto Interno Bruto
foi de 4,46%.

O balanço da seguridade social, com o Regime
Geral de Previdência Social, no primeiro semestre de
2001, aponta que as receitas totalizaram 64,623 bi
lhões de reais e as despesas, 48,086 bilhões de reais.
Apresentou, portanto, um superávit de 16,537 bilhões
de reais, somente no primeiro semestre de 2001. Isso
significa que poderá acumular no ano cerca de 33 bi
lhões de reais, o que seria superior ao ocorrido em
2000.

Reafirmamos as denúncias e o pedido de inves
tigação de contas feito por nós ao Tribunal de Contas
da União, que elaborou um relatório e evidenciou o
superávit nas contas da seguridade social, em 2000,
de 28,088 bilhões de reais, recursos esses que vêm
sendo desviados pelo Governo para outros fins.

A Secretaria do Tesouro Nacional afirma ter re
passado 529 milhões de reais da Contribuição sobre
o Lucro Líquido, mas o fluxo de caixa do INSS acusa
apenas o recebimento de 16 milhões de reais. O rela
tório preliminar do TCU diz que, em 1997, a arrecada
ção da seguridade social foi de 77,985 bilhões de rea
is, dos quais foram alocados para benefícios previ
denciários, saúde e outras despesas apenas 71,057
bilhões de reais. O Tesouro ter-se-ia apropriado da di
ferença de 6,928 bilhões de reais.

A Secretaria do Tesouro Nacional afirma ainda
que repassou 5,5 bilhões de reais oriundos do Fundo
de Estabilização Fiscal, mas o fluxo de caixa do INSS
acusa apenas o recebimento de 942 milhões de reais,
quantia mais do que suficiente para cobrir o déficit da
Previdência, como também financiar as despesas de
correntes da fixação do salário mínimo de 100 dóla
res, com o mesmo percentual de reajuste para apo
sentados e pensionistas.

A aprovação da auditoria nas contas da seguri
dade social, por unanimidade dos Ministros do TCU,
demonstra que o discurso do Governo de que a Previ
dência está falida tem os dias contados, pois o dinhei
ro existe e está sendo desviado. A partir daí o TCU
fará uma auditoria profunda na seguridade social.

Os fatos desmentem o discurso. A Previdência
Social é viável e todos os brasileiros têm papel impor
tante na luta contra a prívatização. Sabemos que um
enfoque prioritariamente social, sem levar em conta o
respaldo econômico e financeiro, é nos distanciarmos
da realidade. O que propomos é o equilíbrio de forças
entre o econômico e o social, levando em conta que
milhões de vidas dependem, como forma de sobrevi
vência, desta estrutura chamada Previdência Social.

É o meu registro.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 

Dando continuidade ao Grande Expediente, concedo
a palavra à nobre Deputada Zulaiê Cobra, do PSDB
de São Paulo.

A SRA. ZULAIÊ COBRA (PSDS - SP. Sem revi
são da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, quero, desta tribuna, prestar homenagem à Câ
mara Federal. Fizemos nesta Casa, entre 1999 e
2000, uma reforma muito importante.

É muito comum virmos ao microfone fazer uma
série de críticas e de lamentações, reclamar até mes
mo da falta de reformas. No entanto, a Câmara dos
Deputados votou, em junho de 2000, a grande refor
ma do Poder Judiciário. Reforma que sofreu uma sé
rie de críticas por parte do próprio Poder Judiciário e
do Ministério Público. Mas conseguimos fazê-Ia. É
bom não nos esquecermos de que, à época, transcor
ria no Senado a CPI do Judiciário. Enquanto os Sena
dores da República discutiam as mazelas do Judiciá
rio, esse mesmo Poder veio à Câmara dos Deputados
e se conformou com uma reforma.

Tenho certeza de que hoje mais da metade dos
Juízes brasileiros concorda com o Conselho da Ma
gistratura, que realizará o controle externo. Até 1999,
não conseguiríamos sequer discutir essa matéria,
porque todos eram contra ela. A magistratura e o Mi-



Setembro de 200l DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 27 460S5

nistério Público não queriam controle de forma algu- O Juiz tem obrigação não só de ser culto, como
ma e a palavra externo chocava. O projeto de reforma de ter experiência. Por quê? Porque da caneta de um
do Poder Judiciário, no qual está previsto o controle Juiz saem muitas decisões importantes. As mazelas
externo, encontra-se atualmente nas mãos do Sena- de Juízes foram expostas pela CPI do Judiciário em
dor Bernardo Cabral. Espero que tenhamos essa re- vários Estados brasileiros. Vimos o que muitos deles
forma também no Senado. fazem em suas comarcas. Portanto, Juiz tem de ter

O Conselho da Magistratura será composto por cult~ra, e~periência ~ ~s. três pr~icam~n~?s inere~-
Juízes, Promotores, representantes do Ministério PÚ- tes a .~~glstratura: vlt~hcledade, inamovibilidade e Ir-
blico Federal e Estadual, advogados e dois represen- redutlbllldade de vencimentos.
tantes do povo. Os partidos da Oposição sugeriram a Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tudo isso
presença de representantes do povo no Conselho. os Juízes podem perder agora com a reforma. Na re-
Acatamos a idéia e aprovamos. Assim, na Comissão forma do Judiciário, introduzimos condições para que
Mista do Congresso Nacional, serão eleitos um pelo o Juiz de Primeira Instância seja um bom Juiz, atenda
Senado, outro pela Câmara dos Deputados. Ambos ao povo, porque a população brasileira não vai aos
deverão ter as duas qualificações exigidas pela Cons- Tribunais Superiores. Suas causas são decididas na
tituição para a escolha de Ministros do Supremo Tri- Primeira Instância.
bunal Federal: notável saber jurídico e reputação ili- Além dessas condições, foram estabelecidas
bada. Ninguém achou ruim a inclusão de dois repre- vedações. O Juiz poderá, por exemplo, perder a vitali-
sentantes do povo que não sejam Juízes, Promotores ciedade por preguiça, por não sentenciar. Até seus
ou advogados. vencimentos, irredutíveis atualmente, poderão ser di-

Hoje é uma realidade tanto o controle externo, minuídos. Outra coisa: o Juiz tem que morar na co-
através do Conselho Nacional da Magistratura, como marca para a qual está designado, assim como o Pro-
a controle externo do Ministério Público. Muita gente mo!or e o Deleg~do de Polícia. A comarca é o símbolo
nesta Casa demonstra ter medo da Primeira lnstân- maior da comunidade que ele atende.
da. O foro privilegiado é uma questão difícil de ser Portanto, o fato de o Juiz não morar na área da
contornada e, por incrível que pareça, ninguém quer sua comarca, algo tão simples, pode fazê-lo perder a
ser julgado por um Juiz de Primeira Instância. Mas, vitaliciedade. Está na reforma. E hoje temos necessi-
por meio da reforma, será possível a esse Juiz ter dade de o Juiz também ser punido quando não cum-
condições de trabalho, pois terá três anos, após o tér- prir suas obrigações. Daí a famigerada, discutida nes-
mino da faculdade, para, então, ocupar a cadeira de te plenário, Lei de Responsabilidade para Juízes e
Juiz. Atualmente, uma pessoa pode ocupar o cargo Promotores.
de Juiz aos 22, 23 ou 24 anos. Na reforma, sugerimos A Oposição chamou a referida lei de Lei da Mor-
que a idade mínima fosse de 25 anos, e, mesmo as- daça. Não é mordaça, é Lei de Responsabilidade. O
sim, perdemos na votação da Comissão Especial. Há Promotor e o Juiz que não se compenetrarem nas
idade mínima para Vereador, para Deputado Estadu- suas funções de julgador e investigador terão de ser
aI, Federal, para Senador, para Governador e para punidos, sim. Daí por que o direito à informação, tão
Presidente da República, mas não para Juiz. importante, basilar da Constituição, não poderá pas-

Foram aprovados os três anos obrigatórios de sar por cima do direito fundamental da pessoa huma-
conhecimento da área jurídica. É necessário que, an- na, que é a honra, a dignidade, a vida privada, a ima-
tes de chegar ao cargo de Juiz, a pessoa adquira ex- gem da pessoa.
periência na área jurídica. Não somos contra juventu- Não podemos ter Promotores falando antes da
de. Pelo contrário, um bom Juiz pode ser um jovem ra- investigação, porque uma declaração nos jornais aca-
paz, embora não deva ser recém-formado, sem expe- ba com a vida privada, a dignidade e a honra de uma
riência. Esses três anos serão básicos para que ad- pessoa. E aí vinham alguns dizendo para nós: "Como
quiram experiência de vida. Conseqüentemente, caso vamos poder investigar os grandes criminosos, princi-
ele venha a se formar com 21 ou 22 anos, chegará palmente os do Poder Público?" Ora, através de uma
aos 25 anos com mais experiência. O Juiz substituto, investigação bem feita do Ministério Público. O Minis-
que hoje tem um prazo de dois anos para conseguir a tério Público trabalha!
vitaliciedade, terá, com a reforma, três anos. E aí a Tenho 34 anos de militância na advocacia e sou
instituição das Escolas Nacionais de Magistratura. Te- de uma época em que o Ministério Público trabalha-
mos de ter escolas que melhorem o nível cultural dos va, não ficava na imprensa. Aliás, nem existia essa
Juízes. coisa da imprensa. O Ministério Público realmente ti-
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nha um res~ltado mu.ito melhor. Hoje ele está preocu- O Sr. Odelmo Leão - Nobre Deputada Zulaiê
pado demais com a Im~rensa. E a magistratura, que Cobra, modelo parlamentar das mulheres brasileiras,
nem sempre fala, devena falar. solicitei este aparte a V. Ex" para relatar dois fatos e,

Em São Paulo, há sessenta dias, o Poder Judi- se for possível, colaborar com seu pronunciamento.
ciário está parado. O povo não sente, nem sabe que Como todos sabemos, a Lei Orgânica é a Constitui-
está havendo uma greve, porque o Poder Judiciário ção do Município. Na minha cidade, Uberlândia, há
não chega ao povo, é um Poder distante, elitista e bem pouco tempo, houve acalorada discussão sobre
caro. Quando a polícia faz greve, o povo é afetado, a doação de determinada área a uma penitenciária.
porque a polícia tem contato direto com a população. Nossa Lei Orgânica exige, para votação dessa maté-
A greve dos policiais militares e civis foi sentida pela ria, quorum qualificado, mas um desembargador do
população brasileira. E a polícia não ganha nada, não Estado de Minas Gerais entrou com pedido de liminar
tem carreira. para cassar o quorum qualificado e recorreu ao Su-

No mês passado, ocupamos a tribuna e discur- premo Tribunal Federal. Veja V. EJ<'l a interferência de
samos sobre a reforma das polícias, que não foi con- um Poder em o~tro Poder. A questão vai mais longe-
cretizada nesta Casa. Fizemos a reforma do Poder se eu errar tecnicamente, perdoem-me, porque não é
Judiciário, até porque existia uma CPI no Senado, a minha área, mas vou tentar ser claro. Semana retra-
uma agenda positiva, como dizia o Presidente Michel sa~a, um Promotor de Justiça encaminhou ao Juiz
Temer, mas precisamos ter responsabilidade para Eleitoral proc~sso contra mi~, ~orque usei um outdo-
~om Juiz e Promotor. Estamos discutindo o Código de or para cumpnmentar Uberlandla pela passagem dos
Etica e Decoro Parlamentar na Comissão de Consti- seus 113 anos. Sem que eu fosse citado - e ainda não
tuição e Justiça e de Redação. Pergunto: e a ética o fui, porque n~nhum ??cumento chegou a mim -,
para o Juiz? Não vi nenhum Juiz ser cassado por falta essa duas autondades Ja deram entrevista para a TV
de ética ou de decoro. Globo da minha cidade. Esses dois fatos podem ilus-

Esse Conselho que tem a função de controle ex- trar o discurso ~ue V. Ex" traz ao Plenário desta Casa

terno estará encarregado dos atos funcionais dos Juí- na tarde de hOJe. A

zes e dos Promotores, controlará o setor administrati- A SRA. ZULAIE COBRA - Muito obrigado, De-
vo. Não cabe ao Juiz o controle do setor administrati- putado Odelmo Leão. Realmente, com seu depoi-
vo, muito menos do financeiro. Vejam o escândalo do mento sério e enérgico, V. E>f' retrata bem essa mania
TRT de São Paulo. Juiz não deve se meter na parte do Ministério Pú~lico com relação às televisões. Sin-
administrativa, tampouco na financeira, mas, caso se to-me constrangida e derrotada por termos perdido
meta, deve haver transparência, sim. Não podemos nesta Casa, por ?ezoito votos, a aprovação do que
ter um Tribunal de Justiça em qualquer Estado brasi- chamaram de Lei da Mordaça, que de mordaça não
leiro sem as devidas contas. tem nada. Trata-se de uma lei de responsabilidade

No meu Estado, um ex-Presidente do Tribunal para Juiz e Pr~mot?r, que també~ prec.isam. ter limi-
de Justiça comprou uma nova frota de carros para os te~. Eles tambem tem de.ser pUnldo~. ~Inguem p~de
Desembargadores. Ele dizia que o dinheiro destina- br~ncar com a honra alheia, com a dignidade e a VIda

. . .. . pnvada de uma pessoa.
va-se a modernidade dos tnbunals. Modernidade dos
tribunais não significa compra de carros novos para Ouço, com prazer, o ilustre Deputado Moroni
Desembargadores. Ou seja, faziam o que queriam. Torgan.

Se a proposta de reforma do Judiciário passar .?Sr. Moroni Tor~an - Deput~da Zulaiê Cobra,
no Senado, haverá controle do Judiciário, feito pela pnmelro quero parabe~lzá-~apelo dlscurs~ ~ pela ba-
magistratura, pelo Ministério Público, pelos advoga- talha qu.e.~..Ex" trava ~~ m.u~to te~~o pe:1a etlca no Po-
dos e por dois representantes do povo por meio de der Judlcl~no e no Mlnlsteno Publico. E sem~re bom
um Conselho da Magistratura.' fal~r.de ética quando se trata do Legislativo. Etica na

. polltlca! Esquecem-se de que Executivo e Judiciário

t d O
CdonlcedoLa~arte ao grande Llder do PPB, Depu- também são Poderes da democracia e seus membros

a o ema eao. . .tambem devem prestar contas de seus atos atitudes
Aliás, aproveito para agradecer a um Parlamen- e procedimentos, e não somente os polític~s. Todos

tar do. PPB a ~oncessão deste tempo no Grande têm que prestar contas de seu trabalho ao povo. Isso
Exped~ente. Refiro-me a~ Deputado José Janene, do se chama ética. Temos que ter comportamento acei-
Parana, que se encontra Internado no INCOR de São tável perante a comunidade. Comportamento ético
Paulo. não é somente em relação a ilícitos, mas também à
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r:no.ral. N.a ética, há limites menores que o ilícito. Esses quanto está no cargo, mas, saindo do cargo, vai ter
limites tem de ser em relação aos membros de todos que ser processado por Juiz comum.
os Poderes. Por exemplo, estão querendo tirar qual- .
quer sigilo do Parlamentar. Concordo, mas têm que ti- Ouço, c~m prazer, o Deputado Pimentel Gomes.
rar também dos membros do Judiciário, do Ministério O Sr. Pimentel Gomes - Deputada Zulaiê Co-
Público, de todos os Poderes. Ao ocupar cargo públi- bra, o pronunc.ia~ento de V. Ex

a
é extremamente

co, a pessoa tem que estar numa equiparação. Tudo o oportuno e mUl~o Importante. Ia saindo do plenário
que acontecer com o Legislativo, deve também acon- quando comecei a prestar atenção no seu pronuncia-
tecer com os outros Poderes. Nós, por incrível que pa- me~to. Posso g~r~ntir a V. Exa que é expectativa da
reça, somos os que mais prestamos contas das nos- sociedade brasileira ver resolvidos sobretudo dois
sas atividades, porque de quatro em quatro anos te- po~tos ab~rd~dos por V. Exa Primeiro: o Juiz de Pri-
mos de ser julgados pela população, que dirá se nos melra.~nst.ancla, ~uando está julgando, tem que ter
aprova ou não. Os ocupantes de cargos vitalícios mui- exp~r.lencla e aplicar o bom senso. Mas a maioria de-
tas vezes consideram-se acima não da lei, mas da po- le~ e Jove~. Concordo com V. Exa em que a idade do
pulação. Numa democracia, nenhum Poder está aci- JUIZ deveria ser, no mínimo, de 25 anos. Essa opinião
ma da população e do povo. O bem-estar do povo é o não é só minha. Conversei com Desembargadores do
bem-estar de todos os Poderes. Conseqüentemente, meu ~stado e boa parte deles sempre levantou essa
todos nós temos que prestar contas ao povo. Parabe- questao. Portanto, procede a observação de V. Exa de
nizo V. Exa por suas declarações e propostas. Tenho que deveria ser exigido mais idade para Juiz de Pri-
certeza de que elas irão encontrar reverberação nes- meira Instância ou, pelo menos, três anos de ativida-
ta Casa. de na área jurídica, a fim de que ele adquira experiên-

A SRA. ZULAIÊ COBRA _ Deputado Moroni cia e bom senso. ~sso é extremamente .fundamental.
Torgan, fico muito satisfeita com seu aparte, porque V. O segundo.ponto e ~obre a cha~ada_Lel da Mordaça.
Exa toca num ponto importante. Neste plenário está Quando,sal nos mel~s_de comunlcaçao que uma pes-
sempre a imprensa; no plenário do Poder Judiciário, soa es!a sob suspelçao de _se~ ladra ou d~sonesta,
não. Aliás, na reforma do Poder Judiciário ficou acerta- por mais q~~ se ~rov~ que nao e nada daquilo que fa-
do que as sessões dos tribunais não podem ser secre- lara~: ela la esta c~rlm~ada, estigm~ti~ada, seus fi-
tas. Sessões que dizem respeito a atos funcionais, de- lhos J~ estao sendo Ir~nl~ados no coleglo e nas ruas.
coro e ética de Juízes têm de ser públicas. Isso foi Is_so e um fato. Eles nao tem de~ass~r por uma situa-
aprovado aqui. O Tribunal de Justiça não pode traba- çao constrangedora qua_ndo na~ ha prova concreta
Ihar a portas fechadas. Juiz é igual a nós. Tem que tra- do a~usador. P,ort~nto, sao os dOIS pontos que consi-
balhar de portas abertas. Outro ponto importante em d~ro I~portantlsslmos. A Promotoria deve saber que,
que V. Exa toca: nós passamos pelo crivo popular, por- p~lmelro, cond~na-se para, depois, faz~r-se a divulga-
que somos eleitos. Os membros do Judiciário, não. çao par~ a socleda~e. Quero parabenizar V. Ex

a
pelo

Eles são concursados, sim, mas, após o concurso, são pron.un.clamento e dizer que não está só. A sociedade
vitalícios, têm inamovibilidade, irredutibilidade de ven- braSileira concorda com seu pensamento, que é fun-
cimentos e todas as qualificações que ninguém tem, damental par~ que a reforma do Judiciário emplaque
nem mesmo o Presidente da República. O poder de em nosso Pais.
u,~ Jui:: é.muito grande, assim como o poder do Minis- A SRA. ZULAIÊ COBRA - Muito obrigada,
teriO Publico. Estamos tocando num assunto que inte- Deputado Pimentel Gomes.
ressa a todos os brasileiros. ~~? ~xiste ~m ~oder aci- Sr. Presidente, não estamos falando que não se
ma. de outr? Os Poderes Judlclano, Legislativo e Exe- pode dar publicidade a atos concretos. Há investiga-
CUtlVO precisam ter contas abertas. ções que podem ter a publicidade que merecerem de-
.. Um adv~gado de São Paulo, muito meu amigo, pois do fato concreto. Tivemos vários casos aqui de

dlZI~ que a Lei da Mordaça, como eles chamam, não fato concreto. Não vou citar nomes. Em compensa-
podia ser votada por esta Casa porque temos imuni- ção, tivemos vários Ministros de Governos anteriores
d~~e parlamentar. Temos imunidade em termos. que, mesmo não havendo fato concreto, mesmo nã~
Alias, ~uero acabar com a imunidade parlamentar havendo sequer um procedimento criminal, foram
para crime comum. Comecei meu discurso falando execrados na televisão, nos jornais.
exa~am~nte disso. Crime comum? Juiz de Primeira Portanto, não estamos contra quando há fato
Instancla para todo mundo. No caso de Presidente da concreto. Tem que se dar publicidade sim quando há
República, ainda há uma série de considerações en- fato concreto. ' ,
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Outra questão que abordamos na reforma do não têm experiência de vida, nem conhecem profun-
Judiciário foi relativamente às férias forenses. Tem damente o Código Civil e o Código Penal. Portanto,
que haver o fim das férias coletivas dos tribunais. Os precisamos tomar providência, porque muitas injusti-
advogados gritaram muito. Para eles, o recesso dos ças estão ocorrendo. Até o desenvolvimento dos Mu-
tribunais é importante porque não têm férias. nicípios não existe mais por causa do Ministério Públi-

Não estamos preocupados com os advogados. co. É impressionante. Não se constrói mais uma es-
Na reforma do Poder Judiciário, preocupa-nos os co- trada, uma escola, porque a insensibilidade dessas
fres públicos. Juiz, Promotor, Procurador de Estado, pessoas é grande. Nós, políticos, temos sensibilidade
Procurador de Município, todos são funcionários públi- porque convivemos com a população. Quando fui Se-
cos. Advogado, não. Ele tira suas férias quando quiser. cretário na cidade de São Paulo, abri uma rua dentro

Portanto, é necessário o fim do recesso forense. de uma favela e coloquei guias e sarjetas. Um Promo-
A Justiça deve ser ininterrupta. Tem que ter plantão de tor fez questão de me processar porque invadi terra
24 horas. Não pode haver fim de semana em que não que não era municipal. Mesmo a população passando
haja Juiz ou Promotor na comarca. dificuldades, não se pode levar água, esgoto, nenhum

Depois de certa hora, o Juiz vai para sua casa. b~~~fício. Na realidad~,. n~o. est~ e.xistindo mais sen-
Tem alguns plantões em várias comarcas. No caso de ~Iblll?ade dentro do Mlnlsteno Publico. Era o que que-
São Paulo, o Juiz vai embora para casa e depois dá na dizer. _
uma hora de plantão no sábado e no domingo. O ad- A SRA. ZULAIE COBRA - Nobre Deputado Ri-
vogado tem de ir à casa do Juiz. Isso causa constran- cardo Izar, vou mais longe. Estamos tirando da Cons-
gimento. Não é qualquer advogado que vai à casa do tituição aquela vírgula horrorosa. Diz o texto: uÉ veda-
Juiz com uma petição na mão num domingo à noite. do ao Ministério Público fazer política partidária, salvo
Portanto, a Justiça tem de estar de plantão. exceções em lei".

A Polícia fica de plantão. Não é assim, Deputado Membro do Ministério Público não pode fazer
Moroni Torgan. V. Ex" é Delegado da Polícia Federal. política partidária. Pode sim, desde que deixe o Minis-
Por que o Juiz ou o Promotor não podem ficar de plan- tério Público.
tão? Quando eu estava à frente da OAB de São Pau-

O nobre Deputado Ricardo Izar quer se mani- lo, retirei-me para fazer política partidária e nunca
festar, e eu lhe dou a palavra. mais ~olt~i. Af.inal, cada entidade precisa de sua inde-

O Sr. Ricardo Izar - Nobre Deputada Zulaiê Co- pendencla e lI~erdade. . .
bra fico muito feliz por estar no plenário neste mo- Sr. Presld~nte, h?J~ temos ~m compromisso

, com a populaçao braSIleira. A Justiça precisa estar
mento. Realmente, e~~amo~ recebendo uma aula de aberta para atender a todos. Ela não pode ser separa-
V. Ex" Cabe-me elogia-Ia, s~~~ ~elo trab~l~o ~~e d~- da ou dividida, tem de estar sempre preparada para
s~nvolve n~ reforma do ~udlclarlo e do .Mln.lster.lo Pu- servir ao povo. É esta Justiça que queremos. É este
bllco. EnfatiZO apenas dOIS pontos. O pnmelro dIZ res- Ministério Público que desejamos: digno, que investi-
peito ao Ministério Público. Todos estamos abisma- ga e tem a independência de uma grande instituição.
dos com o que está acontecendo neste País, mas fi- Ouço o nobre Deputado Odelmo Leão.
camos quietos, não tomamos providência alguma. O Sr. Odelmo Leão - Nobre Deputada Zulaiê
Ninguém sabe que providências tomar. Nós que tra- Cobra, desejo dizer a V. Ex" que dos dezoito votos
balhamos em diversos Municípios do Estado de São que faltaram para a aprovação de seu relatório sobre
Paulo, grandes ou pequenos, todos os dias somos a reforma do Judiciário, nenhum deles era do PPB.
procurados por Prefeitos, empresários, pela popula- Todos os membros do meu partido votaram favoravel-
ção, que estão preocupados com a atuação dos Pro- mente ao relatório dey. EX'
motores. Se a pessoa está construindo uma casa A SRA. ZULAIE COBRA - Infelizmente, não
hoje, no dia seguinte, a obra é embargada por ordem posso falar o mesmo de meu partido, o PSDB. Seis
do Promotor. A Prefeitura quer fazer uma obra, mas Deputados do PSDB de São Paulo votaram contra
fica com medo do Promotor. Hoje, nobre Deputada, meu relatório, para tristeza do grande Governador
tem mais um poder no País, e um poder, às vezes, in- Mário Covas.
conseqüente. Exemplo disso é esse Promotor do Dis- A verdade, Sr. Presidente, é que não estamos
trito Federal, o qual, na minha opinião, é um misto de aqui apenas para criticar de forma leviana. Estamos
doente mental e artista. Outro problema - um Deputa- expondo a reforma que queremos, a fim de que a Jus-
do acabou de falar sobre isso - é a idade do Promotor. tiça possa ser melhorada e os Juízes tenham mais
Temos Promotores com 22, 23 anos de idade. Eles dignidade e possam julgar com capacidade plena.



rem.
Nesta Casa perdemos a eleição direta para os

membros diretivos dos tribunais. Por que os Juízes
não podem votar? Por que os Juízes não podem ele
ger o Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor
dos Tribunais de Justiça? A resposta que me dão é
que todas as vezes em que há eleição existe corrup
ção.

Isso é uma ofensa muito grande para nós, por
que vivemos de eleições.

Por que não pode haver eleições na magistratu
ra? No Ministério Público do meu Estado há eleições.
Nosso Procurador-Geral de Justiça é eleito através
do voto de todos os membros do Ministério Público.
Impossibilitaram os Juízes de votar. Todos os Juízes
de Primeira Instância gostariam de participar do pro
cesso democrático da eleição.

Sr. Presidente, a discussão continua nesta
Casa. Espero que o Senado Federal faça esta refor
ma o mais depressa possível. Se a matéria voltar para
cá, votaremos com muito mais empenho e mais entu
siasmo.

Muito obrigada.

O SR. ENIO BACCI- Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Tem V. Exa a palavra.

O SR. ENIO BACCI (Bloco/PDT - RS. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, projeto de lei de minha au
toria que dispõe sobre a proibição de descontos nos
salários dos frentistas de postos de combustíveis em
função da ocorrência de emissão de cheques sem
fundos foi aprovado por unanimidade na Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, em re
união realizada no dia 9 de agosto.

A prática ilegal adotada pelos proprietários de
postos de combustíveis em todo o Brasil, buscando
ressarcimento dos valores pelas constantes práticas
dos maus cidadãos na emissão de cheques sem pro
veniência de saldo, descontando valores nos salários
dos seus frentistas, é cruel, desumana, absurda e,
acima de tudo, imoral.

A Consolidação das Leis do Trabalho, conforme
seu art. 2°, baseia-se na premissa de que ao empre
gador cabe o risco da atividade econômica e não ao
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Nenhum de nós quer atrapalhar o Ministério Público trabalhador, ao empregado. Ora, se o frentista tomar
em seu objetivo maior, que é dar justiça ao povo brasi- todas as providências necessárias, tais como anotar
leiro. Nossa crítica é contra alguns membros dessa os números da identidade e do CPF, a placa do auto-
instituição. móvel, o endereço e, ainda assim, o cheque voltar, a

O controle externo é uma realidade. Eles o que- culpa não pode recair nunca nas costas do frentista,
pois todas as providências foram tomadas por ele
para a inibição da emissão do cheque sem fundos.

É inconcebível que meia dúzia de empresários
gananciosos queira imputar aos seus empregados o
risco da atividade econômica, responsabilizando-os
pelo não pagamento dos cheques emitidos sem fun
dos no posto de gasolina. Indefesos, esses trabalha
dores constantemente recebem seus contracheques
zerados, sem salário a receber, tornando-os, assim,
sócios nos prejuízos. Já que não existe divisão de lu
cros entre patrão e empregado, não é justo que o em
pregado absorva os prejuízos.

Meu objetivo com esse projeto de lei é terminar
com o abuso da ilegalidade praticada pelos empresá
rios do ramo de postos de combustíveis.

Muito obrigado.

O SR. CORIOLANO SALES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Tem V. Exa a palavra.

O SR. CORIOLANO SALES (PMDB - BA. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, temos toda a razão em
reclamar dos Estados Unidos no que diz respeito a
subsídios e a protecionismo agrícola. Se é verdade
que o comércio internacional não é um jogo de soma
nula, igualmente é verdade que, se esse comércio
não for realizado dentro de uma lógica liberal igualitá
ria, acaba sendo seletivo e privilegiando sempre o
país que mais usar os fatores de produção capital e
tecnologia, por agregarem mais valor ao produto final
- sobretudo se essa lógica tiver um tom de mercanti
lismo, em que a economia mais forte impõe regras co
merciais unilaterais, independentemente dos acordos
supranacionais. No caso da agropecuária, os Estados
Unidos são um exemplo gritante nesse contexto.

Além de taxarem abusivamente certos produtos
brasileiros, entre eles o suco de laranja e o açúcar, os
norte-americanos continuam subsidiando fortemente
sua agropecuária. Além do já conhecido preço míni
mo para a soja, por exemplo, que permite ao produtor
norte-americano vender ao Estado o bushel a 5,26
dólares, quando o mercado praticou um preço médio
de 4,76 dólares/bushel, em 1999, e 4,98 dóla
res/bushel, em 2000, os Estados Unidos subsidiam
fortemente sua agropecuária de outras maneiras. A
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tal ponto que o Presidente Bill Clinton, no final de
1999, deu seu aval para um programa de despesas
agrícolas no total de 23 bilhões de dólares. Isso per
mite aos Estados Unidos darem um preço agrícola a
seus produtores, baseado no Tesouro, fato que detur
pa totalmente a realidade de mercado, pois são pre
ços artificiais. Ou seja, exatamente o que condena a
Organização Mundial do Comércio, com o aval nor
te-americano. Parece ironia, não?

Na prática, os produtores norte-americanos le
vam cada vez mais em conta o nível atual das taxas
de juros - subsidiadas, em muitas casos - e as sub
venções anuais aprovadas pelo Congresso, ignoran
do os sinais do mercado. Dessa forma, suas produ
ções aumentam. concorrendo desigualmente com os
produtores mundiais, que não têm mais condições de
aplicar políticas semelhantes, caso do Brasil.

Atualmente, 48,7% da renda líquida de um fa
zendeiro norte-americano vem de subsídios. Há ca
sos em que essa participação sobe a 70%. Em 1996,
os subsídios respondiam por 14% da renda do agri
cultor. É inegável, portanto, a existência de uma maré
montante de protecionismo agrícola, que se explica,
em parte, pelas pressões domésticas para que os
crescentes superávits orçamentários sejam devolvi
dos aos contribuintes. Os subsídios agrícolas cum
prem essa função, sem dúvida, mas à custa do empo
brecimento da agricultura dos países em via de de
senvolvimento. A situação torna-se ainda mais dra
mática quando se considera que esses países depen
dem fortemente dos preços internacionais dos produ
tos primários na formação da renda nacional, não
sendo, como os Estados Unidos, produtores e expor
tadores de produtos industrializados com grande con
teúdo tecnológico.

Arma-se, assim, uma equação explosiva: os pa
íses em desenvolvimento não têm capacidade tecno
lógica para competir com os Estados Unidos, por um
lado, e, por outro, o protecionismo norte-americano
deprime os preços dos únicos produtos com os quais
esses países podem concorrer em pé de igualdade,
ou em melhores condições, com os Estados Unidos.

Temos de buscar uma solução para esse proble
ma. Técnicos do Governo brasileiro estão coletando
dados para instruir o pedido de instalação de um co
mitê de arbitragem na Organização Mundial do Co
mércio contra os subsídios concedidos pelo Governo
dos Estados Unidos aos produtores locais de soja.
Segundo a Associação Brasileira das Indústrias de
Óleos Vegetais, a política de sustentação de preços
dos Estados Unidos foi responsável por perdas de 4,9

bilhões de dólares nas exportações brasileiras de fa
relo e óleo de soja nos últimos cinco anos.

Deixando de lado a posição quase sempre cau
telosa adotada em outras ocasiões, o interesse do
Brasil na Área de Livre Comércio das Américas de
pende da disposição dos Estados Unidos em refor
mular vários pontos de sua política comercial, em es
pecial aquelas referentes aos subsídios agrícolas.
Com isso, o início do funcionamento da ALCA, no pra
zo previsto para 10 de janeiro de 2006, que antes seria
de extrema ameaça ao País, poderá ser excelente
oportunidade para todos. Só assim será criada uma
estrutura de mercado igualmente competitiva. Sem
isso, a ALCA não interessaria ao Brasil.

Durante o discurso do Sr. Coriolano
Sales, o Sr. Themístocles Sampaio, § 2° do
artigo 18 do Regimento Interno, deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Enio Bacci, 3° Suplente de Secretário.

O SR. DA. HELENO - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa a
palavra.

O SR. DA. HELENO (PSDB - RJ. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, volto a esta tribuna para falar
sobre o INMETRO. Ao falar sobre o Instituto Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial,
estarei também falando de minha cidade - Duque de
Caxias, a capital da metrologia - ou mais precisamen
te do Campus Tecnológico localizado em Xerém, no
40 Distrito do Município caxiense.

O próprio Presidente Fernando Henrique Car
doso e o novo Ministro do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio e Exterior, Embaixador Sérgio Amaral,
são unânimes em afirmar a importância do INMETRO
na vida dos brasileiros, principalmente quanto a medi
ção e aferição de pesos nos produtos fabricados pe
las indústrias e que são colocados nas prateleiras dos
supermercados para venda ao consumidor. A sua
presença tem sido constante e eficiente; por essa ra
zão, tem recebido por parte da mídia e da opinião pú
blica os maiores elogios pela sua eficiência em prol
dos direitos da população.

Foi assim, recentemente, nos casos das maqui
agens de várias embalagens de produtos alimentíci
os, bem como no caso dos medicamentos, quando
várias irregularidades foram constatadas. A atuação
do INMETRO se fez presente junto ao Ministério PÚ
blico, de modo a corrigir essas anomalias e autuar os
infratores.
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O INMETRO, por intermédio do seu dinâmico O SR. PIMENTEL GOMES (Bloco/PPS - CE.
Presidente, Armando Mariante, tem-se apresentado Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre-
também em vários outros importantes eventos. Como sidente, Sras. e Srs. Deputados, cada vez que se exa-
exemplo, podemos citar a sua presença no 5° Salão minam os resultados de nossa balança comercial, as
de Qualidade Brasil, realizado em São Paulo. Na oca- autoridades financeiras envolvidas levantam a ques-
sião, o Presidente Armando Mariante expressou sua tão do protecionismo utilizado pelos países mais de-
alegria pela participação naquele acontecimento e senvolvidos, em total detrimento da venda de nossos
fez uma radiografia do Instituto como entidade que produtos naqueles mercados. São medidas de cará-
zela pela qualidade em todas as suas áreas e expli- ter aduaneiro que praticamente impedem, por exem-
cou que essas envolvem desde as atividades da me- pio, a entrada do açúcar e do suco de laranja brasilei-
trologia cientlfica até a certificação. ros nos Estados Unidos. Mas são também medidas ti-

O Dr. Mariante mostrou que o mundo caminha picas de dumping, escondidas atrás de exigências
hoje para o que ele chama de "um ritual de qualidade" de caráter fitossanitário e outras da espécie, com o
dentro de uma interligação internacional: "Não pode- que se perdem bons e sólidos mercados para nossas
mos soltar foguetes ainda, mas já temos o reconheci- mercadorias.
mento de entidades internacionais como o ILAC, a É de conhecimento geral que nos Estados Uni-
EA, a APLAC e o IAF". E concluiu: "Não há outro país dos, e em especial nos países da União Européia,
na América Latina com esse envolvimento, expressão esse protecionismo chega a níveis predatórios, com
e reconhecimento". os governos da região garantindo preços que estão

Outra conquista do INMETRO foi a instalação bem acima dos encontrados no mercado, exigindo a
de um potente gerador em seu campus em Xerém, aplicação de muitos bilhões de dólares a cada ano.
proporcionando uma grande economia de energia. Ora, Sr. Presidente, se o Brasil adotasse política
Operando com carga total de 1.500kVA, o novo gera- assemelhada, receberia os maiores puxões de orelha
dor veio para dar suporte ao perfeito funcionamento da Organização Mundial do Comércio, fórum interna-
dos Laboratórios de Metrologia Científica, responsá- cional que seria privilegiado para que ali se dirimis-
veis por 80% do consumo total do INMETRO e nos sem tais desencontros, mas que, infelizmente, acaba
quais são realizadas pesquisas de ponta na área de por se transformar em agência de defesa dos interes-
metrologia. ses dos países mais ricos do mundo.

A importância do gerador é que, além da econo- Diferentemente do que lá ocorre, aqui as ques-
mia do consumo de energia fornecida pela concessio- tões relativas ao crédito bancário vão de mal a pior.
nária, ele pode ser operado a diesel ou a gás natural. Um dado apenas nos assombra: em 1994 foram des-

Outro acontecimento digno de registro foi o en- finados à agropecuária brasileira recursos da ordem
contro da Gerente Especial da Agência de Promoção de 9,9 bilhões de reais. Pois no ano passado essa ci-
de Exportações, Dra. Dorothéa Werneck, com o Pre- fra reduziu-se a pouco mais de 7 bilhões de reais.
sidente Mariante. Na ocasião, a Dra. Dorothéa afir- Apenas 1,5% dos pequenos produtores rurais
mou que as empresas de pequeno e médio portes de- têm acesso a esse crédito. No entanto, isso não signi-
vem qualificar seus produtos com vista à exportação, fica que seus problemas possam assim ser reduzidos.
e o INMETRO é decisivo nessa qualificação. Ao contrário, multiplicam-se por muitos. Os juros e as

Portanto, Sr. Presidente, falar sobre o INMETRO taxas cobradas são insuportáveis. A fórmula de utili-
é sempre gratificante, não só pelo seu brilhante de- zar a Nota de Crédito Rural, que dispensa garantia
sempenho na atual fase de transformações imple- real, pode ser considerada boa, quando sabemos que
mentada no Brasil pelo Presidente Fernando Henri- o débito junto ao banco pode ser honrado com a ven-
que Cardoso, mas também porque ele está intima- da da produção. Mas é aí que a situação se agrava:
mente ligado a minha Duque de Caxias, a capital da qualquer descontrole climático, uma quebra de safra,
metrologia. tudo se reúne para impedir que o lavrador enfrente os

custos do financiamento e, no mais das vezes, consi
Era o que eu tinha a dizer.

ga renda suficiente para prover a sobrevivência da fa-
Muito obrigado. mília. Não por acaso, aliás, 53% dos produtores rura-
O SR. PIMENTEL GOMES - Sr. Presidente, is, no Brasil, têm renda mensal de 500 reais.

peço a palavra pela ordem. O grau de endividamento da agricultura, mesmo
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. E)(l a a de subsistência, junto ao bancos que operam esses

palavra. recursos é a cada dia maior, e o Governo parece fazer



46062 Quinta-leira 27 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro tle 20ü I

ouvidos moucos aos reclamos dos que buscam a so
lução mais apropriada da questão.

Deparamos, ainda, com outra inacreditável con
tradição: aquela que nos mostra apresentar o peque
no produtor rural índice de inadimplência muitas ve
zes menor do que aquele por que respondem os gran
des produtores, tudo indicando que nenhum crédito
rural seletivo esteja sendo empregado. Isso leva ao
desespero o pequeno produtor de nossa agricultura,
aquela que, como no caso do Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF,
responde por mais da metade da comida que chega à
mesa de nossa gente.

Europeus e norte-americanos não compram
nossos produtos agropecuários ou os adquirem de
forma pouco significativa. E ainda têm recursos bas
tantes para proteger sua lavoura, à base de subsídios
diretos ou disfarçados, provocando queda artificial de
preços e conseguindo manter em equilíbrio razoável
sua balança comercial. Nossas autoridades deveriam
reexaminar essa questão e, em vez de estarem a cho
ramingar contra aquilo que fazem europeus e nor
te-americanos, deveriam, de pronto, traçar uma políti
ca de crédito rural que tenha - porque, de fato, deve
ter - sentido protecionista, mas uma proteção que
pretenda acabar com a fome em nosso País.

Aproveito a oportunidade para comunicar que
estarei apresentando, na próxima semana, projeto de
lei para ser enxertado na medida provisória do Gover
no Federal, que garante certa facilidade aos grande
produtores, a fim de que os pequenos tenham tam
bém a oportunidade de honrar suas dívidas.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PEDRO EUGÊNIO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa a
palavra.

O SR. PEDRO EUGÊNIO (Bloco/PPS - PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, trago a esta Casa, mais uma
vez, preocupação a respeito da correção da tabela do
Imposto de Renda. Como todos sabem, ela está con
gelada há seis anos. Com isso, a Receita vem aumen
tando sua arrecadação sobre a classe média, sem
que essa tenha ganho real de salário.

Muitos contribuintes isentos do pagamento do
Imposto de Renda, em virtude de aumentos mera
mente nominais de salários, passaram a pagar 15%.
Outros, que pagavam 15%, caíram na faixa de 27,5%,
o que aumentou bastante a arrecadação tributária,
embora indevidamente.

A receita que o Governo vem acumulando não
pode ser considerada legítima, embora seja legal. E
tal prática a sociedade não aceita.

O Senador Paulo Hartung apresentou projeto
de lei que corrige a tabela do Imposto de Renda pelos
indicadores de inflação habitualmente utilizados. O
projeto, aprovado por unanimidade no Senado Fede
ral, veio à Comissão de Finanças desta Casa. Lá foi
aprovado por unanimidade o substitutivo apresentado
pelo Deputado Mussa Demes, que apenas fez ajustes
de redação, isto é, manteve na íntegra o espírito do
projeto original do Senador Paulo Hartung, corrigindo
em 35% a tabela do Imposto de Renda.

Pois bem, assistimos ao Governo fazer inúme
ras investidas por meio da imprensa e de declarações
do Ministro Martus Tavares. S. Exa esteve nesta Casa
e disse que tal medida irá desequilibrar as finanças
públicas dos Estados e dos Municípios. O Governo
alega que haverá "perda" - afirmo que é perda entre
aspas - de cerca de 5 bilhões de reais.

Gostaríamos de ver a memória desse cálculo,
haja vista que, durante a discussão da matéria na Co
missão de Finanças, não foi aceita a tentativa de diá
logo e de estabelecimento de proposta alternativa
que visasse atender à preocupação do Governo com
a receita. O relatório inicial do Deputado Pedro Novais
objetivava aumentar a alíquota do Imposto de Renda
incidente sobre os ganhos da classe média, o que
não foi aceito pela Comissão. Encaminhado à Comis
são de Constituição e Justiça, por conta de requeri
mento de minha autoria ao Presidente Inaldo Leitão, o
projeto foi distribuído ao Deputado Ney Lopes, que
agora, na condição de Relator, deverá pronunciar-se
sobre sua constitucionalidade. Tememos que o Rela
tor procure estabelecer modificações no conteúdo.
Como a Comissão de Finanças jamais se arvorou,
nem o fará, em julgar a constitucionalidade dessa ou
daquela matéria, também não aceitaremos o fato de a
Comissão de Constituição e Justiça examinar o proje
to do ponto de vista financeiro e tributário.

Se o Governo quiser rediscutir o mérito, que o
requeira na forma regimental, com 52 assinaturas.
Desse modo, o parecer da Comissão, que é terminati
vo, poderá vir a plenário, a fim de estabelecermos a
discussão de conteúdo e de mérito, além de aferirmos
a disposição da bancada governista em apoiar ou não
a matéria.

Sr. Presidente, chamaria ainda a atenção da
Casa para dois projetos apensados, dos quais sou
Relator: o de n° 1.034, de autoria do Deputado Mussa
Demes, ora na Comissão de Finanças; e o de n° 377,
do Deputado Milton Temer. As referidas proposições
corrigem injustiças na tabela do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica.
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Em virtude de o tempo a mim destinado estar
esgotado, não será possível discorrer sobre o conteú
do das duas matérias. Mas, se o Governo está tão
preocupado com a perda de arrecadação, que instrua
sua base a aprovar os dois projetos, na forma do
substitutivo que apresentarei ainda esta semana.
Desse modo, poderemos cobrar o lucro dos bancos e
das grandes empresas, que pagam menos Imposto
de Renda, em termos relativos, do que muitos cida
dãos brasileiros.

Sr. Presidente, voltarei em outra oportunidade
para discorrer mais sobre esses dois projetos.

Era o que tinha a dizer.

O SR. LUIZ BITIENCOURT - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa a
palavra.

O SR. LUIZ BIITENCOURT (PMDB - GO. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, já se disse que cabe
ao político educar o povo.

O fato de, segundo a Agência Nacional de Ener
gia Elétrica - ANEEL, o povo aprovar, com margem
de 82,2%, a adoção do horário de verão, bem mostra
que ele deve ser alertado, de um lado, para os pífios
resultados práticos alcançados pela adoção da medi
da, e, por outro, para o enorme desconforto daí origi
nado, principalmente aos mais idosos, às crianças e,
no geral, às pessoas mais disciplinadas.

A adoção do horário de verão para latitudes me
nores do que a do Trópico de Capricórnio - 23°27'S
(23 graus e 27 minutos sul) - resulta inútil ou com re
sultados anódinos.

No caso da Capital de meu Estado, Goiás, o
alongamento do período de insolação em mais de
uma hora, mercê do verão, não ultrapassa quarenta
dias, enquanto a medida prevê a aplicação do novo
horário em 127 dias, obrigando os cidadãos a alterar
os horários de refeição, de trabalho e de descanso,
para economizar não mais do que 0,5% no consumo
de energia elétrica.

Esse valor, não há dúvida, é bem inferior ao erro
amostrai e insignificantemente menor que as oscila
ções causadas por mudanças nas programações de
esportes e lazer na mídia televisiva.

As variações de horário, como sobejamente
comprovado, trazem distúrbios ao relógio biológico,
que desembocam em problemas de saúde para estu
dantes, trabalhadores e, como já salientamos, crian
ças e idosos. Eles culminam com a redução do de
sempenho mental e físico das pessoas, o aumento do

número de acidentes de trânsito e no trabalho, enfim,
desconfortos de toda a ordem.

Pretendo, o mais breve possível, entrar com
ação popular ante a Justiça Federal de Goiás, visan
do à exclusão do Estado do rol das regiões abrangi
das pelo Decreto n° 3.916, de 13 de setembro do cor
rente ano.

No sita da ANEEL, lê-se que é prática corrente
a instituição do horário de verão nos países da União
Européia, na América do Norte, na Rússia, na Turquia
e em Cuba, e, no hemisfério sul, na Austrália, na Nova
Zelândia e no Chile. Não é necessário ser grande
geógrafo para concluir que boa parte dessas regiões
estende-se para além dos trópicos e chega mesmo a
latitudes polares, onde há efeitos palpáveis, diferente
mente do que ocorre em nosso País.

Ao que parece, como aqui já foi mencionado, o
maior argumento para repetir-se, anualmente, a im
plantação do horário de verão e a importunação dos
cidadãos brasileiros é que "lá fora a sistemática é
também adotada". Será que é por isso que os argenti
nos nos chamam de macaquitos, de imitadores?

Se os burocratas não têm sido sensíveis aos ar
gumentos que diariamente desfilam na imprensa; se
os tecnocratas não se convencem de que a medida é
inoportuna, indesejável e inócua do ponto de vista
econômico, ou mesmo administrativo, convença-os a
Justiça.

O SR. ELIAS MURAD - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa a
palavra.

O SR. ELIAS MURAD (PSDB - MG. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, cole
gas Deputados, em primeiro lugar quero corroborar
as palavras do nobre colega que me antecedeu, De
putado Luiz Bittencourt, que falou sobre o horário de
verão.

Sempre nos batemos por um processo educati
vo da população para economizar energia, e a crise
mostrou que isso é possível. Estamos economizando
cerca de 20% de energia. No entanto, com o horário
de verão, a economia considerada satisfatória não ul
trapassa 3%, portanto, dentro das margens de erro.

Hoje, por coincidência, no apartamento que
ocupo e que pertencente à Câmara dos Deputados,
recebi da Companhia de Eletricidade de Brasflia a
ameaça de corte de energia. Ocorre que o aparta
mento esteve desocupado quase metade do ano. A
planilha mostra que, entre janeiro e maio deste ano, o
gasto de energia foi zero. Em junho, quando comecei
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a ocupá-lo, esse gasto foi de 70 quilowatts, e aí me
ameaçam com o corte de energia. Fico abismado ao
ver a falta de bom senso desses amanuenses e buro
cratas, que não entendem absolutamente nada e têm
coragem de ameaçar cortar a energia de um aparta
mento que simplesmente esteve fechado, com gasto
zero de energia, e por isso eu teria de ser penalizado!
Mas já tomei as providências necessárias junto à Se
cretaria da Mesa para correção desse fato.

Mas, Sr. Presidente, colegas Deputados, o que
me traz hoje à tribuna são os trágicos incidentes que
ocorreram nos Estados Unidos, os atos insanos de
terroristas que destruíram edifícios do World Trade
Center, em Manhatan, Nova Iorque, matando milha
res de pessoas, inclusive vários brasileiros.

Sem me colocar no extremo favorável, porque,
como descendente de libaneses, admiro e respeito
muito a população árabe, e acredito até mesmo que
sua esmagadora maioria não concorda com esses
atos de terrorismo, também não estou do outro lado.
Apesar de ter grandes amigos nos Estados Unidos da
América, de admirar aquele país em vários aspectos
e criticá-lo em outros, não quero culpá-lo, achando
que seu apoio ao liberalismo, à globalização, ao capi
talismo selvagem, que às vezes nos assola e quase
nos esmaga, serviu de caldo de cultura para esses
atos terroristas.

Por isso, quero me referir a uma das maiores re
vistas deste País, a Veja, que poucos dias após o ato
terrorista publicou, na seção "Carta ao Leitor', um tex
to antológico que, na minha opinião, chega ao âmago
das questões principais desses atos insanos.

Quero lê-lo, Sr. Presidente, para que fique regis
trado nos Anais desta Casa:

o que incomoda o terror.
a verdadeiro alvo visado pelos terro

ristas que atacaram Nova York e Washing
ton na semana passada não foram as torres
gêmeas do sul de Manhatan nem o edifício
do Pentágono. a atentado foi cometido con
tra um sistema social e econômico que,
mesmo longe da perfeição, é o mais justo e
livre que a humanidade conseguiu fazer fun
cionar ininterruptamente até hoje. Não foi
um ataque de Davi contra Golias. Nem um
grito dos excluídos do Terceiro Mundo que,
de modo trágico mas efetivo, se fez ouvir no
império. Foi uma agressão perpetrada con
tra os mais caros e os mais frágeis valores
ocidentais: a democracia e a economia de
mercado.
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a que realmente incomoda a ponto da
exasperação os fundamentalistas, aponta
dos como os principais suspeitos de autoria
dos atentados, não é só a arrogância ameri
cana ou seu apoio ao Estado de Israel. O
que os radicais não toleram, mais que tudo,
é a modernidade. É a existência de uma so
ciedade em que os justos podem viver sem
ser incomodados e os pobres têm possibili
dades reais de atingir a prosperidade com o
fruto do seu trabalho. Esse é o verdadeiro
anátema dos terroristas que atacaram os
Estados Unidos. Eles são enviados da mor
te, da elite teocrática, medieval, tirânica que
exerce o poder absoluto em seus feudos.
Para eles, a democracia é satânica. Por isso
tem de ser combatida e destruída.

Nada mais tenho a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

O SR. RENATO VIANNA- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa a
palavra.

O SR. RENATO VIANNA (PMDB - SC. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, o anúncio feito ontem pelo
Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, Sr. Sérgio Amaral, sobre as bases em que o
Governo FHC pretende assentar sua política de ex
portações, foi recebido com entusiasmo pela classe
empresarial do meu Estado, conforme expressa a
manifestação que nos foi enviada pelo Presidente da
Federação das Indústrias de Santa Catarina, Sr. José
Fernando Xavier Faraco. Reconhece S.Sa. que a inici
ativa do Governo Federal em dedicar mais atenção ao
comércio exterior é bem-vinda, já que o Brasil tem ca
pacidade exportadora e o aumento nos negócios in
ternacionais diminuirá a dependência do País de re
cursos externos.

Muito embora tenha o Ministro Sérgio Amaral
garantido que a Câmara de Gestão do Comércio
Exterior dará prioridade a oito pontos - crédito e fi
nanciamento, desoneração do exportador, unificação
e simplificação das normas, redução de custos e me
lhoria da logística do exportador, redução da burocra
cia, promoção das exportações, agregação de valor e
melhoria das condições do turismo -, a classe empre
sarial catarinense acredita que somente a adoção de
medidas enérgicas por parte do Governo e a efetiva
participação desta Casa poderão viabilizar essa nova
estratégia.



Por enquanto, os superávits obtidos
contam com a desvalorização do real.
Entretanto, este não é o caminho. Há uma
série de fatores que devem concorrer siner
gicamente para melhorar as nossas expor
tações: inovação tecnológica com agrega
ção de valor aos produtos, desburocratiza
ção, linhas de crédito a juros civilizados e
oferta de gás natural a preço do gás brasile
iro em todo o território nacional. Qualquer
iniciativa para alavancar as exportações
brasileiras terá obrigatoriamente que levar
em consideração esses aspectos.

As exportações de Santa Catarina, Sr. Presi
dente, no acumulado de 2001 , apresentaram índice
positivo, em que pese a diminuição da venda de carne
de frango (-14%) e de suíno (-41%), responsável pelo
desempenho negativo de 6,75% das exportações ca
tarinenses de julho com relação a junho de 2001. De
janeiro a julho deste ano, Santa Catarina exportou
13,99% mais que no mesmo período do ano passado.
Mesmo com a queda, o Estado manteve a quinta po
sição no ranking dos Estados exportadores no séti
mo mês do ano e ainda apresenta crescimento de
6,26% em comparação com o mês de julho de 2000.

Os dados da Unidade de Política Econômica da
FIESC, com base nos números do Ministério do De
senvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, revela
ram ainda que o desempenho das vendas ao exterior,
somado à queda de 2,22% das importações catari
nenses, resultou num superávit de 1,23 bilhão de dó
lares na balança comercial catarinense nos sete pri
meiros meses de 2001 com relação a 2000. E o Sr.
José Faraco compara: "Mesmo com a queda no ritmo
das vendas em julho, Santa Catarina exportou em
sete meses quase o mesmo valor que nos doze me
ses de 1992".

O quadro otimista pintado pelas estatísticas ten
de a tornar-se ainda mais promissor, confirmadas as
informações que nos chegam através da imprensa,
segundo as quais a Rússia pode retomar as importa
ções de carne suína do Rio Grande do Sul e de Santa
Catarina, uma vez comprovado, através de exames
de sorologia, por amostragem, que os rebanhos bovi
nos de propriedades próximas aos frigoríficos expor-
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Nossos empresários, por intermédio de suas li- tadores estejam livres da febre aftosa. Como Santa
deranças, identificam sérios entraves burocráticos e Catarina é território livre da aftosa, Sr. Presidente,
de logística, e cobram avanços nas reformas tributá- nosso Estado, que já exportava carne suína, poderá,
ria e portuária, desonerando definitivamente as ex- com o novo acordo, abrir a alternativa de atuar no va-
portações. Com propriedade, afirma o Presidente do rejo, conforme admite o Secretário de Defesa Agrope-
Sistema FIESC o seguinte: cuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas

tecimento, Luiz Carlos de Oliveira.
Independentemente disso, a queda nas vendas

de carne suína não comprometeu o ótimo desempe
nho do produto catarinense no mercado externo. Em
2001, o crescimento das vendas de carne de porco foi
de 87,22%. Dos 1,74 bilhão de dólares exportados
pelas indústrias catarinenses, de janeiro a julho de
2001 , a carne de frango aparece no topo da lista com
vendas de 320 milhões de dólares, valor 65,97% mai
or que o igual período de 2000. Nos primeiros sete
meses deste ano, também apresentaram crescimen
to significativo as vendas de madeiras de coníferas
(18,38%) e de motores e geradores elétricos
(13,36%). Os motocompressores elétricos ainda apa
recem na segunda posição na lista dos dez produtos
mais exportados por Santa Catarina, com 143,68 mi
lhões de dólares, em 2001, mas registram uma queda
de 13,43% em relação ao mesmo período do ano
passado.

Esse é, pois, Sr. Presidente, o exemplar desem
penho de nosso Estado no mercado mundial, cum
prindo na medida do possível a missão que lhe cabe
na promoção do desenvolvimento nacional. Aqui fica
expressa, igualmente, a clara posição de seu empre
sariado em apoio à iniciativa governamental de "des
trancar" as exportações, ressalvando a necessidade
impostergável de se promover, além da desburocrati
zação de procedimentos com relação aos negócios
externos, as reformas necessárias à demarragem de
todo o processo.

Um teste à sensibilidade deste Governo será
apresentado hoje ao Fórum Parlamentar Catarinense,
quando estará em discussão o pleito de nossa classe
empresarial, que cobra a adoção urgente de uma polí
tica de equalização nacional do preço do gás natural
empregado pela indústria de Santa Catarina. Ontem,
desta mesma tribuna, declarei ser este momento de in
certezas o mais apropriado para se levantar o tema,
em razão do impacto benéfico da equalização pleitea
da sobre o custo final das mercadorias produzidas no
Estado, melhorando sua capacidade de competição
externa, justo quando o Govemo brasileiro se agarra
às exportações para safar-se da crise.

Muito obrigado.
O SR. AVENZOAR ARRUDA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) -Tem V. Ex" a mentos contra a ação dos Estados Unidos. Será pos-
palavra. sível que vamos aceitar isso agora? Faz parte tam-

O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT - PB. Pela or- bém dos valores ocidentais?
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Não, o valor importante é a autodeterminação
Srs. Parlamentares, a discussão sobre os atentados dos povos, e nós, brasileiros, a reivindicamos. Pode-
terroristas e a reação norte-americana ainda não está mos não saber resolver certas questões do nosso
esgotada. O Congresso Nacional não conseguiu até País, mas não queremos que ninguém de fora venha
agora sintetizar a opinião pública brasileira. É claro resolvê-Ias. Queremos reivindicar esse direito para
que alguns aspectos já são consenso, como a conde- todos os povos. Isso é fundamental.
nação ao ataque terrorista, mas isso não significa Não devemos permitir que urna certa nação in-
apoio incondicional à reação norte-americana.

tervenha nas outras para resolver seus problemas,
Creio que esses dois pontos são consensuais e sobre qualquer pretexto, seja o dos direitos humanos,

essenciais para a formação de uma opinião pública seja o de fazer justiça infinita ou agressão infinita, seja
no Brasil, primeiro porque não é certo que o ataque se o do meio ambiente, como querem argumentar com
deu aos valores do ocidente, aos valores da democra- relação ao Brasil. Sob qualquer pretexto, não se justi-
cia, e assim por diante. Isso não está demonstrado. E fica a agressão de uma nação sobre outra. Somente
por que esse ataque ocorreu exatamente nos Esta- um organismo internacional, a Assembléia Geral da
dos Unidos e não em outro país? Porque as relações ONU, poderia discutir essa questão para a segurança
que aquele país estabeleceu com o restante do mun- internacional. Esse é o ponto principal.
do são conflituosas e não expressam apenas a demo-
cracia e os valores dos direitos humanos. É preciso Por isso, Sr. Presidente, insisto em dizer: é im-
analisar com cuidado a tese de que o que foi atacado portante que o debate prossiga, para que se estabe-
foram esses valores. leça uma opinião pública expressiva do povo brasilei-

Já ouvi diversas manifestações no sentido de ro. E que não haja extremos: nem o americanismo co-
que não se pode concordar com o que se pratica no varde nem o antiamericanismo, que também não leva
Afeganistão, com a cultura, enfim, com o modo de a nada. É preciso ter o sentimento de justiça, de inter-
vida estabelecido e imposto pelo Talibã. Mas quem o nacionalismo e de solidariedade com todos os povos.
colocou lá? Alguém pode se esquecer de que aquele O SR. ROBÉRIO ARAÚJO - Sr. Presidente,
povo sofre uma eterna guerra, financiada em parte peço a palavra pela ordem.
pelos próprios Estados Unidos da América? Alguém O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Ex" a
pode abstrair essa parte da história e dizer que não, palavra.
que o que está acontecendo lá, principalmente as O SR. ROBÉRIO ARAÚJO (Bloco/PL _ AR.
agressões permanentes contra as mulheres, é fruto
do acaso? Ou é fruto de uma história na qual os Esta- Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre-
dos Unidos têm papel determinante? sidente, Sras. e Srs. Deputados, mais uma vez, so-

Devemos defender como valor essencial a auto- mos surpreendidos com notícias sobre o descaso dos
determinação dos povos. Não se enganem: precisa- Poderes Públicos para com a população brasileira,

principalmente no que se refere ao setor de saúde. O
mos de organismos internacionais forles. Não será à
revelia da ONU que os Estados Unidos vão capitane- pior de tudo é que, devido à falta de informação, por
ar, e o Brasil aceitar, esse tipo de liderança fora dos não ter condições de ler jornais ou até mesmo assistir

à lelevisão ou ouvir rádio, a classe menos favorecidaorganismos internacionais. Hoje, é o Afeganistão;
amanhã, será outro país, e assim por diante. torna-se a mais prejudicada.

A pergunta que fez o jurista Fábio Konder Com- Enquanto isso, o que vemos são gastos exorbi-
parato parece-me profundamente pertinente. O que é tantes proporcionados por propagandas enganosas,
mais criminoso: o ataque perpetrado contra as torres sem que nenhuma providência seja tomada e pondo
gêmeas, que de fato é um crime, ou o ataque de guer- em risco a vida dos brasileiros.
ra a um povo inocente que está no Afeganistão? Sabe-se que muitos remédios proibidos em ou-

Ora, não é com autorização da ONU que está tros países são vendidos livremente no Brasil e, o
ocorrendo essa preparação; não é sequer com o de- pior, alguns deles até prescritos pelos médicos, sem
bate em algum foro internacional. Chega-se ao ponto que haja a mínima fiscalização. Nos países da Europa
de estar anunciada hoje nos jornais uma lista negra e nos Estados Unidos, de acordo com matéria veicu-
de Parlamentares do Paraná que fizeram pronuncia- lada na edição de domingo do Jornal do Brasil, os
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produtos vendidos livremente sofrem restrições, o
que não acontece por aqui.

A reportagem explica que um desses medica
mentos é o ácido-acetilsalicílico pediátrico, presente
no AAS Infantil e no Melhorai Infantil, nos quais a
Organização Mundial de Saúde constatou que um
dos males associados ao seu consumo é a Síndrome
de Reye, doença rara e potencialmente fatal que cau
sa danos irreversíveis ao cérebro e ao fígado.

Cita como outro exemplo o Cloranfenicol, am
plamente utilizado como colírio em casos de infecção
ocular (conjuntivite), cuja substância tem seu uso res
trito na Alemanha para os casos de febre tifóide e me
ningite.

A lista de produtos médicos que são vendidos
sem passar por uma análise mais profunda no Brasil
é grande. Isso ocorre pela falta de um sistema eficien
te para registrar os casos de efeitos negativos provo
cados por essas substâncias, como atesta a Ora. Linn
Silver, professora de Ciências Farmacêuticas da Uni
versidade de Brasília.

O problema existe e o Ministério da Saúde sabe
disso. É necessário, no entanto, que providências se
jam tomadas, para impedir que milhões de brasileiros
continuem correndo risco de vida ao tomarem remédi
os pensando que vão curar seus males, mas que, na
verdade, poderão estar provocando sua própria morte.

O SR. IÉDIO ROSA - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) -Tem V. Ex" a
palavra.

O SR. IÉDIO ROSA (Bloco/PFL - RJ. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, já subi a esta tribuna para
reclamar dos desmandos das Câmaras Municipais do
nosso País, que se mobiliaram, salvo honrosas exce
ções, com número de Vereadores superior ao permiti
do pela Carta Magna.

Naquela ocasião, expus, Município a Município,
os excessos cometidos, comparando as lotações cor
retas com os abusos hoje encontrados nas Câmaras
Municipais do Rio de Janeiro. Entretanto, pouco eco
encontrei em resposta a essa contestação, a despeito
de haver enviado cópia do nosso pronunciamento a
todos os Prefeitos do Estado.

Retorno, assim, a esta tribuna movido peJa per
sistente preocupação que me assoma, ao ver que o
Ministério Público Federal e os dos Estados, à exce
ção do Estado do Rio de Janeiro, permanecem omis
sos quanto à desobediência dos Legislativos Munici
pais ao determinado pelo art. 29 da Constituição Fe-

deral, mais precisamente por seu inciso IV, que trata
da composição das Câmaras Municipais.

Em verdade, o Ministério Público do Estado do
Rio de Janeiro, e somente ele, segundo é do meu co
nhecimento, não se calou quando constatou que a
maioria do Legislativo Municipal desobedece ao de
terminado pela nossa Carta Magna, no artigo citado,
que estabelece a proporcionalidade entre o número
de habitantes e o de Vereadores.

Assim, via de regra, está-se impunemente am
pliando em muito o quantitativo de edis, se cotejados
com o de habitantes da localidade. Tal situação, a par
de violentar a Carta Política pátria, reduz as já parcas
receitas dos Municípios, com sacrifício da educação,
da saúde e da segurança da população - para citar
apenas esses parâmetros sociais -, em particular da
classe dos mais humildes.

Com efeito, o legislador constitucional, quando
tratou dos Municípios, no Capítulo IV do Título 111, es
tabeleceu que eles seriam regidos por lei orgânica,
elencando entre as normas a que se subordinavam,
conforme o inciso IV do art. 29, a forma de composi
ção das Câmaras Municipais, nos seguintes termos:

IV - número de vereadores proporcio
nai à população do Município, observados
os seguintes limites:

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 ha
bitantes;

c) mínimo de quarenta e dois e máxi
mo de cinqüenta e cinco nos Municípios de
mais de cinco milhões de habitantes.

Uma vez que a população levantada pelo cen
so de 2000 nos Municípios do Estado do Rio não é
compatível com o número de seus Vereadores,
como atestou a instituição estadual que exerce a fis
calização da lei, há de se deduzir que nas demais
unidades federativas também ocorram desequilíbri
os entre o quantitativo de habitantes e o de seus re
presentantes nas respectivas Câmaras Municipais.

A Região dos Lagos, apenas para exemplificar,
representa um caso típico. Araruama, Cabo Frio, São
Pedro d'Aldeia e Saquarema deveriam ter dez Verea
dores; Araruama e Cabo Frio possuem dezessete, São
Pedro d'Aldeia, quinze, e Saquarema, treze. Armação
de Búzios, Arraial do Cabo e Iguaba Grande possuem
populações que justificam a existência de nove Verea-
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dores em suas Câmaras Municipais. Arraial do Cabo e
Iguaba Grande, entretanto, possuem onze edis. So
mente Armação de Búzios atende ao prece~o constitu
cional, o que se constitui uma aberração.

Portanto, não se pode deixar de indagar as ra
zões que levaram os Ministérios Públicos da União e
dos Estados da Federação, que não o do Rio, e mes
mo a imprensa, a silenciarem sobre essa situação es
candalosa.

Quero, com este pronunciamento, não só enal
tecer o Ministério Público do nosso Estado, que já
propôs inúmeras representações de inconstitucionali
dade junto ao Tribunal de Justiça, visando obrigar as
Câmaras Municipais a se ajustar ao mandamento
constitucional, mas também conclamar os demais ór
gãos estaduais a que façam iguais levantamentos em
seus Estados para, se confirmada a agressão à Carta
Magna, adotarem as medidas legais cabíveis.

Ocorre que, citando outra vez Município da Re
gião dos Lagos, esses feitos estão sobrestados no
Tribunal de Justiça, aguardando a reclamação pro
posta pela Câmara Municipal de Cabo Frio junto ao
egrégio Supremo Tribunal Federal, feito que recebeu
o nO 1.692.7, de 18 de setembro de 2000, em que se
argumentou a incompetência do Tribunal Regional.

Sr. Presidente, tenho a convicção de que, deci
dida a questão preliminar levantada no Supremo Tri
bunal Federal, as Câmaras Municipais deverão rever
imediatamente seus quadros e reduzir o número de
Vereadores, protegendo, dessa forma, o dinheiro do
povo.

Assim agindo, estaremos atendendo aos recla
mos da sociedade, que exige de seus representantes
comportamento ético em todos os momentos de sua
atuação parlamentar.

O SR. THEMíSTOCLES SAMPAIO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa a
palavra.

O SR. THEMísrOCLES SAMPAIO (PMDB - PI.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, não raras foram as vezes em
que ocupei esta tribuna para trazer aos meus pares e
a todos quantos me ouvem e assistem pelos vários
meios de comunicação desta Casa relatos de impor
tantes matérias de âmbito nacional e regional.

Hoje, porém, volto à tribuna com enorme alegria
e emoção para homenagear Esperantina, minha cida
de natal, que comemora 81 anos de sua instituição no
próximo dia 28.

Sítio da Boa Esperança. Retiro da Boa Esperan
ça. Vila da Boa Esperança. Esperantina. Adulta, po
rém jovem, bela e formosa. Oitenta e um anos de pro
gresso. Mais de cem anos de cultura. Quarenta mil fi
lhos de vaqueiros. Quarenta mil cidadãos brasileiros.
Terra de gigantes, espelho do potencial de desenvol
vimento do Piauí.

Esperantina, eterno retiro da boa esperança, edi
ficada no centro-norte do meu Piauí, mais que terra
promissora e berço de um povo ordeiro, é mosaico
complexo e paradoxal de belas paisagens, de popula
ção e culturas múltiplas, que por mais de um século a
história trata de sabiamente registar os seus encantos.

Esperantina, minha terra natal, está em festa
por sua emancipação política e por comemorar mais
de um século de história, "estórias" e causos que jor
ram das veias poéticas dos sábios sertanejos e, de
igual forma, da verve perene dos nativos e de nossos
pioneiros.

Entre belas e arrojadas construções; alamedas
e avenidas arborizadas; praças e parques ajardina
dos; rios e ruas urbanizados; bares e lares acalora
dos; natureza, clima, crescimento, negócios, agricul
tura, pecuária e artesanato sincronizados; ensinos
básico e superior bem estruturados; analfabetismo
sendo erradicado; saúde pública e hospitais bem cui
dados; segurança, transporte, habitação e trabalho a
serem aperfeiçoados, Esperantina é tudo isso e muito
mais. É destemida, inovadora, moderna. É modelo de
responsabilidade e gestão compartilhada. Esperanti
na é o retrato da democracia, dos direitos humanos,
da cidadania, do respeito às garantias individuais, da
ética e da moralidade.

Homenagear Esperantina nestes seus 81 anos
de maioridade político-administrativa é homenagear
seu povo, sua gente, sua cultura. É homenagear o Pi
auí e o povo piauiense. É homenagear o Nordeste e o
povo brasileiro.

Impossível falar de Esperantina, Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, sem mencionar sua biodiversi
dade, a salutar diversidade climática e sua natureza,
suas diversidades culturais e laborais. Das águas plá
cidas do Rio Longá ao estrondo da arrebentação nas
pedras abruptas da Cachoeira do Urubu; dos cajueiros
e coqueirais; da carnaúba aos babaçuais; dos teares
às rendeiras; da refrescante cajuína à requintada
amêndoa crocante; das emaranhadas raízes aéreas
dos manguezais à culinária cosmopolita; das samam
baias arborescentes das encostas às plantações ras
teiras e verdes bananais; dos pequenos sitiantes de
ovinos e caprinos aos grandes criadores de gado e de .
suínos, Esperantina é um perpétuo encantamento.
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Cidade onde se cultua a igualdade social, Espe- O SR. MORONI TORGAN (Bloco/PFL - CE.
rantina, ao longo de seus bem vividos 81 anos de in- Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
dependência, aporta em seu seio um "povo trabalha- Sras. e Srs. Deputados, o assunto que me traz à tribu-
dor, bom, humilde, muito tímido e modesto, amante na diz respeito justamente a mim e ao Deputado Fer-
da vivência em ambiente sadio, em cujo âmbito frater- nando Coruja, a quem agradeço a permuta do tempo.
nal mistura-se com naturalidade, sem todavia perder Fomos os autores do requerimento de instalação da
a sua linha íntegra e impecável, que por mais arguto Comissão Especial para a elaboração do Estatuto do
que seja um elemento estranho ao meio, dificilmente Idoso. Os Deputados Paulo Paim, Fernando Coruja e
conseguirá estabelecer diferença entre a classe mais eu tínhamos um protótipo de estatuto. O Deputado Si-
abastada e a camada menos favorecida". Assim é las Brasileiro conseguiu aprovar na Comissão Especi-
Esperantina, minha terra natal, a aniversariante do ai substitutivo que melhor atende às necessidades do
próximo dia 28, cujas singelas homenagens antecipo idoso.
desta honrosa tribuna do Congresso Nacional. Sr. Presidente, parabenizo a Mesa e o Colégio

O tempo é cruel e implacável, Sr. Presidente, de Líderes por terem colocado o projeto que cria o
Sras. e Srs. Deputados, impedindo-me, portanto, de Estatuto do Idoso na pauta de hoje. Ele representa
descer a detalhes ou fatos históricos sobre Esperanti- grande passo para que o direito dessas pessoas se-
na e sua origem. Por isso, inspirado no brilho e na in- jam respeitados e preservados. Muito se fala no ido-
comparável retórica do escritor, historiador, cronista e so, principalmente em época de eleição, quando to-
contista Antônio Sampaio, meu irmão, e, por outro dos parecem ficar condoídos com a situação dos ve-
lado, amparado no amor que tenho por minha terra, Ihinhos abandonados e sem condições.

Acredito que, dessa forma, a Câmara dos Depu-
encerro este pronunciamento, repassado de ligeiro e tados esteja dando grande passo para assegurar o
pretensioso lirismo, para rogar a Deus e a Nossa Se- respeito às pessoas de terceira idade e à sua experiên-
nhora da Boa Esperança que permaneçam abenço- cia de vida. Elas já contribuíram, e mu~o, com a nossa
ando nossa terra e nossa gente, fazendo com que a sociedade. Entre elas estão nossos parentes, nossos
luz do povo esperantinense jamais se apague, para amigos, enfim, toda uma sociedade que espera ver le-
que prossiga na árdua luta pelo progresso, em franco gitimados seus direitos, a fim de não ter de pedir por fa-
ataque às desigualdades sociais. vor para ser respeitado. O momento para exigir respei

to é agora, quando está sendo criado o Estatuto do
Aos pioneiros anônimos e às celebridades que Idoso. Nele estão previstos todos os direitos e deveres

em Esperantina plantaram a semente do civismo e da da sociedade e do Estado para com os idosos.
determinação, meus parabéns. Aos heróis de nossa Ficamos compadecidos quando vemos uma cri-
emancipação geopolítico-social, nosso reconhecimen- ança abandonada. A criança geralmente vai encon-
to. Aos velhos e jovens amigos, companheiros e con- trar braço que a ampare; o velhinho abandonado difi-
terrâneos, que alavancam nossa terra com sabedoria, cilmente terá o mesmo. Essa é a maior vergonha de
fraternidade, experiência e bravura, minha lealdade e uma nação.
meu trabalho. Aos homens públicos, condutores do Remonta da antigüidade o cuidado com os ido-
destino de nossa cidade, meu apoio e minha incondici- sos, pelos quais todas as sociedades tinham o maior
onal solidariedade. À Esperantina, minha cidade, meu respeito. No entanto, nós, em pleno século XXI, mui-
berço, minha terra natal, meu melhor muito obrigado. tas vezes sequer nos indignamos em ver um idoso

pedindo esmola. A maior vergonha para uma nação é
Parabéns, Esperantina! Parabéns, irmãos espe- seu idoso não ter as condições necessárias para so-

rantinenses! Parabéns, minha terra natal, celeiro de breviver.
progresso e desenvolvimento do nosso querido Piauí. A experiência de pessoas idosas é utilizada em
Parabéns, Prefeito José Ivaldo. Parabéns, Vice-Prefei- vários países. Quantos idosos podem ser voluntários
to e Secretário Marllos Sampaio, meu filho. Parabéns, na educação, na medicina, no auxflio aos jovens e às
Câmara de Vereadores. Parabéns, minha gente! crianças. Não utilizamos seu conhecimento apenas

Era o que tinha a dizer. pelo preconceito de que eles não mais poderão ser
úteis.Muito obrigado.

O Estatuto do Idoso, que, repito, está na pauta
O SR. MORONI TORGAN - Sr. Presidente, de votações, restituirá a dignidade à nossa socieda-

peço a palavra pela ordem. de, não ao idoso. É vergonhoso abandonar aqueles
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Ex" a que tanto contribuição nos deram. Agora, que eles

palavra. têm idade avançada, não lhes damos a devida aten-
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~ão. C~m essa legislaçã?, estabeleceremos que o Hoje ainda é pequeno o número de empresas
Idoso e nossa responsabilidade. Daremos a eles to- brasileiras que operam com regularidade no concorri-
das as con.diçõe~ de vi~a, de lazer e de trabalho, por- do mercado externo, exatamente porque lhes falta
que eles ainda tem mUito a colaborar. competitividade devido à excessiva quantidade de ta-

Tenho certeza de que todos os partidos, de for- xas e de exigências burocráticas, além dos elevados
ma unânime, apoiarão esse Estatuto, que será a mai- custos dos respectivos financiamentos.
or arma deste País na sua defesa. Os números da balança comercial, no acumula-

o SR. ANDRÉ BENASSI- Sr. Presidente, peço do do ano até a terceira semana de setembro, com
a palavra pela ordem. superávit de 1,25 bilhão de dólares, já se mostram

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Ex" a bastante superiores ao do mesmo período do ano
palavra. passado, quando se verificou déficit de 300 milhões

O SR. ANDRÉ BENASSI (PSDB _ SP. Pela or- ?e d~l~res. Ai~da sim é result~do po~c~ expressivo e
demo Pronuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presiden- Insuflclente,.dlante do potencial bras!I~lro e das nos-
te, Sras. e Srs. Deputados, o Presidente Fernando sas nece.ss.lda.des em g~rar. supera~lts crescentes
Henrique, em reunião com os Ministros da área eco- para se diminUir a dependencla do Pais a capitais ex-
A' I' d '1 . d' ternos.nomlca, rea Iza a na u tlma segun a-feira, para exa- .. _ . . .

minar a crise internacional e suas implicações sobre a Outra deflclencla a ser cornglda é o conheci-
economia brasileira, decidiu constituir a Comissão mento da intrincada engrenagem das operações in-
Executiva de Comércio Exterior, com amplos poderes t~r~acio.nais, com a qual, em geral, o empresário bra-
para adotar medidas que levem ao aumento das nos- sllelro amda não está devidamente familiarizado. Por
sas exportações. isso, mantém uma postura tímida na busca de mais e

Faço esse registro com muita satisfação, Sr. novos mercados: E~tou certo de que o. ~i~i~t~o Sérgio
Presidente, porque estou convicto de que o Brasil dis- Amaral. e a Comlssao que começa a dirigir Ira~ adotar
põe, sim, de condições plenas para vencer as dificul- p~ocedlmentos capazes de desbrava.r alter~atlvas ora
dades do comércio internacional, desde que se im- nao explor~d.as para uma venda mais efetiva de pro-
plante um programa vigoroso de fomento às exporta- dutos braSileiros.
ções. A Conferência das Nações Unidas para o Co-

Recentemente, em pronunciamento nesta tribu- mércio e o D~senvolvimento - UNCTAD acaba de di-
na, tive a oportunidade de destacar os resultados ob- vulg~r relatÓriO, segundo o qual o total de investimen-
tidos pela Câmara de Gestão da Crise de Energia t~s diretos estrangeiros, no conjunto de p.aíses, deve-
Elétrica, que decorrem do eficiente trabalho de geren- ra ter um~ queda de 40%, em 20~1 , relatlv~mente ao
ciamento, graças, inclusive, à avaliação permanente ano anterlo~, em face da nova rea!ldade apos os aten-
sobre as diferentes variáveis da conjuntura. Cheguei tados terroristas nos Estados Unidos.
a fazer referências do quanto seria oportuno e perti- O Brasil será fortemente atingido por essa dimi-
nente adotar-se o mesmo modelo em outros setores, nuição do fluxo de capitais internacionais, a exemplo
por exemplo, aqueles dedicados à exportação. das demais nações emergentes e em desenvolvi-

A decisão do Presidente Fernando Henrique ad- men!o. En~uanto, em 2000, recebemos 32,8 bilhões
quire maior significado neste momento em que o País em mvestlment~s .dlretos, no pre~e~te exerc.ício o
necessita ampliar consideravelmente a pauta de ex- montante devera sl!uar-se em 18 bllhoes de dolares,
portações, para fechar as contas com o exterior sem a o mesmo total previsto para o ano de 2002.
contratação de novos empréstimos externos, cada Por tudo isso, é importante a decisão do Gover-
vez mais escassos e onerosos. no em criar a Comissão Executiva para cuidar exclusi-

O Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Co- vamente das nossas exportações, com mais condi-
mércio Exterior, Embaixador Sérgio Amaral, profundo ções do que a atual Câmara de Comércio Exterior -
conhecedor dessa complexa área das relações inter- CAMEX, fazendo abrir novas esperanças de que ire-
nacionais, terá como missão primordial, à frente da mos vencer mais esse desafio imposto pela crise in-
Comissão Executiva de Comércio Exterior ora criada, ternacional.
desburocratizar as atuais linhas de financiamento, O Governo do Presidente Fernando Henrique
além de reduzir os custos dos serviços de exportação demonstra, novamente, sua capacidade de vislum-
e melhorar a infra-estrutura de apoio às empresas brar e aplicar soluções, com a urgência requerida,
brasileiras que se dedicam à exportação. para situações novas e inesperadas como a surgida a
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partir dos acontecimentos que estão sacudindo o
mundo desde 11 de setembro último.

A ordem, dentro do Governo, é de que as adver
sidades impostas pelas turbulências do câmbio, que
elevaram a cotação do dólar nas últimas semanas,
sejam utilizadas para alavancar o volume das expor
tações brasileiras, fundamental para o aumento da
atividade econômica e a geração de emprego em vá
rios segmentos produtivos, de modo a compensar e
até a superar as quedas determinadas pelo desaque
cimento da economia global.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo a
palavra pela ordem ao nobre Deputado Rubens Bue
no.

o SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Presidente da
TERRACAP retomou terreno doado pelo Governo de
Cristovam Buarque à Organização para a Libertação
da Palestina - OLp, depois de ter sido ontem anulada
essa concessão. O Presidente daquela instituição foi
a público para dizer que o terreno havia sido doado a
um grupo de terroristas.

Esse tipo de preconceito da mais alta autorida
de do Distrito Federal, o Governador Joaquim Roriz,
contra o mundo árabe não pode passar em branco, e
esta Casa não pode deixar de condenar veemente
mente esse ato.

Em nome do PPS, presto solidariedade à OLP
pela perda desse terreno, que acaba de ser retornado
pelo Governo do Distrito Federal, quando havia sido
doado a pedido do Presidente da República. S. Et',
em carta ao Governador Cristovam Buarque, fez o
pedido para doação do terreno, a fim de que nele fos
se construída a representação da embaixada da OLP
em Brasília.

Reforçamos nossas críticas ao Presidente da
TERRACAp, Eri Varela, em nome de toda a socieda
de palestina em Brasília.

Protestamos veementemente contra esse pre
conceito contra o povo árabe perpetrado pelo Gover
no do Distrito Federal.

Sr. Presidente, gostaria que fosse registrado
nos Anais da Casa discurso proferido pelo ex-Gover
nador Antonio Britto, na Assembléia Legislativa do
Rio Grande do Sul, à ocasião de sua filiação ao nosso
partido, o PPS. Aquele ato foi motivo de orgulho para
nossa bancada.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Deputado
Rubens Bueno, a Mesa recebe o pronunciamento e

retifica, junto à Taquigrafia, que V. Et' não usou o es
paço destinado ao Bloco PDT/PPS.

DISCURSO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

Discurso proferido dia 26-9-01 no Plenarinho
da Assembléia Legislativa.

Sofremos muito até chegar a este momento.
Para quem está na política por paixão, um parti

do se faz de afetos e de esperanças.
Os afetos que construímos dentro do PMDB,

nós os manteremos para sempre.
Nosso respeito para quem fica, em particular

para os extraordinários militantes do partido, nossa
gratidão pelo que construímos juntos.

Nossa saudade de Sinval Guazzelli e de André
Forster. De Teotônio Vilela. De Tancredo Neves e de
Ulysses Guimarães.

Nossa admiração por Jarbas Vasconcelos e
Luís Henrique.

Nosso compromisso de não permitir que a ten
são dos últimos dias nos faça perder a fraternidade, o
juízo ou o respeito à verdade.

E, para nós, humildemente, a verdade é que o
PMDB nos obrigava a escolher entre os afetos que
construímos e a esperança que vínhamos perdendo.

Perdemos a esperança de que o PMDB tomas
se consciência da sua grave e profunda crise. Ela
consome com rapidez o maravilhoso patrimônio de
respeito e carinho que merecidamente lhe devota o
povo brasileiro.

Perdemos a esperança de que o clube da esper
teza que assumiu e monopolizou as decisões partidá
rias se desse conta do fosso que cavou entre o Brasil
e o PMDB. O Brasil quer um Senado forte com Foga
ça Presidente, o clube impõe Jader. E, na última hora,
ontem, formula - para não ser aceito - o convite ao
mesmo Fogaça que foi vetado durante oito anos, con
fissão constrangedora do estilo vigente. O Brasil quer
investigações rigorosas das denúncias, o clube esca
la Jader para investigar Jader. O Brasil quer que a po
lítica respeite as ruas. O clube chama de política o
conchavo menor por razões menores para soluções
menores.

Não se diga que não tentamos tudo. Apresentei
minha disposição de dirigir o partido, fui vetado. Ofe
recemos um nome da grandeza de Paulo Odone, fo
mos derrotados. Excluíram-nos dos programas do
partido nos meios de comunicação. Chegaram à gros
seria de impedir-me de votar naqueles com quem dis-
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putáramos a eleição interna e a quem, democratica- se formam. Se formadas, não vencem. Se vencem,
mente, daria o voto. Pedimos imediata definição do não governam.
candidato do partido a Presidente da República, o É preciso, com o espírito desarmado, tarefa ge-
clube adiou à espera esperta das pesquisas de opi- ralmente difícil no Rio Grande do Sul, fazer da eleição
nião. Ainda na semana passada, garantimos que per- do ano que vem o começo de um tempo verdadeira-
maneceríamos no partido se o PMDB começasse a mente novo, verdadeiramente próspero.
mudar elegendo Fogaça para o Senado. A autoridade moral de quem administrou o Esta-

Nós pedimos um, um só sinal, para recriarmos do com resultados hoje comparados e reconhecidos
esperança. Nos ofereceram razões para o desencanto. pela opinião pública permite-me, creio, dizer com ab-

Hoje, diante da solidariedade que recebi em fun- soluta franqueza que precisaremos estar à altura da
ção das entrevistas do Simon, pergunto-me, como to- crise que o Rio Grande vive, histericamente e, agora,
dos: Será esse um ódio de ocasião, nascido da deci- agravada pelos resultados frustrantes do atual Governo.
são que não supunham tivéssemos a coragem de to- Estar à altura, interpreto eu, é tentar, ao menos
mar? por um minuto, abrir espaço ao entendimento, arqui-

Esse Simon que, destemperado, sai inventando var ressentimentos, subordinar-se aos projetos em
realidades não me ofende. Ao contrário, esse Simon vez de submetê-los às ambições pessoais. Serei ain-
de hoje entristece-me porque ofende gravemente a da mais claro: o Rio Grande não resistirá a uma elei-
imagem do Pedro Simon que nós todos preferiremos ção que pulverize forças, destrua caminhos, impeça a
guardar mais sereno, mais justo, mais cristão. Um Si- dramática tarefa de fazê-lo voltar a ser administrado
mon ainda em tempo de aprender a não confundir dire- sem ódio, na linha do que vem sendo buscado com
ito à opinião própria com deslealdade, divergência com admirável senso histórico pelo Presidente Sérgio
traição, com vontade de construir novas utopias com Zambiasi.
deserção. Para não ter que passar, depois de tantos Não são menores os desafios do Brasil. A próxi-
anos de vida pública, pelo constrangimento de dizer e ma eleição presidencial oferecerá o mais complexo
desdizer, dizer e arrepender-se, dizer e retratar-se. quadro social e econômico da História recente. Um go-

Meu espírito, faço questão de assegurar, é ou- verno ético não é apenas o que não rouba nem deixa
tro. Dou um exemplo: já sei e já posso anunciar o que roubar. É o que se elege avisando o tamanho da crise,
farei e a quem darei meu voto no primeiro, no segun- dizendo o que fará, assumindo compromissos, agre-
do e em qualquer turno da próxima e de todas as elei- gaOOo forças e convicção e não distribuindo ilusões e
ções: meu voto será ao melhor candidato, apoiado frases fáceis, como, aliás, temos o exemplo local.
pelo meu partido. Não será voto contra. Não servirá O Brasil, consolidado como democracia, enver-
ao ódio. Será ato de amor e de responsabilidade com gonhado pelo quadro social e desesperado por mais
o Rio Grande e com o Brasil. igualdade não merece que a justiça seja bandeira de

A cúpula partidária que me queria candidato ao populistas desastrados que se limitem a dizer onde
Governo não entendeu uma lição simples; por isso não querem chegar, como se eleição fosse campeonato
nos compreendeu e por isso não conseguiu dialogar de intenções. Ou que desenvolvimento seja bandeira
conosco. A lição é esta: há pessoas que são movidas a ser carregada pensando em números, não em pes-
por convicções, por entusiasmo e por idéias. A estas soas. De novo, aqui, uma opção que conjugue serie-
apenas se agrada oferecendo um comportamento e dade e sensibilidade, é a grave necessidade do mo-
uma proposta política que conforte, estimule. A estas, mento.
em uma palavra, tem que se oferecer esperança. Vamos, a partir de agora, perseguir, com o entu-

É isso mesmo, amigos. Estamos saindo em bus- siasmo dos iniciantes e o desapego dos experientes,
ca de esperança. Gratificados pelo que vivemos, mas essas utopias e projetos, caminhando para o PPS,
desejosos de começar de novo, arriscar de novo, cons- Partido Popular Socialista, junto com seus militantes,
truir de novo, ganhar e perder, mas sonhar sempre. a quem abraçamos; seus dirigentes, a quem agrade-

Sonhar em construir alternativas para o nosso cemos; e seus candidatos, aos quais aderimos com
Estado. nosso trabalho.

O Rio Grande do Sul refugiou-se no fundamen- Permitam agora que eu, geralmente tão subme-
talismo verbal. Montam-se e repetem-se frases, pen- tido às exigências que a razão impõe ao homem pú-
sam que elas modificam a realidade. Mas, por pior blico, seja por um instante pessoal, muito pessoal.
que seja o governo estadual, é preciso, também aqui, Amiga Clênia Maranhão. Amiga Iara Wortman,
cuidado com o ódio. Pobres das frentes contra. Não ausente do País em missão oficial e aqui representa-
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da pelo seu chefe de gabinete, Luiz Carlos Macchi.
Amigo Nelson Proença. Amigo Paulo Odone. Amigo
Berfran Rosado. Amigo Cézar Busatto. Amigo Mário
Bem.

As últimas semanas foram intensas, graves,
dramáticas. Mas serviram para que descobrisse uma
vez mais que Deus e o destino me concederam um
privilégio raro: posso fazer vida pública com pessoas
do caráter, da integridade pessoal e política de vocês.
Vivemos um tempo onde, para muitos, a política im
põe companhias constrangedoras. Poucos podem
olhar e dizer: vejam, eu ando com eles, são meus ami
gos e todos podem se orgulhar deles.

De novo, amigos, estamos de partida. Em nós, a
agitação própria dos embarques misturada à sauda
de das perdas sofridas e ao balanço emocionado do
que deixamos. Em nós, a ansiedade motivadora dos
recomeças.

Agradeço tudo que acabamos de viver. Fui dor
mir ontem com 49 anos, ex-governador, ex-ministro,
ex-constituinte. Tantas vezes acostumado à alegria
das chegadas, dei-me conta, quando escrevia este
discurso, agora pela manhã, que acordei remoçado
pela esperança, com a energia inquieta dos iniciantes
e a redescoberta do prazer em fazer política, com o
estado de espírito que acabará me levando a fazer
parte do setor jovem do PPS.

Bendito recomeço que me reconcilia com a idéia
de que o afeto e a esperança podem andar juntos.

Pelo Rio Grande e pelas nossas utopias, vamos
lá, de novo, em nome dos nossos dois velhos e inse
paráveis companheiros, o afeto e a esperança.

Antônio Britto - Porto Alegre, 26-9-2001.

O SR. REGIS CAVALCANTE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci ) - Tem V. Exa
a palavra.

O SR. REGIS CAVALCANTE (Bloco/PPS - AL.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, em primeiro lugar, parabenizo
o ex-Governador Antonio Britto pela iniciativa de fili
ar-se ao PPS, partido que possui excelente proposta
para o País.

Ocupo a tribuna neste momento - e não poderia
ser diferente - para falar da reunião da CPI de Obras
Inacabadas, marcada para 14h, na sala das Comis
sões, mas que não aconteceu. Pela segunda vez
seus trabalhos foram suspensos, sem que seus mem
bros fossem consultados. Isso é muito estranho. O
que está realmente acontecendo?

A CPI estava fazendo investigações em diver
sos Estados. O Deputado Clovis Volpi participou co
nosco de reuniões dessa Comissão na Assembléia
Legislativa de São Paulo. Estranhamente, por denún
cia de possível envolvimento do Presidente da CPI
com essas obras, ela deixou de funcionar completa
mente.

Tenho uma dúvida e quero dividi-Ia com todos
os Parlamentares: será que pretendem acabar com a
CPI de Obras Inacabadas? Será que ela não mais vai
ter tempo de emitir seu parecer e o relatório final?

O Presidente tomou sozinho a decisão de sus
pender a reunião da Comissão Parlamentar de Inqué
rito nesta tarde, sem consultar seus membros. Se
sente mal-estar por ter sido denunciado, que se licen
cie da Presidência daquela Comissão e a deixe conti
nuar funcionando.

O TCU tem denunciado a existência de mais de
120 obras inacabadas neste País. Nelas há profundas
e graves irregularidades.

A CPI não pode paralisar seus trabalhos sem in
formar seus componentes do motivo. Perguntei a di
versos membros efetivos e suplentes da Comissão o
que estava acontecendo. S.Exas. sequer sabiam que
ela pretendia reunir-se hoje para discutir a denúncia
feita pelo Deputado Jutahy Junior. Isso não pode con
tinuar acontecendo nesta Casa. Há um processo em
franco debate, que precisa ser esclarecido. Disso não
nos podemos esquecer.

A maioria dos jornais do País noticia a paralisa
ção dessa CPI. Mais do que nunca, precisamos agir.
No mais tardar amanhã, a Presidência da Câmara
dos Deputados, que nomeou uma comissão de sindi
cância, precisa acionar as Lideranças partidárias, a
fim de provocar a imediata reunião da CPI de Obras
Inacabadas. Não aceitamos que ela simplesmente
desapareça do mapa. Temos de investigar essas 120
obras inacabadas e irregulares espalhadas pelo País
afora. Os membros da CPI estão insatisfeitos com os
rumos dos acontecimentos.

O Presidente Aécio Neves tem a responsabili
dade de resolver esse impasse. Além da sindicância
que nomeou, precisa provocar a necessária reunião
dessa Comissão Parlamentar de Inquérito.

Muito obrigado.

O SR. JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Ex" a
palavra.

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, comunico à
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Casa que estou dando entrada a um requerimento, O Presidente desta Casa deve ter o trabalho de
em que solicito ao Ministro da Agricultura e do Abas- desvendar todo o episódio. A imagem da Casa não
tecimento informações sobre denúncias de fraude pode ser denegrida. Os componentes da CPI são
nos contratos de planos de saúde. Inclusive há maté- pessoas honradas e estão fazendo trabalho extrema-
ria sobre o assunto no jornal a Folha de S.Paulo. mente sério. É isso o que sabemos e percebemos.

Gostaria também de registrar o aniversário de Sr. Presidente, meu pronunciamento desta tar-
emancipação política da cidade de Rio Brilhante, no de é sobre a Medida Provisória n° 2.166, de 1966. Ela,
Mato Grosso do Sul, a capital do arroz irrigado. na prática, responde aos anseios da maioria da socie-

Sr. Presidente, peço a V.Exa que autorize a pu- dade brasileira, ao propor objetivamente a preserva-
blicação do meu pronunciamento nos órgãos de co- ção das importantes reservas naturais de que dispo-
municação da Casa. mos. Também define as ações e os prazos - os quais

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - A Mesa au- entendo mais do que razoáveis - para a recuperação
toriza sua divulgação. dos índices de reflorestamento das áreas que sofre-

o SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Convoca- ram desmatamento indiscriminado ao longo dos
mos os Srs. Deputados que estão nos seus gabine- anos, embora tenham servido para o desenvolvimen-
tes, nas Comissões e em outras dependências da to da agricultura e da pecuária.
Casa que venham ao plenário registrar presença. Há Recuperar os índices propostos em nosso Códi-
na Câmara dos Deputados 406 Srs. Parlamentares. go Florestal e, ao mesmo tempo, intensificar a ação
Precisamos de quorum no painel para darmos início política que coíba abusos e evite a destruição em es-
à Ordem do Dia. cala de grandes áreas de vegetação nativa é o que

O SR. CLOVIS VOLPI - Sr. Presidente, peço a propõe a referida medida provisória. Ao tempo em
palavra pela ordem. que vem ao encontro do sentimento da maioria do

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. E)(, a povo brasileiro, também permite que as futuras gera-
palavra. ções possam desenvolver tecnologias e produtos ain-

O SR. CLOVIS VOLPI (PSDB - SP. Pela ordem. da mais do que os que se fazem hoje.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. É preciso desfrutar e perpetuar, para o bem da
Deputados, inicialmente, gostaria de elogiar a Depu- humanidade, a biodiversidade existente em nosso
tada Zulaiê Cobra pelo pronunciamento que fez sobre território, fazer dela um diferencial a favor do povo bra-
o Judiciário. Raramente temos a oportunidade de ver sileiro e da humanidade.
um Parlamentar com tanta coragem de se expor, Aproveito a oportunidade para cumprimentar to-
como fez S. E)(" que foi a Relatora do projeto de lei dos aqueles que se estão posicionando dessa forma
que trata desse Poder. a respeito do tema, seja simples cidadãos, seja orga-

Presto-lhe agora esta homenagem, já que não nizações não-governamentais. É importante pôr fim
tive oportunidade de fazê-lo durante o período de ao desrespeito indiscriminado ao nosso meio ambi-
apartes. A Oeputada Zulaiê Cobre demonstra, não ente, ao vergonhoso episódio das queimadas das
apenas nesta Casa, mas no PSDB de São Paulo, mui- nossas florestas, do nosso cerrado e até mesmo das
ta garra, denodo e grande perseverança. S.Exa é con- áreas de plantio de cana, que ofusca o País e de-
siderada excelente política pelo povo daquele Estado. monstra a insensibilidade que ainda existe em nossa
Quero crer que o País inteiro reconhece a competên- sociedade, embora não seja essa a vontade da maio-
cia da nobre Deputada. ria do nosso povo.

Sr. Preside~te, também faço parte - as~im como Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, entendo
o Deputado Regls Cavalcante, que falou ~a pouco - que a transformação da Medida Provisória nO 2.166,
d~ CPI de Obras Inacabadas. Jun!os estivemos em na forma como foi editada, em lei, será importante
Sao Paulo. Para sur~resa nossa, tivemos desempe- marco para a garantia da preservação das nossas flo-
nho extremament.e rUim naquele Estado. Nem ~u nem restas e a recuperação ambiental em escala em di-
o Deputado Regls Cavalcante temos conheCimento .- d B '1
d 't d versas regloes o rasl.o que esta acon ecen o. .

Lamentamos que o Presidente da Comissão es- O SR. ALDIR CABRAL - Sr. PreSidente, peço a
teja sem estímulo para manter as reuniões programa- palavra pela ordem.
das e dar prosseguimento a esse trabalho. Temos de O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. E)(, a
levantar definitivamente o Que está acontecendo. palavra.
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O SR. ALDIR CABRAL (Bloco/PFL - RJ. Pela fissional, com honradez e disciplina, integrei as filei-
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi- ras da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.
dente, Sras. e Srs. Deputados, uma das minhas preo- Mais tarde, ainda jovem, prestei concurso público
cupações como Deputado Federal é a questão da se- para a Polícia Federal, sendo seu agente e, posterior-
gurança da pessoa e do patrimônio. Entendida, pelo mente, por concurso, delegado. Sou delegado da Po-
art. 5° da Constituição, como um direito individual e lícia Federal aposentado. Eleito Deputado Federal, já
coletivo, a segurança é, também, um direito social se- em meu terceiro mandato, criei na Câmara dos Depu-
melhante a outros direitos sociais mencionados no tados a Frente Parlamentar de Apoio às Políticas e
art. 6° da Lei Maior a saber: a saúde, a educação, o Ações de Segurança Pública. Presido a Comissão
trabalho, a moradia, a previdência social, a proteção à Especial de Segurança Pública. Tenho, pois, partici-
maternidade e à infância. pação efetiva nos debates sobre esses temas e não

Essa visão constitucional do tema segurança é poderia furtar-me ao debate de todos os aspectos le-
abrangente e vai além do sentido explícito do termo gais da segurança privada.
"segurança pública". As ações de segurança não são Em defendendo a maior presença da iniciativa
monopólio do Poder Público. Em seu art. 144, a Cons- privada nos programas de segurança, penso que as
tituição diz que a segurança pública é um dever do empresas que prestam esse tipo de atividade devem
Estado e responsabilidade de todos. Isso significa ser encaradas como prestadoras de um serviço es-
que o dever do Estado não exclui a responsabilidade sencial, necessário, indispensável, merecedor de
dos demais segmentos da sociedade na garantia da todo o respaldo do Estado. É nesse sentido que estou
segurança da pessoa e do patrimônio, público ou pri- direcionando os meus estudos sobre o assunto. Se o
vado. E mais: o art. 144 ensina que o poder de polícia Estado não pode atender plenamente a toda deman-
é do Estado, mas o direito e a responsabilidade da se- da no setor de segurança, cumpre ao legislador en-
gurança são do Estado e da sociedade organizada. contrar os meandros da solução do problema. E, sem

Essa abertura dada pela Constituição permite dúvida, as empresas de segurança privada não po-
que a lei ordinária regulamente os aspectos da segu- dem ficar distantes ou fora desse contexto.
rança que podem e devem ser exercidos pela socie- É porque penso assim que tenho vários conta-
dade, em colaboração e em consonância com a segu- tos com a Federação Nacional das Empresas de Se-
rança pública, que é dever do Estado. Nesse sentido, gurança e Transporte de Valores - FENAVIST e com
a Lei n° 7.192, de 20 de junho de 1983, é um exemplo outras entidades do setor. O objetivo é discutir idéias
do que estou dizendo. Essa lei, modificada pela Lei n° e sugestões que possam ser transformadas em no-
9.017, de 30 de março de 1995, dispondo sobre segu- vas leis ou que aperfeiçoem a legislação existente, vi-
rança para estabelecimentos financeiros, também de- sando a valorizar as empresas privadas de vigilância
fine normas para a constituição e o funcionamento e de transporte de valores e, sobretudo, melhorar as
das empresas particulares que exploram serviços de condições de vida e de trabalho dos profissionais da
vigilância e de transporte de valores. área em todos os níveis. Há de se buscar um termo

Mas as leis acima mencionadas não se mos- exato que defina essa atividade como um serviço pa-
tram suficientemente bem estruturadas para atender raestatal, sem prejuízo das prerrogativas dos servi-
aos interesses do que chamamos de "segurança pri- ços e dos servidores do setor público de segurança
vada". O processo legislativo, entretanto, é dinâmico e na União, nos Estados e nos Municípios.
permite, entre outros princípios, a adoção de medidas Há de se entender, também, que tanto os servi-
de aperfeiçoamento das leis vigentes. Foi o que fez a dores públicos quanto os trabalhadores da iniciativa
Câmara dos Deputados ao apreciar vários projetos privada que se ocupam da vigilância de pessoas e de
de lei que, modificando a Lei n° 7.102/83, procuram bens, do transporte de valores e da manutenção da
ajustar à realidade presente a questão da segurança tranqüilidade e da ordem pública são pessoas mere-
privada. O que se aprovou recentemente foi o Projeto cedoras de proteção especial por parte da lei, pois,
de Lei n° 50, de 1995, da Deputada Rita Camata, nos sem dúvida, exercem atividades de alto risco, de ele-
termos de substitutivo adotado pela Comissão de vado nível de periculosidade.
Constituição e Justiça e de Redação, na qual, como Com este pronunciamento quero iniciar o deba-
um de seus membros titulares, pude colaborar para te do assunto, considerando, sobretudo, que a violên-
que o texto aprovado fosse o melhor possível. cia se mostra cada vez maior em todo o território naci-

Sou estudioso de todos os aspectos da segu- onal. A presença ostensiva da iniciativa privada nas
rança, pública ou privada. No início de minha vida pro- atividades de segurança é algo que merece ser exa-
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minado no sentido positivo, pois, sozinho, o Estado Grupo de Trabalho do Mogno no âmbito daquela con-
não vem dando conta do recado, como seria de se es- venção, que se realizará no próximo dia 5 de outubro,
perar. na Bolívia.

Era o que tinha a dizer. É preciso esclarecer-se que a indústria de base
O SR. JOSUÉ BENGTSON - Sr. Presidente, florestal que trabalha com o mogno, somente no Esta-

peço a palavra pela ordem. do do Pará, de onde provenho - sem citar Mato Gros-
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa a so, Rondônia, Acre e Amazonas, que também explo-

palavra. ram as espécies -, representa entre 10% e 12% da
O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA. Pela or- atividade florest~1 de ~ase, com um faturamento anu-

dem. Pronuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presiden- ai na~ e_xportaçoes, so no meu Estado, da ordem de
te, Sras. e Srs. Deputados, durante 2 mil anos, todo o 35 ml.l~oes de dólares, em favor do País e do já pro-
esforço do judeu-cristianismo visou a colocar o ho- blematlco balanço de pagamentos, com a geração di-
mem acima da natureza. Fazê-lo mais importante do reta de aproximadamente 40 mil postos de trabalho,
que esta. Hoje, lamentavelmente, estamos testemu- sem se falar nos empregos indiretos, que seriam qua-
nhando o fenômeno inverso, ou melhor, uma revolu- tro vezes mais.
ção espiritual às avessas, com as árvores da Amazô- A inclusão do mogno no Anexo 11 da CITES re-
nia, em particular, virando objeto de adoração, erigin- presentará mera satisfação dos grupos ambientalis-
do-se em divindades, numa desmedida, insensata e tas internacionais, liderados pela WWF e Greenpea-
irreal histeria ambiental, que vem tomando conta de ce, com um duro golpe na atividade, em detrimento
certos setores da sociedade, especialmente aqueles dos importantíssimos e inadiáveis interesses econô-
da classe média alta, que sempre tudo tiveram em micos nacionais, neste momento delicado por que
suas mãos e nunca sofreram privações, seja de cará- passa a economia nacional, com o dólar americano
ter alimentício, seja de caráter educacional, seja no disparando nas últimas semanas, abrindo espaço
que diz respeito a bens materiais. para a concorrência e interesses internacionais, nota-

o mais alarmante é que isso vem se dando aos damente os reflorestamentos da espécie realizados
plácidos e passivos olhos - senão por iniciativa _ de n~ .Malásia, Indonésia e Ilhas Fiji, vindo a repetir a his-
autoridades do próprio Executivo Federal, que, não tona da b~rrach~ - ~o p~ssado, fomos atrop~lados
se sabe se na ânsia de dar satisfação não à opinião pel.os pla~tl?s onent~ls, feitos com nosso própno ma-
pública nacional, mas à opinião pública internacional, tenal genetlco, daquI contrabandeado.
ou por suas ligações com organizações não-governa- Com toda certeza, o Sr. Presidente da Repúbli-
mentais internacionais, vêm prestando um imenso ca não deve estar a par do que se passa e dos atos
desserviço à Nação, fomentando nos bastidores essa velados de seus administrados diretos e indiretos,
equivocada política socioambiental de gabinete. Nela que em breve se tornarão ostensivos, em detrimento
negligenciase o drama social vivido pela região ama- dos interesses nacionais, em momento tão inoportu-
zônica e por suas populações, em favor de opiniões e no por que passamos. Precisa ser informado!
de ecologistas que não querem ver nem saber dos 20 Aliás, é bom que se diga que as mesmas ONGs
milhões de habitantes que ali se encontram, nascidos que clamam e seduzem nossas autoridades que es-
sob os valores da civilização urbana atual e que rei- tarão no próximo mês presentes na reunião do Grupo
vindicam, por isso, seu legítimo direito ao progresso de Trabalho do Mogno na CITES, na Bolívia, as quais,
econômico, social e científico, como todos os demais segundo se sabe, vão trabalhar contra os interesses
brasileiros. nacionais, pela inclusão da espécie no Anexo 11, gas-

Exemplo clássico desse momento é a questão taram dezenas de milhões de dólares em favor do
da exploração florestal sustentável do mogno em flo- mico-leão-dourado. Entretanto, nada, absolutamente
restas nativas na Amazônia, em que autoridades go- nada se gastou em favor de nossos meninos de rua,
vernamentais de primeiro e segundo escalões - ao de nossas crianças pobres ou mesmo para a melho-
que se supõe - à completa revelia do Sr. Presidente ria de vida da população ribeirinha na região amazô-
da República e do Ministério da Fazenda, sob a inspi- nica, onde crianças morrem por falta de comida, re-
ração e na defesa dos interesses das ONGs internaci- médios, e a grande maioria das que sobrevivem não
onais WWF e Greenpeace, estão defendendo a inclu- são devidamente assistidas na área de educação e
são do mogno no Anexo 11 da Convenção sobre Co- saúde.
mércio Internacional das Espécies da Flora e da Fau- Não somos contra a proteção da fauna e da flo-
na em Perigo de Extinção (CITES), na reunião do ra, mas, sim, contra a irracionalidade da doutrina am-
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bientalista em que animais são tratados como seres espécie. O grosso pode ser creditado à pobreza e à
humanos; e os seres humanos, desprezados como fome, ao desmatamento para a agricultura e à explo-
reles animais irracionais. são demográfica, ou seja, aos problemas e desigual-

A biopirataria está aí contrabandeando todos os dades socioeconômicas.
dias animais e plantas da Amazônia para laboratórios É preciso ainda alertar todos, Sr. Presidente, de
estrangeiros patentearem seus princípios ativos e ga- que dezenas e dezenas de Projetos de Manejo Flo-
nharem bilhões e bilhões de dólares, tudo debaixo restal Sustentados - PMFS, regularmente aprovados
dos olhos das mesmas autoridades ambientais, que, já de longa data pelo Governo Federal, nos quais, en-
agora, querem dispensar singelamente 35 milhões de tre outras espécies, aprovou-se expressamente a ex-
dólares anuais de faturamento. Isso para satisfazer ploração da espécie mogno, encontram-se em anda-
seus interesses e ligações com as ONGs internacio- mento, não só no Pará, mas também nos Estados de
nais, ignorando o fato de que a grande ameaça global Mato Grosso, Rondônia, Acre e Amazonas.

n~o vem de nenhum "~rmagedom a~bientaT' .mas Com a inclusão da espécie no Anexo 11, ou even-
sim das crescentes d~slgualdades ~O?IOeCOnO~TlIcas, tualmente no Anexo I, com proibição total, poderão vir
concentra.doras das nque~~s ~undlals nas maos de a ocorrer ações indenizatórias por parte dos prejudi-
uma restnta pa.rcela_de pnvlleglados, o que, com seu cados contra a União no âmbito da Justiça, já que o
ato, somente aJudarao a perpetuar. administrado que legal e legitimamente efetivou seus

Usa-se o mogno como elefante do desfile, Sr. investimentos na atividade, obtendo aprovação e au-
Presidente, a fim de que não se veja a magreza dos ti- torização do Poder Público para a exploração da es-
gres e leões e as roupas rasgadas dos palhaços. pécie, certamente reagirá contra os prejuízos. Isso,

As ONGs internacionais afirmam que o mogno aliás, é de direito e poderá causar em médio prazo,
"seria uma espécie de difícil regeneração natural", por além das perdas de divisas do País, indenizações in-
isso ameaçada de extinção pela exploração do ho- calculáveis contra o Erário, o que também seria de-
mem. Porém, não é isso o que mostra a realidade, pe- sastroso na situação combalida em que se encontram
las conclusões a que chegou uma infinidade de pes- as finanças públicas da União. De igual modo, cessa-
quisas, estudos científicos e pareceres de diversas riam os investimentos em reflorestamento com o
instituições nacionais e internacionais, oficiais e não mogno, que hoje significam mais de 7 milhões de ár-
oficiais. vares plantadas.

Seria possível citar de passagem e apenas a ti- Num momento em que países internacionais,
tulo exemplificativo o estudo "Reservas Naturais de notadamente os Estados Unidos da América, rene-
Swietenia Macrophila King na Amazônia numa pers- gam a adesão e até mesmo o cumprimento de trata-
pectiva de conservação", 1992, do Prof. Paulo Barros, dos e convenções internacionais em seus próprios
do Serviço Florestal dos Estados Unidos da América; territórios, na ~e~~sa <;le ~eus interesses, gostaríamos
"Points-Contrapoints on the Conservation of Big-Leaf de alertar~ .oplnlao pub~lca ~ar~ o trem~ndo eq,uivo~o
Mahogany", 1999, do Prof. Ariel Lugo, também do que se aVIzinha: P?dera prejudicar mUito o .Pals, s~J~
Servi o Florestal dos Estados Unidos da América' no campo economl<:o, co~ a perda de preciosas dlvl-
" ' ç . _ , .' sas, em momento tao delicado por que passa a eco-
SI~tese da Sltuaça~ ~o Mogno a Nlvel Intern.aclo- nomia do País, seja no campo socioeconômico, com

nal : 1998, do Dr: ?vldlo Gas~aretto,.consultor Inter- a perda de milhares de postos de trabalho.
n~clonal em matena florestal; E~o!ogla da Regene~a- Solicito de público às autoridades ambientais na-
çao Natur~,I, Estrutura e Potenclall~ade d~ Produçao cionais que participarão, no próximo dia 5 de outubro,
de Mogno, trabalho. ~m conclusao reahzad.o. ~ela da reunião do Grupo de Trabalho do Mogno na CITES,
EMBRAPA em convenlo com o Governo bntanlco, que se realizará na Bolívia, que tenham o mínimo de
1999, do Dr. José Natalino Macedo Silva, e vários ou- patriotismo e bom senso, defendendo a não-inclusão
tros trabalhos no setor. da espécie no Anexo 11, mas sim sua permanência

Além de tudo isso, o resultado de pesquisa do como espécie controlada, ..?0'.'fl0 hoje. se encontra no
Serviço Florestal dos Estados Unidos da América, Anexo 111 daquela convençao Internacional.
que em 1994 alicerçou a decisão do Grupo de Traba- Sr. Presidente, nesta oportunidade, requeiro a
lho do Mogno na CITES, rechaçando a inclusão da V. Ex" que seja determinado por essa Mesa Diretora o
espécie no Anexo 11, que também tentavam as mes- envio de cópia deste discurso, com urgência, ao Exmo.
mas ONGs naquela oportunidade, menciona que o Sr. Presidente da República, Prof. Fernando Henrique
comércio mundial é responsável por, talvez, no máxi- Cardoso; ao Sr. Ministro da Fazenda, Dr. Pedro Malan;
mo, 15% dos problemas com relação à proteção da ao Ministro do Meio Ambiente, Or. José Sarney Filho;
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ao Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comercio Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os ne-
Exterior, Embaixador Sérgio Amaral, e ao Presidente gros não estão a pedir comiseração para suas cau-
do IBAMA, Sr. Hamilton Nobre Casara. sas, até porque elas são a de todas as pessoas que

Solicito ainda, Sr. Presidente, seja este pronun- lutam nas guerras sem fronteiras dos que muito têm
ciamento divulgado no programa A Voz do Brasil e contra os que quase nada possuem.
nos meios de comunicação da Casa. Convelir a estrutura social preconceituosa, ego-

Muito obrigado. ísta e presunçosa que domina os corações e as men-
O SR. MILTON BARBOSA _ Sr. Presidente, tes dos que. aind!, hoje não conseguiram entender

peço a palavra pela ordem que nesta Vida nao passamos de meros mordomos
'.. dos bens materiais que recebemos é dever de todo ci-

O SR. PRESIDENTE (Emo Baccl) - Tem V. Exa a dadão, independentemente da cor da sua pele, seu
palavra. credo, sua posição ou até mesmo a sua ideologia. nA

O SR. MILTON BARBOSA (Bloco/PFL - BA. vida é luta renhida, que aos fracos abate, mas aos for-
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tes e aos bravos só faz exaltar".
Sras. e Srs. Deputados, inicialmente, ~uero par~beni- Temo, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
zar o nobre colega De~utado ~or<:n1 Torgan, Ilustre pela frustração e pelo constrangimento que haverá de
representante do Ceara, pela cnaçao do Estatuto do passar o aluno ou aluna negra que for bafejado pela
Idoso. sorte do confinamento seletivo. Num país como o

Não sinto a mesma alegria com relação ao Esta- nosso, em que é próprio do povo o espírito brincalhão
tuto da Igualdade Racial, que está tramitando nesta e gozador, um confinado suportar a caçoada dos que
Casa. Trata-se do doutrinarnento que faltava para a têm a pele mais clara não será tarefa fácil. Aí, sim, o
sustentação das superioridades raciais no Brasil. Cri- banzo será a doença que mais vai matar brasileiros
ar esse estatuto é simplesmente acender o rastilho de neste século - matar de tristeza e de depressão -,
pólvora que vai provocar explosão de conflitos raciais porque discriminar não é só barrar acesso, não é pre-
que este País jamais viu em sua história, do Descobri- terir um posto ou uma oportunidade, é vilipendiar o
mento até os dias atuais. mais sagrado dos direitos de um cidadão: sentir-se

Querem os que defendem a bipolarização social útil ao seu próximo e à sociedade em que vive.
estabelecer um estado de beligerância entre irmãos, A vida só tem sentido quando é vivida com digni-
cuja convivência tem-se dado, apesar de suas muitas dade. E viver com dignidade não é só ter um anel no
dificuldades sem ódio e sem rancor nesses cinco sé- dedo, um emprego público, um cargo de confiança ou
culos de ma'rchas e contramarchas em busca da afir- acesso fácil às benesses do poder, seja o indivíduo ne-
mação como Nação em desenvolvimento. gro, seja branco, seja. rico, seja ~e~ediado, progres~is-

. . . ta ou conservador. Viver com dignidade é poder dizer
O Est~tuto d~ Igu~ldad~ Ra~la~ na~a ma.ls e do um ao outro, independentemente da cor da pele, da

que um projeto eleltorelro, cUJo objetiVO e continuar a quantidade de reais que possua no bolso: estamos
manipulação de um tema que gera votos de uma ca- aqui porque nosso talento está sendo bem aplicado
tegoria social que muitos imaginam deserdada, ou para o bem comum, sem ódio, sem barreiras, sem ne-
seja, privada de herança, destituída de bens ou quali- nhum óbice à construção de um ideal de vida plasma-
dades, não dotada de talentos. No entanto, Sr. Presi- do nos princípios da ordem e do progresso.
dente, deserdados são todos aqueles que, por desfa- Na consecução desse objetivo, é imperativo o
çatez, locupletam-se com a miséria alheia, abusando cumprimento das leis, da Lei Maior, a nossa Constitui-
de um tema que mais desdenha do que dignifica a al- ção. E não é por falta de leis que os direitos das pes-
tivez desse mesmo povo. soas são conspurcados neste País. Temos a Lei Caó

Criar cotas de participação em universidades, - Lei n° 7.716/89 -, do ilustre Deputado constituinte
em empregos públicos e coisas dessa natureza é baiano, cujo texto aprovado neste plenário foi consi-
simplesmente criar compartimentos estanques de derado um grande avanço na apenação dos crimes
oportunidades, de desafios, de esperanças. É dizer por racismo.
para os negros: simplesmente vocês só vão até aqui. O próprio autor desse anteprojeto de Estatuto
Ora, Sr. Presidente, isso pode ser considerado um da Igualdade Racial, o nobre Deputado Paulo Paim, é
avanço? Onde já se viu, por compaixão ou parcialis- signatário da Lei n° 9.459/97, que alterou dois dispo-
mo, estimular alguém a ser vitorioso, um vencedor? sitivos da Lei Caó, aguçando as penalidades aos pre-
Só se vence uma competição quando há estímulo, conceitos de raça ou cor àqueles que a transgredi-
quando se agrilhoa o brio da própria dignidade. rem. De sorte, Sr. Presidente, que a simples aplicação
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deste diploma legal é suficiente para banirmos de
nossa sociedade os resquícios do colonialismo e do
subjetivismo político que corroem os pilares de uma
sociedade fraterna e igualitária como a que queremos
consolidar neste País.

Sr. Presidente, solicito a V. Ex" que autorize a di
vulgação deste pronunciamento pelos órgãos de co
municação da Casa.

Era o que tinha a dizer.

O SR. AUGUSTO NARDES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. EJéi a
palavra.

O SR. AUGUSTO NARDES (PPB - RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, causaram estranheza para a Câmara
e para a sociedade brasileira as denúncias relativas à
Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga as
obras inacabadas.

Como fui autor dessa proposta há seis anos, fi
quei surpreso com as denúncias feitas, sem citar no
mes, sem a identificação das pessoas. Foram apenas
alguns boatos, mas a verdade é que os trabalhos da
Comissão Parlamentar de Inquérito não foram prorro
gados.

Deixo o meu protesto. Fui integrante dessa Co
missão Parlamentar de Inquérito, presidida pelo De
putado Damião Feliciano, e acompanhei desde o iní
cio os seus trabalhos.

Ontem, vimos entrevista em que o Líder do
PSDB dizia que um empresário em Salvador teria de
nunciado que alguém da CPI solicitara 1,5 milhão de
reais. Não estive em Salvador, mas tenho convicção
de que todos os Parlamentares que lá estiveram teri
am o máximo interesse em ver explicada essa situa
ção, porque, do contrário, coloca em dúvida o traba
lho da CPI.

Procedi acurado trabalho de investigação na
Região Sul. Fiquei decepcionado com a decisão de
não prorrogar os trabalhos da Comissão Parlamentar
de Inquérito.

Espero que a Comissão de Sindicância instala
da ontem pelo Presidente Aécio Neves possa escla
recer se foi simplesmente um boato para sabotar a
CPI. No entanto, se essas denúncias forem verdadei
ras, os culpados devem ser punidos. Não podemos
simplesmente parar o trabalho de uma Comissão Par
lamentar de Inquérito.

Comissão Especial do Senado já fez trabalho
semelhante, tendo detectado duas mil obras inacaba
das no Brasil, envolvendo mais de 15 bilhões de reais.

Um dinheiro desperdiçado, que foi pelo ralo, jogado
no lixo.

Deixo registrado meu protesto contra a paralisa
ção dos trabalhos da CPI, que considero relevante.
Propusemos que fosse feito todo o levantamento den
tro dos princípios da ética, da moral, da seriedade, que
emanam da Constituição Federal. Por isso, nós, que
somos os olhos da população, ficamos frustrados com
o fato de não terem terminado de forma adequada.

Informo aos Srs. Parlamentares que há muitos
anos venho trabalhando nessa questão. Presidi uma
comissão quando era Deputado Estadual e não fui
escolhido agora porque meu partido é minoritário. Ao
fazer esse trabalho, descobri, no meu Estado, mil
obras inacabadas e elaborei toda uma legislação
para evitar a corrupção. Inclusive, há proposta de
emenda constitucional de minha autoria tramitando
nesta Casa, com parecer favorável da Comissão de
Constituição e Justiça, na qual proponho a criação de
uma controladoria-geral para fiscalizar permanente
mente a aplicação dos recursos públicos. Conside
ro-a de vital importância para que o dinheiro seja bem
aplicado e controlado de forma adequada.

Tratando de assunto do meu Estado, Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, tenho a dizer que o Rio
Grande do Sul cobra de seu Governador alguma ati
tude a respeito dos 7.500 técnicos científicos. A cate
goria é formada pelos portadores de curso superior
que estão lotados nas Secretarias Estaduais, pesso
as que garantem o planejamento, a execução e a fis
calização de todos os atos do Poder Executivo.

Esses profissionais detêm a mais alta qualifica
ção para o exercício das atividades-meio e ativida
des-fim do Governo, ora ocupado pelo Partido dos
Trabalhadores.

O PT sempre se disse preocupado com o acha
tamento salarial. Cumpre, então, que passe das pala
vras e da demagogia para o mundo real, o mundo da
ação.

Os técnicos científicos não reivindicam apenas
a correção salarial, devida após seis anos de arrocho.
Esses funcionários, com formação universitária de
graduação e pós-graduação ? médicos, advogados,
administradores de empresas, economistas, psicólo
gos, jornalistas e mais 36 profissões indispensáveis
?, querem resgatar sua dignidade, ameaçada, muitas
vezes, pelos funcionários detentores de cargos de
confiança.

Os ocupantes desses postos têm a confiança do
político eleito, mas não merecem a confiança dos ele
itores. Sua competência profissional não foi atestada
por concurso público, e seu maior mérito é o fato de
serem amigos ou correligionários do Governador pe
tista, ou amigos dos amigos dos correligionários.
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Ora, muitas vezes esses apadrinhados, chefian
do os técnicos científicos, atrapalham não apenas os
procedimentos técnicos, mas até mesmo a lisura e a
honestidade da administração pública.

Quando tomou posse, alivio Dutra jurou respei
tar e fazer valer a Constituição Estadual, onde se en
contram os princípios da eqüidade e da isonomia, que
faltam ser aplicados. No Governo do PT, os técnicos
científicos não foram consultados na implantação de
políticas públicas e foram preteridos nos cargos de
chefias técnicas.

Esse é o estilo do governo autodenominado "de
mocrático e popular".

A luta por dignidade e valorização profissional é
a mesma que servia de mote aos slogans que o Go
vernador bradava, em seus tempos de líder sindical.
Pois bem: agora cobra-se do Partido dos Trabalhado
res a maturidade para implantar o ideal que dizia de
fender.

Sras. e Srs. Deputados, a única coisa que o PT
pode dizer em sua defesa é que ele não é muito dife
rente dos outros partidos brasileiros. Isso, porém, não
é uma defesa. A verdade é que, transcendendo nos
sas diferenças partidárias, a política brasileira ainda é
muito contaminada pelo apadrinhamento.

Os cargos de confiança não deveriam exceder a
uma dúzia de secretários diretamente subordinados
ao cargo eletivo. Na França, quando muda o Presi
dente da República, pouco mais de trinta cargos mu
dam de mãos; os outros continuam com os profissio
nais de carreira e não com apadrinhados que ainda
vão aprender como se administra o bem comum.

No Brasil, infelizmente, até quarto e quinto esca
lão das Câmaras de Vereadores viram objeto de bar
ganha política; é o tal "patrimonialismo de Estado",
caracterizado pelo fato de as autoridades tratarem o
patrimônio nacional como uma fazenda particular.

O PT posa para a mídia como paladino da ética
e da moralidade. Pois bem, lá se vão anos e anos à
frente de vários Governos Estaduais, e quais as notí
cias que temos? Nepotismo no Mato Grosso do Sul,
desprezo pelos profissionais capacitados no Rio
Grande do Sul. .. Ora, Sr. Presidente, creio que o PT
deveria adequar seu discurso à sua prática, abando
nando o fácil caminho da demagogia. Os técnicos ci
entíficos não são sem-terra facilmente i1udíveis com
promessas vãs e já não agüentam mais esperar. Ou o
PT resolve logo o problema, ou o problema será resol
vido por outro partido, depois das eleições.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria
ainda de abordar outro tema. Em termos de agrope
cuária, o Grupo Kepler Weber fala por si. Abnegado

quanto ao trabalho e honesto na execução de seus
propósitos, merece calorosos elogios. É sem dúvida
um tento para o Brasil.

Não foi surpresa que coubesse a seu Dire
tor-Presidente, Othon d'Eça Cals de Abreu, em 31 de
agosto deste ano, a incumbência de proferir discurso,
em nome dos agraciados, na entrega do Prêmio Des
taque/2001 - A Granja do Ano, por ocasião da
EXPOINTER 2001, no glorioso Estado do Rio Grande
do Sul.

Seu discurso deveras nos impressionou, pela
clarividência de seu alcance e pelo grito de alerta que
contém. Deixemos que esta memorável peça de ora
tória fale por si. Para isso, Sr. Presidente, solicito a V.
Exa a transcrição desse pronunciamento nos Anais
da Casa.

Muito obrigado.

DISCURSO A QUE SE REFERE O
ORADOR:

"Minha grande escola agropecuária foi o Banco
do Brasil, na época em que exerci as funções de Fis
cal de Carteira de Crédito Agrícola. E, foi neste perío
do não muito distante, que marcou-me a presença do
lavrador que, com seu rosto curtido pelo sol, mãos ca
lejadas pela enxada, olhos fitos num horizonte desco
nhecido e sem esperanças, teimosamente permane
cia no seu dia-a-dia, para que outros tivessem a felici
dade do viver.

Em nenhum momento, contudo, faltava-lhe a in
trepidez e a vontade de trabalhar. t:: o homem do cam
po, simples e honesto!

Dentro da sua humildade, sentia um anseio por
dias melhores, principalmente o do reconhecimento
do seu trabalho, não propriamente no sentido finance
iro, mas sobreludo naquilo que mais amava: ver sua
lavoura florescer e apresentar frutos para um bem su
perior: o crescimento do País.

Nessa época abundava o crédito agrícola, mas
desde esse tempo, o Brasil necessitava urgentemen
te de uma política agrícola. Se não, vejamos: mesmo
com todo o crédito do período "ninguém segura este
Pais", pouco houve de retorno e o lavrador continuava
lavrando a sua própria dor. Esses créditos foram pre
sentes momentâneos, sem visão de futuro.

Antes do crédito, faltou-lhes uma política que
lhes permitisse ampliar seus negócios, dentro de téc
nicas modernamente aceitas e que os fizessem pas
sar pelas sucessivas escalas intermediárias entre a
carroça e os grandes jatos. Isso sem dúvida é planejar
e o planejar está dentro de uma política, e não dentro
de um simples crédno.
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o produtor rural precisa planejar o seu hoje sa
bendo o amanhã. Ele tem que ter garantias dos resul
tados do preparo da terra, dos fertilizantes e semen
tes, da carpida, da colheita, do armazenamento e, fi
nalmente, do transporte.

Ninguém duvida que há necessidade desses fa
tores para se encontrar um êxito. E para isso aconte
cer, é preciso se ter uma política agrícola bem-elabo
rada, onde o produtor deve ser assistido desde o pre
paro das terras até a venda, passando pelo estoque
regulador e transporte, principalmente facilitado pelas
vias vicinais bem-conservadas, que alcancem as áre
as produtoras, já que a inexistência delas os leva a
perderem seus ganhos.

Não estamos aqui para tecer críticas, pois te
mos que reconhecer que houve ganhos significativos,
principalmente após a globalização, que levou os pro
dutores rurais à retomada da produção e, a cada novo
recorde de safra, é uma demonstração da mudança
da postura deles, agora obrigados a buscar maior efi
ciência e competitividade. E, mesmo de uma forma
ainda deficiente, o Governo sensibilizou-se com es
ses esforços e lançou, baseado em um planejamento
lógico, as linhas de crédito que beneficiam o custeio, a
mecanização e, agora, finalmente, a armazenagem.

Sr. Ministro, e agora abandonando um pouco os
outros agraciados, venho, em nome das empresas fa
bricantes de instalações para armazenagem, agrade
cer o empenho e a dedicação de V. Exa na obtenção
de dotação própria no plano agrícola 2000/2002 para
o setor de armazenagem e também pela manutenção
da Linha Moderfrota.

Sr. Ministro, são essas atitudes corajosas de
poucos que vêm permitindo o Brasil superar suas difi
culdades. Esse crédito à armazenagem começa a
ser, embora embrionário, o primeiro apoio oficial para
atenuar as perdas da agricultura.

Realmente, é inadmissível que a perdas de
grãos cheguem praticamente a 15% da safra. O preju
ízo corresponde a 10 milhões de toneladas, ou aproxi
madamente US$1 bilhão, pela falta de armazéns gra
neleiros em níveis de propriedades rurais. A deficiên
cia de estrutura de armazenagem de volume e trans
portes deficientes ocasiona perdas que comprome
tem os grãos (soja, milho, trigo e arroz).

Entendemos, ainda, que a política ideal não é a
concentração da safra em grande silos, mas a distri
buição desta em pequenas propriedades rurais 
cada silo dimensionado para a produção da fazenda,
ou então a reunião de pequenas propriedades para
serem atendidas por um único silo (grupo de produto
res ou cooperativas).
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Para exemplificar, citamos que, enquanto no
Brasil apenas 10% das colheitas são armazenadas
no local das lavouras e a distancia percorrida pelos
grãos, além de encarecer o produto, reduz a qualida
de pelo tempo e condições do transporte, na Europa
esse índice chega a 50% e, nos Estados Unidos, a
65%. A nossa vizinha Argentina já se aproxima do ní
vel de 50% da capacidade de armazenagem de grãos
em nível de lavoura. Essas armazenagens nas fazen
das também propiciam o aumento do nível de empre
go na área rural, uma vez que demanda mão-de-obra
para o manuseio de equipamentos. Por outro lado,
vale salientar que a armazenagem na fazenda evita
os grandes focos de consumo de combustíveis, ener
gia elétrica e desgastes das estradas, pois alivia a
concentração em períodos de demanda de serviços,
tornando-os mais equilibrados durante o ano.

Como conseqüência direta do aumento da ren
da do produtor e do nível de arrecadação de impos
tos, o desenvolvimento dos municípios é fortalecido,
gerando prosperidade e melhor equilíbrio social e
econômico.

Meus senhores e minhas senhoras, por tudo
que já falamos, não é possível deixar que o agronegó
cio continue sendo tratado apenas "como mais um".
Ele representa 28% do PIB brasileiro, ou seja, R$307
bilhões, e que também é a âncora das exportações
brasileiras, com um percentual de 35,30%, represen
tando R$10.211 bilhões apenas no 1Esemestre de
2001.

Pela própria situação atual do País, entende
mos e até mesmo compreendemos a impossibilida
de de conceder justos subsídios. Entretanto, pedi
mos energicamente que, diante da impossibilidade
de nos dar esse tratamento digno, seja incluída, nas
futuras políticas agrícolas nacionais, uma atitude fir
me e enérgica contra a nova lei agrícola dos Esta
dos Unidos, a vigorar a partir de outubro de 2002,
que além de manter os atuais programas de subsídi
os diretos e indiretos aos agricultores, aumenta o
papel intervencionista do Governo na sustentação
dos preços agrícolas. É criado um novo mecanismo
de apoio aos produtores, os chamados "Pagamen
tos Contracíclicos", baseados no preço-alvo, inclusi
ve para a soja e demais oleaginosas, que também
serão incluídas no programa de pagamento direto
aos agricultores.

Então, se o Governo não dispõe de meios finan
ceiros para contra-atacar tamanhas distorções, que
use com todo o vigor a arma diplomática; lute para ob
ter êxito na igualdade entre todos, pois não se pode
falar em ALCA, prevista para 2005, com tamanha de-



o SR. EURípEDES MIRANDA (Bloco/PDT 
RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Parlamentares, os profissionais da
educação do Estado de Rondônia estiveram em gre
ve até a última segunda-feira, em virtude da falta de
condições de trabalho e dos irrisórios salários pagos
pelo Governo Estadual, que ficou de encaminhar o
Plano de Cargos e Salários à Assembléia Legislativa,
numa intermediação dos Deputados Estaduais. Acer
tado o encaminhamento, os professores entenderam
por bem desmobilizar a greve.

Mas hoje, ao encaminhar o Plano de Cargos e
Salários, o Governador enviou apenas o plano referen
te ao magistério, alegando que remeteria o dos demais
servidores da educação em outra oportunidade. Isso
tem sido uma constante no Estado de Rondônia.

O Governo aumentou a arrecadação - um au
mento substancial - e, para nossa surpresa, demitiu
10 mil servidores públicos. Aos que continuam no Go
verno, passando por maus momentos com salários ir
risórios, o Governador não tem dado a menor satisfa
ção, como também não honra seus compromissos
com o sindicato, quanto às negociações realizadas
com a intermediação de Deputados Estaduais. Por
tanto, está cada vez mais difícil acreditar nas palavras
do atual Governador de Rondônia.

Como candidato, S. Ex" pediu votos dizendo que
valorizaria todos os servidores públicos. No entanto,
demitiu 10 mil servidores logo no primeiro ano e pro
moveu o achatamento salarial da categoria. O Gover
nador prometeu também instalar a universidade esta
dual, mas até a presente data não o fez.

Disse que uma das prioridades de seu Governo
seria o estabelecimento de agroindústrias em nosso
Municípios para a geração de riquezas e mais empre
gos, porém não ternos conhecimento de que isso te
nha ocorrido, para decepção dos que acreditaram e
votaram no atual Governador.

Disse que as estradas seriam conservadas, que
haveria boa manutenção, dando condições de trafe
gabilidade para quem mora no campo. Ele também vi
rou as costas para o produtor rural. É bom lembrar
que, em Rondônia, a maioria das propriedades é
constituída de pequenas propriedades - praticamen
te 80%.
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sigualdade. Podemos combater, sim, no que diz res- assim não o fizer, de que valerão seus ombros arque-
peito ao nosso trabalho, mas não um gigante arbitrá- ados e suas mãos calejadas? Por favor, vamos
rio, apoiado na força do dinheiro. O do trabalho, já os dar-lhes uma visão de futuro sem injustiças sociais!"
vencemos n~. pr~du.tividade por hectare. Portanto, a O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo a
nossa parte !a fOI fel~a; falta, apenas, o poder do Go- palavra, pela ordem, ao Deputado Eurípedes Miran-
verno e da diplomaCia. da.

Mesmo não querendo me estender, não posso
deixar de citar outro fato que reputamos como de gra
vidade: o da exportação. As dificuldades de Comércio
IntraMercosul, mais especificamente nas relações
comerciais entre Brasil e Argentina, por meio da limi
tação de até 100.000,00 dólares para importações do
Mercosul, onde os Bancos Centrais garantem a co
bertura de moeda destinada a pagamentos por meio
do sistema, desencadearam praticamente o processo
de extinção do CCR (Convênio de Créditos Recípro
cos), instrumento que facilitava sobremaneira as ex
portações por meio de sistema próprio de pagamen
tos na ALADI- Associação Latino-Americana de Inte
gração.

Atualmente, as operações somente poderão ser
cursadas no convênio, com prazos de pagamento em
até 360 dias, dificultando sobremaneira a constituição
de garantias internacionais exigidas pelas instituições
financeiras financiadoras (BNDES/Banco do Brasil,
por normatização do Tesouro Nacional).

Nesse sentido, faz-se necessário um instrumen
to que substitua o Convênio de Créditos Recíprocos
(CCR). A participação mais efetiva nas exportações
financiadas com cobertura de riscos comerciais e po
líticos por meio da Seguradora Brasileira de Credito
às Exportações (SBCE) poderá ser uma alternativa.

Entendemos que o seguro de crédito às expor
tações é um dos mais modernos instrumentos de ga
rantia ao pagamento das exportações, amplamente
usado no mercado internacional, que dá ao produto
brasileiro maior competitividade nesse mercado, pos
sibilitando ao exportador vendas seguras, com prazos
compatíveis aos praticados pelos concorrentes.

Atualmente, existe a exigência, por parte dos
bancos financiadores brasileiros, de fiança bancária
para cobrir o risco de 15% de regresso ao exportador
por todo período de financiamento, onerando e invia
bilizando a operação.

Nesse sentido, para que esse produto possa ser
mais utilizado e, conseqüentemente, alavancar as ex
portações, deverá acompanhar os prazos de financia
mentos praticados pelo Proex e BNDES-Exin, e seu
percentual de cobertura deverá ser fixado em até
100% do valor financiado.

Mas, meus senhores e senhoras, o produtor
brasileiro, como disse no início, continuará lavrando a
sua dor por acreditar num Brasil melhor, porque se
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Com relação aos micro, pequenos e médios em- Precisamos firmar a posição de que não esta-
presários, os benefícios conquistados no Governo mos nem com o terrorismo e nem com os esforços de
passado também foram retirados. Eu já disse, desta retaliação desenvolvidos hoje pelos Estados Unidos.
tribuna, que parece que ele não deseja ver um setor O que queremos é uma ação das Nações Unidas
produtivo forte, gerando riqueza, gerando empregos. para que a justiça seja feita, para que os responsáveis

Ele começou a cobrar impostos antecipados. A pelo~ bá~~ros atentados ~m N~va Iorque e Wash~ng-
partir do momento em que a mercadoria entra no to~, Identificada sua autona, sejam levados aos tnbu-
Estado, na divisa de Rondônia com Mato Grosso o nals e condenados pelos crimes que praticaram. Não
empresário tem que pagar o imposto antecipado. Não é possível ~ue, em vez d~ justiça, o Governo d~s
bastasse essa falta de atenção com o micro, pequeno Estados ~n1dos pretenda sl~p~~smente a pr~duçao
e médio empresário, achou por bem prestigiar tão-so- de uma vln~ança que deve~a vitimar tal~e~ milhares
mente meia dúzia de empresários. Quer dizer, os mi- de pessoas Inocente~ tambem n~ Afeg~nlstao, no Ira-
cro e pequenos que não fizerem compras nesses ata- que ou em. out~~s palses que ~oJe estao ameaçados
cadistas, perdem o benefício do SIMPLES; podem pelo podeno militar norte-amencano.
adquirir as mercadorias em outros Estados, mas te- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, do ponto
rão que pagar impostos em torno de 17%. de vista dos interesses nacionais, o mais grave é o

Faço este registro para mostrar o descaso e a fato de a dipl.omacia brasileira e o Gove~no Feder~1
falta de compromisso do atual Governo com os servi- p~rdere~ mais uma ve~ ~ c~ance d~ manlfesta~ POSI-

dores públicos, com os produtores rurais, com os em- çao autonoma no. cenano m.t~rnaclo~al e. de liderar
presários, com os profissionais liberais, enfim, tra- uma postura polltlca na Amenca .Latlna diferente d~
ta-se de falta de compromisso com os trabalhadores que vem sendo pautada pelo Presidente norte-amen-

d
. cano.

ron onlenses.

M
.t b· d Queremos que o Brasil se some a todos os es-

UI o o figa o. f d b t t . d·d t·f· - dorços e com a e ao erronsmo, e I en Ilcaçao a-
O SR. MARCOS ROLlM - Sr. Presidente, peço queles que estão comprometidos com o terror, mas

a palavra pela ordem. que não adote política externa meramente alinhada
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Ex<' a com os interesses norte-americanos e interessada

palavra. em fazer crer que a nossa missão é simplesmente di-
O SR. MARCOS ROLlM (PT _ RS. Pela ordem. zer sim.~o que define o Governo dos Estados Unidos

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. da Amenca.
Deputados, nesta tarde quero externar nossa preocu- Portanto, Sr. Presidente, faço este registro para
pação quanto à definição, até agora obscura para q~e possar:nos, por interr:n~io da ~or~issão de ReJa-
esta Casa, sobre a política externa do Governo brasi- çoes Extenores, da Comlssao de Direitos Humanos e
leiro a respeito das ameaças de retaliação feitas pelo de todos os Dep~t~dos Fede~ai~, firmar a posição do
Governo dos Estados Unidos em resposta aos aten- Parlament~ b~asllelro, de r~nuncla a qualquer comba-
tados terroristas dos quais aquela nação foi vítima re- te de ~eta"açao e ao terrorismo em todas as suas di-
centemente. mensoes.

Todos acompanhamos, perplexos e indignados, Era o que eu tinha a dizer.
a barbárie, o terror, aquilo que significa a completa e O SR. AUGUSTO FRANCO - Sr. Presidente,
acovardada negação do conceito de humanidade. peço a palavra pela ordem.
Não aceitamos tanto o terrorismo praticado por gru- O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Ex<' a
pos, fundamentalistas ou não, ligados a este ou aque- palavra.
le interesse obscuro, quanto o terrorismo de Estado. O SR. AUGUSTO FRANCO (PSDB - SE. Pela

Neste momento, estamos assistindo, em escala ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, soli-
planetária, à formação de um enorme esforço de cito a V. Exa seja transcrito nos Anais desta Casa arti-
guerra coordenado pelos Estados Unidos, que exi- go do jornalista Luiz Antonio Barreto, de Sergipe, que
gem uma opção a ser feita pelos demais países do trata da curta vida de Carlos Gato, Vereador da cida-
mundo. Ou bem os países se aliam aos Estados Uni- de de Boquim assassinado domingo a mando de al-
dos, ou estariam - segundo palavras do Presidente guns irresponsáveis daquele Estado.
George W. Bush - identificados e alinhados ao terro- Faço o registro também, Sr. Presidente, do fale-
rismo. cimento de Gentil Barbosa, maior empreendedor de



A vida curta de Carlos Gato

Era ele próprio, referindo-se ao primeiro atenta
do que sofreu, há alguns anos, quem dizia que o ape
lido, incorporado ao nome, dava-lhe sete vidas. No
populário o gato tem sete fôlegos, como o mais resis
tente dos animais e como cada fôlego é uma vida, o
gato têm sete vidas. Carlos Alberto Santos de Oliveira
era um crédulo, tanto parecia se valer das crenças do
passado, incorporadas ao folclore, como nas suas
boas ações, praticadas na região citrícula do Estado,
bem como o seu mandato, o primeiro conquistado de
pois de mais de dez anos de esforço político, a partir
de Boquim.

Poucos líderes sergipanos construíram uma bi
ografia tão vinculada a uma causa, como Carlos
Gato, ao proteger as crianças do trabalho precoce,
muitas vezes explorado, inclusive pelas próprias famí
lias. Todos os avanços e conquistas, por mais que
eles contenham participações de políticos locais e es
taduais, decorrem da coragem, capacidade de luta,
determinação e um certo gosto pela projeção do sin
dicalista. Não há como negar sua importância num
cenário pobre de líderes, onde na maioria das vezes
as pessoas do povo silenciam, tomam o caminho da
apatia, temendo enfrentar as várias formas de poder
dominante e de contrariar os titulares do mando.

Carlos Gato deu ao trabalho na lavoura da citri
cultura sergipana a mesma importância que Chico
Mendes deu, a Amazônia, ao garimpo e aos seringa
is. Não é mera coincidência que os dois tenham, com
vidas tão próximas, fins tão semelhantes. A morte de
Carlos Gato choca tanto quanto a de Chico Mendes, e
revela, com a crueza da realidade, que a democracia
não passa, no Brasil, de um conceito e que a cidada
nia não é mais do que um desejo, distante de realiza
ção. Todas as vezes que líderes rurais levantaram a
bandeira da reforma agrária foram eliminados, de al
gum modo, ou perderam a vida, ou sofreram cons
trangimentos, ou foram eliminados moralmente.

Carlos Gato sabia dos riscos que corria, e fazia
tudo para não ir para o pote, nem virar couro de instru
mentos musicais. Refugiado na mídia, reverberava
contra tudo o que lhe parecia errado, sem cuidado na
escolha das causas que abraçava. O que pensava ser
o interesse público era o que movia seus passos,
suas andanças, fazendo do discurso um martelo pe
sado contra adversários diversos, alguns deles im-
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Sergipe, proprietário da rede G. Barbosa de super- portantes e poderosos. Pessoas mais próximas, aco-
mercados nos Estados de Sergipe e Bahia. modadas à realidade, sugeriam moderação, outros

ARTIGO A QUE SE REFERE O temiam o pior, na repetição da justiça pelas próprias
ORADOR: mãos, ou sob encomenda, ainda comum em Sergipe

e no nordeste brasileiro. Longe das arenas onde es
grimou contra tantos rivais, o sindicalista foi surpreen
dido por pessoas que cumpriam, com certeza, uma
encomenda, ou uma vingança. O Gato está morto,
resta que se cumpra o castigo, tão popular quanto as
sete vidas, de sete anos de atraso. Está aí, então, um
crime chocante, bárbaro, perpetrado contra uma pes
soa que deu à vida um sentido, tornando-se persona
gem de um cenário atrasado, que ele, com acertos e
equívocos, tentou modernizar. Poucas vezes alguém
da massa, sem preparo especial, soube encarnar
sentimentos tão bem direcionados, como o líder mor
to, no caso do trabalho infantil e das condições dos la
ranjais sergipanos e baianos.

Sua entrada na política, como candidato a verea
dor, eleito em 2000 e como pretenso candidato ao Se
nado, em 2002, pode ter concorrido, ainda mais para
aumentar o incômodo que causava com suas atitudes.
Ele acreditava na política, conciliava com várias lide
ranças conservadoras, e esperava alcançar outros
meios de projeção, para levar adiante o seu projeto,
tendo o Boquim como o centro de suas atividades. A
opção política, eleitoral, interrompeu a trajetória inter
nacional, a partir de contatos brasileiros com entida
des oficiais não-governamentais, que dimensionavam
o seu trabalho em favor das crianças sergipanas, hoje
protegidas com um programa de bolsas.

Era comum Carlos Gato circular nos eventos,
entre autoridades, sindicalistas, intelectuais, pondo
sua voz ao alcance de todos os ouvidos atentos, que
clamam por justiça, por liberdade, por melhorias práti
cas para a vida das populações subalternas. A voz si
lenciada fará falta, pois Sergipe não teve antes, não
tem agora, e não é fácil surgir uma liderança já, com a
capacidade de movimentação, com o senso da opor
tunidade, com a disposição de Carlos Gato. Sua mor
te, portanto, abre uma grande lacuna, impreenchível
nos próximos anos.

Sergipe deve homenagem a esse moço sim
ples, de origem humilde, que resolveu por conta e ris
co ser, ao seu modo, um líder sindical, sem ortodoxia
ideológica, sem o estofo do corporativismo, e sem o
respaldo político de que, por consciência ou conve
niência, pudesse ser aliado. O tipo especial de lide
rança contrariava os modos clássicos do sindicalismo
e gerava desconfiança, a ponto de surgirem proble
mas no âmbito da citricultura, enquanto faltava proxi
midade com outros líderes, e com centrais que pu-
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dessem apoiar as suas denúncias. Carlos Gato presi
dia o maior dos sindicatos, mas não contava com a
solidariedade do sindicalismo sergipano.

Fiel ao Partido Verde, andou namorando o PPS,
estava empolgado com o mandato de Vereador à Câ
mara Municipal de Boquim. Ocupava espaços, tanto
na Câmara, como entre os Vereadores do Brasil, pre
parando uma etapa mais ampliada de sua participação
como candidato dos "verdes" ao Senado Federal. Era
um sonho, ou mais um sonho na vida do sindicalista de
Boquim, com sua palavra fácil, sua prosa simples, sua
vocação de líder, seus compromissos. Assim como é
certo ter contrariado pessoas, ter provocado a ira de
mu~os, Carlos Gato conquistou milhares de corações
sergipanos, com sua luta, sua coragem, suas vitórias
em favor das crianças dos laranjais e das pedreiras, e
de outros trabalhos que ele combateu.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa a
palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PRo Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Parlamentares, hoje pela manhã, na ses
são da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, aprovamos requerimento de minha autoria
e do Deputado Hélio Costa que propõe ao Plenário da
Casa, ao Presidente Aécio Neves e às Lideranças um
movimento pacifista mundial em defesa da constitui
ção do Estado palestino, ou seja, o cumprimento das
resoluções da ONU de 1948, primeira resolução,
quando já estava previsto, quando da criação do
Estado israelense, o estabelecimento do Estado pa
lestino. Desde então, Sr. Presidente, inúmeras resolu
ções da ONU foram aprovadas, e até hoje o Estado
palestino não foi constituído.

O Parlamento, por meio de iniciativa da Comis
são de Relações Exteriores e de Defesa Nacional
desta Casa, aprovando essa moção, poderia concla
mar o Senado da República a estabelecer uma dire
triz da política externa brasileira para que o Brasil lide
re esse processo. Acreditamos nós, da Comissão,
que seria uma grande contribuição do Brasil à huma
nidade. Ressalte-se que o País é amigo tanto dos paí
ses árabes quanto do Estado de Israel.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, diante
da crise internacional, venho perseguindo, já há al
guns anos, um projeto de substituição de importa
ções. A economia brasileira é muito dependente da
importação de insumos, de matériasprimas e de uma
série de produtos básicos.

Tenho uma tese, já apresentada a vários Minis
térios, entre eles o do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio e o da Fazenda. Venho debatendo que todo
produto, mercadoria ou bem que sejam importados
de forma continuada, intensiva e ampla há mais de
cinco anos seriam passíveis de um programa de
substituição de importações, utilizando a política eco
nômica do imposto de importação. Seria concedida
dilatação do prazo do imposto de importação, a fim de
que ele, em cinco anos, fizesse caixa para que as em
presas pudessem ser constituídas no Brasil.

Estou apresentando projeto desse teor à Casa.
Se o mundo entrar em guerra, a primeira coisa que vai
faltar no Brasil são os insumos básicos, principalmen
te da agricultura brasileira. Não somos au
to-suficientes em agroquímicos, os famosos agrotóxi
cos, em fertilizantes; dependemos desses insumos
para ter produção anual de 100 milhões de toneladas
de grãos. A mesma dependência ocorre no caso de
outras atividades.

Então, o Brasil precisa ter auto-suficiência nes
ses e em inúmeros outros produtos. Estou propondo
programa de substituição de importações baseado na
pol ítica econômica reguladora do imposto de importa
ção, que seria utilizado do próprio produto importado
de forma continuada há mais de cinco anos, possibili
tando o estabelecimento das unidades fabris.

O tema é por demais interessante. Por muitas
vezes as autoridades do Governo Federal disseram
que a economia se encarregaria de abastecer o mer
cado brasileiro, pela necessidade da demanda, mas
não é bem assim. É preciso uma estimulação, como
foi feito com a indústria automobilística, que recebeu
incentivos federal, estaduais e até municipais.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a neces
sidade de auto-suficiência alimentar no Brasil é maté
ria de segurança nacional. Abastecer a mesa do bra
sileiro pressupõe que tenhamos fábricas para produ
ção de agroquímicos, ou agrotóxicos, e fertilizantes, a
fim de que haja garantia de produção agrícola e pe
cuária. Insisto na defesa dessa tese, porque conside
ro de fundamental importância discutirmos a matéria,
assim como estamos discutindo as mais variadas
questões do mundo após o dia 11 de setembro, quan
do os acontecimentos de Nova Iorque e Washington
mudaram a ordem econômica e política mundial. O
Brasil precisa se precaver, e para isso temos algumas
propostas.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.



Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna
para falar um pouco sobre os Portos de Paranaguá e
Antonina, que se tornaram a porta de saida para os
nossos produtos nacionais e da América do Sul para
o mundo.

Tradicional ponto de escoamento das safras da
Região Sul, o Porto de Paranaguá se constitui hoje na
principal porta de saída dos mais diversos produtos
oriundos de Estados vizinhos e da América Latina.
Esse é o resultado dos constantes investimentos rea
lizados pelo Governo do Estado não somente na es
trutura portuária, mas também no sistema de escoa
mento da produção até o porto, com rodovias seguras
e em boas condições de tráfego, além da utilização
mais freqüente de outros modais, como as ferrovias,
por exemplo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, todo o in
vestimento que vem sendo realizado, buscando ade
quação à nova realidade de mercado, está diretamen
te ligado ao crescimento sistemático da produção
agrícola e, principalmente, à mudança do perfil eco
nômico do Estado, através da industrialização, que
impulsionou de forma significativa a movimentação
de contêineres de Paranaguá, porto gerenciado por
uma empresa privada. Está investindo 128 milhões de
reais para transformar o terminal no mais competitivo
e moderno em operação da América Latina. Além da
aquisição e instalação de equipamentos de última ge
ração, o TCP receberá obras civis e de infra-estrutura,
para operar com maior agilidade e segurança.

É de se destacar, também, que o escoamento
das safras de grãos e farelos superou todas as expec
tativas, chegando a causar o transtorno das filas gi
gantescas ao longo da BR-277. As exportações de
produtos rurais apresentaram crescimento neste pri
meiro semestre de 35%, em relação ao mesmo perío
do do ano passado, o que significa uma movimenta
ção de 2,305 bilhões de dólares, enquanto que a de
açúcar chegou a 50%, saltando de 600 mil toneladas,
em 2000, para 900 mil neste ano. O milho, que no ano
passado nem chegou a representar participação ex
pressiva nas exportações, até o momento já atingiu a
marca de 1,899 milhão de toneladas, resultando
numa arrecadação de 171 milhões de dólares.

A modernização trouxe um diferencial a mais
para o Porto de Paranaguá. Graças à existência de
terminais que fazem a segregação, ou seja, opera
ções isoladas, de produtos com certificados de ori
gem, uma das mais recentes exigências do mercado
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O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Ex" a médicos, devido aos lobbies de laboratórios. Solicito
palavra. a V. Ex" que dê encaminhamento regimental ao proje-

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC. to.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, chamo a atenção
desta Casa para a greve dos servidores públicos civis
federais que já ultrapassa a casa dos quarenta dias.

Quero pedir, desta tribuna, que o Governo rea
valie as duras determinações impostas à política sa
larial dos servidores. Conclamo o Governo para repor
o que foi tirado e acabe com essa luta de corpo a cor
po, que se caracteriza por sufocar os servidores civis.
Os brasileiros, principalmente os mais pobres, que
precisam dos serviços de saúde, estão sendo sacrifi
cados. Isso sem falar nas universidades, onde os alu
nos também estão pagando pelos erros e pela teimo
sia deste Governo.

Frente ao impasse que se estabeleceu, decor
rente da proposta indecorosa de aumento apresenta
da pelo Governo, os funcionários do INSS - Instituto
Nacional do Seguro Social, a exemplo de outros seto
res, continuam parados; serviços como análise para
concessão de salário-maternidade, aposentadorias,
pensões e seguros não estão sendo realizados. Com
isso, toda a sociedade vem sendo sacrificada.

O Governo quer repassar ao servidor público fe
deral somente o índice correspondente à inflação dos
últimos doze meses. Isso é uma vergonha. Os servi
dores civis estão sem reajuste salarial há sete anos, e
a soma das perdas nesse período já ultrapassa a
casa dos 75%. Este Governo impôs ao servidor uma
situação humilhante e adota uma política diferencia
da, privilegiando algumas categorias por interesse ou
porque têm maior força política para fazer pressão.

Faz-se necessário que o Governo rapidamente
atenda os servidores em greve, inicie a discussão e o
debate e conceda o aumento justo e necessário aos
servidores federais.

Sr. Presidente, peço a V. Exa que este discurso
seja divulgado pelo Jornal da Câmara e pelo progra
ma A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo a

palavra, pela ordem, ao Deputado Oliveira Filho.
O SR. OLIVEIRA FILHO (Bloco/PL - PR. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, inici
almente, encaminho à Mesa projeto de lei que obriga
as farmácias de todo o território nacional a manter em
suas prateleiras e locais visíveis todos os remédios
genéricos. Desta tribuna, já denunciei os ataques que
os genéricos têm sofrido, partindo dos consultórios
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internacional, o porto fechou contrato para a exporta- menos seis anos, do lançamento de esgoto naqueles
ção de 550 mil toneladas de soja não transgênica pontos.
para a França. Já o assessor da CEDAE disse que a compa-

De acordo com estimativas da APPA, os investi- nhia executou as obras com base no projeto prepara-
mentos no porto não param por aí. A intenção é che- do pela Fundação Rio Águas, da Prefeitura, projeto
gar ao próximo ano com melhor infra-estrutura, inclu- que não previa a ligação dessa galeria com a galeria
indo novos armazéns, novas balanças e um terminal de cintura.
destinado a cargas frigorificadas, com capacidade A informação, porém, foi também contestada
para 1.400 toneladas, a ser instalado no Porto de pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente, Eduardo
Antonina. Paes, que multou a CEDAE em 8,4 mil reais pelo va-

Chamamos a atenção para o fato de que o Go- zamento de vinte litros de esgoto por segundo no tre-
vemo Federal não pode ficar ausente dos investimen- cho em frente à Rua Victor Maúrtua.
tos que precisam ser efetuados nos portos paranaen- A CEDAE informou que começará a trabalhar
ses. Esses resultados que acabamos de mostrar imediatamente para interromper os vazamentos de
acontecem pelo simples fato de ser o povo paranaen- esgoto na Lagoa. Segundo a companhia, ainda esta
se, a quem devemos o nosso mando, trabalhador e semana a galeria da Rua Victor Maúrtua começará a
tenaz na perseguição dos objetivos maiores, que é o ser ligada à galeria de cintura. Sobre o problema pró-
de alimentar a população do nosso País. O Governo ximo à Rua Maria Angélica, a empresa informou que
Federal não pode deixar de investir nos Portos de Pa- os técnicos ainda não tinham inspecionado o local.
ranaguá e Antonina, sob pena de ver frustrada sua Pois bem, a CEDAE diz uma coisa e os órgãos
ambição de que seja atingida a cota de 100 milhões fiscalizadores dizem outra. Enquanto isso, continua-
de toneladas na produção de grãos. mos vendo os peixes morrerem. A poluição não mais

Era o que eu tinha a dizer. permite que as pessoas que lá vivem suportem esse
Muito obrigado. jogo de empurra-empurra entre administrações res-
O SR. JOÃO MENDES - Sr. Presidente, peço a ponsáveis,

palavra pela ordem. É imperdoável que fatos como esse continuem
O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Tem V. Exa a acontecendo com um dos mais belos cartões portais

palavra. da minha cidade do Rio de Janeiro.

O SR. JOÃO MENDES (Bloco/PFL - RJ. Pela P:ço a V. Exa
, Sr. ~residente, que autorize a di-

ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi- vulgaçao deste pronunciamento no programa A Voz
dente, Sras. e Srs. Deputados, os jornais de hoje no do Brasil e no Jornal da Câmara.
Rio de Janeiro trazem mais uma vez ao conhecimento Muito obrigado.
da população carioca o derramamento de esgoto na O SR. PRESIDENTE (Enio Bacci) - Concedo a
Lagoa Rodrigo de Freitas. palavra, pela ordem, ao Deputado José Pimentel.

Pode parecer absurdo, mas apenas dois dias O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT - CE. Pela ordem.
atrás o Governador Anthony Garotinho inaugurou Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
com grande festa as obras da galeria de cintura da La- Deputados, os pequenos agricultores da Região Nor-
goa. No entanto, surgiu ontem na orla dois pontos de deste, sobretudo do Ceará, têm encaminhado às au-
vazamento - na Av. Epitácio Pessoa, em frente à Rua toridades do Estado, em particular à Assembléia Le-
Victor Maúrtua, e na Av. Borges de Medeiros, nas gislativa, relação de uma série de dívidas que eles
imediações da Rua Maria Angélica. contraíram no setor agrícola durante os anos de 2000

Os biólogos Mário Moscatelli e Victor Maúrtua e 2001, as quais, por conta da seca e da inexistência
foram os primeiros a detectar os vazamentos. da produção, não têm condições de pagar.

O Dr. Paulo Roberto Soares, assessor da Presi- No Município de Tauá, Sr. Presidente, mais de
dência da CEDAE, disse que a galeria que despejava trezentos pequenos e médios agricultores estão ten-
esgoto na Lagoa não estava ligada ao cinturão sanitá- do suas propriedades executadas pelo Banco do Nor-
rio, porque não havia informação de lançamento de deste do Brasil por não terem como pagar os emprés-
esgoto naquele trecho. timos adquiridos.

Bem, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Da mesma forma, nas regiões norte, sul e ja-
um dos biólogos que detectaram o vazamento disse guaribana, tem sido realizada uma série de audiênci-
que já vinha avisando a referida empresa, há pelo as públicas, promovida pela Assembléia Legislativa



VI - ORDEM DO DIA

PRESENTES OS SEGUINTES SRS.
DEPUTADOS:

o Sr. Enio Bacci, 30 Suplente de Secre
tário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Aécio Neves, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A lista de
presença registra o comparecimento de 277 Senho
res Deputados.
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do Estado do Ceará, com a participação da bancada ções de difícil recebimento. O estranho é que o BNB,
de Deputados Federais e das entidades representati- que administra 60% dos recursos do Fundo Constitu-
vas dos trabalhadores rurais e dos patrões, e todos os cional do Nordeste, o FNE, não quer cumprir a medi-
presentes declararam não haver a menor possibilida- da provisória. Ele resolveu, mesmo tendo a determi-
de de pagar aquelas dívidas, não porque não preten- nação legal, cobrar dos pequenos e médios agriculto-
dem, mas por não terem como pagá-Ias. res, mas não age da mesma forma com os grandes

Exatamente por isso, Sr. Presidente, apresenta- devedores.
mos nesta Casa, com a participação do Núcleo Agrá- Portanto, sua direção tem duas formas de inter-
rio do Partido dos Trabalhadores e da bancada do pretar a medida provisória: para os grandes proprietá-
nosso partido, um projeto de lei - sendo o nosso Lí- rios, não se cobra, aguardam-se as negociações e,
der, Deputado Walter Pinheiro, um dos que encabe- conseqüentemente, a compensação do prejuízo; os
çam a iniciativa - para prorrogação das dívidas agrí- médios, pequenos e microproprietários, os meeiros,
colas referentes a 1999, 2000 e 2001, com um aden- os parceiros, os arrendatários, os assentados, aque-
do: as dívidas de até 50 mil reais, além de prorroga- les que não têm condições de pagar, estão sendo
das, no momento do pagamento, teriam o rebate a pressionados pelo banco.

fundo perdido. Por isso, apelamos à Casa que aprove esse pro-
É bom registrar que esta Casa, no dia 29 de de- jeto de lei por ser justo e necessário.

zembro de 2000, aprovou o projeto de conversão da Muito obrigado.
medida provisória que tratava dos Fundos Constituci
onais das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste
com idêntico teor. O Governo Federal, ao promulgar a
Lei n° 10.177, em 12 de janeiro de 2001 , resolveu vetar
esse artigo. Por conta disso, uma série de pequenos e
médios proprietários rurais estão vendo seus bens irem
à leilão porque não têm como pagar o banco.

Ao lado disso, Sr. Presidente, em junho de 2001,
o Governo Federal editou a Medida Provisória n°
2.1 96, que determina às direções dos bancos que ad
ministram os Fundos Constitucionais das Regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste que podem lançar
como prejuízo para o próprio Fundo aquelas opera-

Partido elocO

RORAINlA

Almir Sá

Francisco Rodrigues

Luciano Castro

PPS

PFL

PFL

PFL/PST

PFLlPST

Presentes de Rooraim.a : 3

AMAPÁ

Antonio Feijêo

Eduardo Seabra

Sérgio Barcellos

Presentes de Amapá : 3

PARA

PSDS

PTS

PFL PFL/PST

Anivaldo Vale

Elcione Barbalho

Haroldo Bezerra

Paulo Rocha

Vlc Pires Franco

Presantes de Pará : fi

ANlA.Z.ONAS

Átila Lins

Euler Ribeiro

Francisco Garcia

Pauderney Avelino

Sitas Câmara

Venessa Graz.z.iotin

Prosenb::aa do An-aazor.ae : 6

PSDS

PMDS

PSDB

PT

PFL

PFL

PFL

PFL

PFL

PTB

PCdoB

PFLlPST

PFL/PST

PFL/PST

PFLlPST

PFL/PST

PSB/PCDOS
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RONDONIA

Agnaldo Muniz

Confúcio Moura

Euripedes Miranda

Expedito Júnior

Presentes de Rondonia : 4

ACRE

IIdefonço Cordeiro

João Tota

Nilson Mourão

Sérgio Barros

Presentes de Acre : 4

TOCANTINS

Antônio Jorge

Darci Coelho

Freire Júnior

Pastor Amarildo

Paulo Mourão

Presentes de Tocantins: 5

MARANHÃO

Antonio Joaquim Araujo

Cesar Bandeira

Gastão Vieira

Joí:lo Castelo

José Antonio Almeidc:

Nice Lobão

Paulo Marinho

Pedro Fernandes

Presentes de Maranhão : 8

CEARÁ

Inácio Arruda

José Linhares

José Pimentel

Manoel Salviano

Moroni Torgan

Nelson Otoch

Pimentel Gomes

Pinheiro Landim

Presentes de Ceará . 8
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PPS

PMDB

POT

PSDB

PFL

PPB

PT

PSDB

PTB

PFL

PMDB

PPB

PSDB

PPB

PFL

PMDB

PSDB

PSB

PFL

PFL

PFL

PCdoS

PPB

PT

PSDB

PFL

PSDB

PPS

PMDB
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PDT/PPS

PDT/PPS

PFLlPST

PFLlPST

PFUPST

PSB/PCDOB

PFUPST

PFLlPST

PFLlPST

PSB/PCDOB

PFUPST

PDT/PPS
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Bloco

PSDB
PFL PFLlPST
PMDB

PFL PFUPST
PMDB

PIAuí

B.Sã
Ciro Nogueira

João Henrique

Paes Landim

Themlstocles Sampaio

Presentes de Piauí : 5

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina

Laire Rosado

Múcio Sá

Ney Lopes

Salomão Gurgel

Presentes de Rio Grande do Norte : 5

PARAíBA

Adauto Pereira

Armando Abílio

Avenzoar Arruda

Carlos Dunga

Damião Feliciano

Domiciano Cabral

Inaldo Leitão

Presentes de Paraíba : 7

PERNAMBUCO

Carlos Batata

Clementino Coelho

Eduardo Campos

Gonzaga Patriota

Inocêncio Oliveira

Joaquim Francisco

José Mendonça Bezerra

José Múcio Monteiro

Pedro Eugênio

Ricardo Fiuza

Salatiel Carvalho

Presentes de Pernambuco : 11

ALAGOAS

Divaldo Suruagy

Regis Cavalcante

Presentes de Alagoas : 2

PMDB
PMDB
PTB
PFL
POT

PFL
PSDB

PT
PTB
PMDB
PSDB
PSDB

PSDB
PPS
PSB
PSB
PFL
PFL

PFL
PSDB
PPS
PPB
PMOB

PST
PPS

PFLlPST
POT/PPS

PFUPST

PDT/PPS

PSB/PCDOB
PSB/PCDOB
PFUPST
PFUPST
PFUPST

POT/PPS

PFUPST
PDT/PPS



Setembro de 200 I DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 27 46091

Partido Bloco

SERGIPE

Augusto Franco PSDB

Ivan Paixão PPS PDT/PPS

Presentes de Sergipe : 2

BAHIA

Ariston Andrade PFL PFLlPST

Claudio Cajado PFL PFLlPST

Coriolano Sales PMDB

Félix Mendonça PTB

Geddel Vieira Lima PMDB

Haroldo Lima PCdoB PSB/PCDOB

Jairo Carneiro PFL PFLlPST

Jaques Wagner PT

João Almeida PSDB

João Carlos Bacelar PFL PFLlpST

José Rocha PFL PFLlPST

Jutahy Junior PSDB

Luiz Alberto PT

Luiz Moreira PFL PFUPST

Mário Negromonte PPB

Milton Barbosa PFL PFUPST

Nilo Coelho PSOB

Paulo Braga PFL PFUPST

Paulo Magalhães PFL PFLlpST

Pedro Irujo PFL PFLlPST

Ursicino Queiroz PFL PFUPST

Waldir Pires PT

Presentes de Bahia : 22
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Bloco

MINAS GERAIS

Aécio Neves

Antônio do Valle

Aracely de Paula

Bonifácio de Andrada

Cabo Júlio

Carlos Mosconi

Custódio Mattos

Edmar Moreira

Elias Murad

Hélio Costa

Jaime Martins

Lael Varella

Márcio Reinaldo Moreira

Maria Lúcia

Mário Assad Júnior

Mário de Oliveira

Mauro Lopes

Narcio Rodrigues

Odelmo Leão

Olimpio Pires

Osmânio Pereira

Paulo Delgado

Philemon Rodrigues

Rafael Guerra

Saraiva Felipe

Saulo Coelho

Sérgio Miranda

Virgílio Guimarães

Presentes de Minas Gerais : 28

EspíRITO SANTO

João Coser

José Carlos Elias

José Carlos Fonseca Jr.

Max Mauro

Presentes de Espírito Santo: 4

PSOB
PMOB
PFL

PSOB
PST
PSOB
PSDB
PPB
PSDB
PMDB
PFL
PFL
PPB
PMDB
PFL

PMDB
PMDB
PSDB
PPB

POT
PSOB
PT
PL

PSDB
PMDS

PSDS
PCdoS

PT

PT
PTB

PFL
PTS

PFUPST

PFUPST

PFUPST
PFUPST

PFUPST

PDT/PPS

PUPSL

PSB/PCOOB

PFLlPST
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Partido Bloco

RIO DE JANEIRO

Alcione Athayde PSB PSB/PCDOB

Aldir Cabral PFL PFLlPST

A1merinda de Carvalho PPB

Arolde de Oliveira PFL PFLlPST

Bispo Rodrigues PL PLlPSL

Candinho Mattos PSDB

Cornélio Ribeiro PL PUPSL

Dr. Heleno PSDB

Eber Silva PL PLlPSL

Fernando Gabeira PT

Fernando Gonçalves PTB

lédio Rosa PFL PFLlPST

Jair Bolsonaro PPB

João Mendes PFL PFUPST

João Sampaio PDT PDT/PPS

Jorge Sittar PT

José Carlos Coutinho PFL PFLlPST

José Egydio PL PLlPSL

Laura Carneiro PFL PFUPST

Márcio Fortes PSDB

Miriam Reid PSB PSS/PCDOB

Miro Teixeira PDT PDT/PPS

Paulo de Almeida PST PFUPST

Reinaldo Gripp PL PUPSL

Simão Sessim PPB
Valdeci Paiva PSL PL/PSL

Wanderley Martins PSB PSB/PCDOB

Presentes de Rio de Janei ro : 27
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Bloco

SAOPAUlO

Alberto Goldman PSOB

André Benassi PSOB

Angela Guadagnin PT

Antonio Carlos PannLnzio PSOB

Arnaldo Madeira PSOB

Clovis Volpi PSOB

Corauci Sobrinho PFL

Cunha Bueno PPB

Oelfim Netto PPB

Or. Hélio POT

Ouilio Pisaneschi PTB

Emerson Kapaz PPS

Fernando Zuppo PSOC

Gilberto Kassab PFL

Jair Meneguelli PT

Jorge Tadeu Mudalen PMOB

José Aníbal PSOB

José de Abreu PTN

José Genoíno PT

José Indio PMOB

José Roberto Batochio POT

Kincas Mattos PSB

Lamartíne PoseUa PMDB

Luiz Eduardo Greenhalgh PT

Luiza Erundina PSB

Michel Temer PMDB

Nela Rodolfo PMD8

Nelson Marquezelli PTB

Neuton Lima PFL

Orlando Fantazzini PT

Paulo Kobayashi PSOB

Ricardo Berzoini PT

Ricardo Izar PTa

Rubens Furlan PPS

Silvio Torres PSDB

Valdemar Costa Neto PL

Wagner Rossi PMDB

Wagner Salustiano PPB

Xico Graziano PSDB

Zulaiê Cobra PSDB

Presentes de São Paulo :40

PFUPST

POT/PPS

PDT/PPS

PFUPST

PDT/PPS

PSB/PCDOB

PSB/PCOOB

PFLlPST

PDT/PPS

PLlPSL
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Bloco

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro PFL PFUPST

Presentes de Mato Grosso : 1

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOB
Paulo Octávio PFL PFUPST
Pedro Celso PT

Presentes de Distrito Federal : 3

GOIÁS

Aldo Arantes PCdoB PSB/PCDOB

Barbosa Neto PMDB

Euler Morais PMDB

Juquinha PSOS

Luiz Bittencourt PMOB

Nair Xavier Lobo PMDB

Pedro Canedo PSDB

Pedro Chaves PMDB

Roberto Balestra PPB

Ronaldo Caiado PFL PFUPST

Vilmar Rocha PFL PFUPST

Zé Gomes da Rocha PMDB

Presentes de Goiás : 12

MATO GROSSO DO SUL

Or. Antonio Cruz PMOB

Jo~o Grand~o PT

Manoel Vitória PT

Marçal Filho PMOB

Presentes de Mato Grosso do Sul :4
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Partido Bloco

PARANÁ

Abelardo Lupion PFL PFUPST

Affonso Camargo PSDB

AJex Canziani PSDB

Dilceu Speratico PPB

Or. Rosinha PT

Flávio Arns PSDB

Gustavo Fruet PMDB

Hermes Parcianello PMOB

Iris Simões PTB

Ivanio Guerra PFL PFUPST

José Borba PMOB

José Carlos Martinez PTB

Luiz Carlos Hauly PSDB

Márcio Matos PTB

Moacir Micheletto PMD8

Nelson Meurer PPB

Odílio Balbinotti PSDB

Oliveira Filho PL PUPSL

Osmar Serraglio PMDB

Padre Roque PT

Ricardo Barros PPB

Santos Filho PFL PFUPST

Werner Wanderer PFL PFUPST

Presentes de Paraná :23
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Bloco

Antônio Carlos Konder Reis

Carlito Merss

Edinho Bez

Eni Voltolini

Fernando Coruja

Gervásio Silva

Hugo Biehl

João Matos

João Pizzolatti

Luci Choinacki

Paulo Gouvêa

Pedro 8ittencourt

Renato Vianna

Serafim Venzon

Vicente Caropreso

Presentes de Santa Catarina: 15

RIO GRANDE DO SUL

Adão Pretto

Airton Oipp

Alceu Collares

Ana Corso

Augusto Nardes

Edir Oliveira

Enio Baee;

Esther Grossi

Ezidio Pinheiro

Fetter Junior

Fioravante

Germano Rigotto

Jarbas Lima

Marcos Rolim

Osmar Terra

Osvaldo Biolchi

Paulo Paim

Roberto Argenta

Telmo Kirst

Veda Crusius

Presentes de Rio Grande do Sul : 20

PFL
PT
PMD8

PPB
POT

PFL
PPB

PMOB
PPB
PT
PFL
PFL
PMD8

POT

PSDB

PT
POT

POT
PT
PPB
PTB
POT
PT
PSB

PPB
PT
PMDB

PPB
PT
PMOB

PMDB

PT

PHS
PPB

PSOB

PFLlPST

PDT/PPS

PFUPST

PFUPST
PFUPST

POT/PPS

PDT/PPS

PDT/PPS

PDTlPPS

PSB/PCOOB
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Esta Pre- Houve um desrespeito ao Presidente do Con-
sidência convoca os Srs. Parlamentares que estejam gresso Nacional, que é a encarnação da instituição.
em ~u.tras d~pendências. d,a Casa a se ~irigirem ao Não sei se é falta de educação ou ufanismo do
plena~lo, pOIS teremos. Inumeras votaçoes na tar- "já ganhou". Pensam que farão assim amanhã, quan-
de/noite desta quarta-feira. do tiverem tornado o poder.

O SR. L1NCOLN PORTELA - Sr. Presidente, O Congresso Nacional não pode perder, como
peço a palavra pela ordem. perdeu ontem. O Senador Ramez Tebet é um homem

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa a idoso, fisicamente sem condições de defender-se
palavra. pessoalmente. Aquela cena de homens muito mais

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL _ MG. fortes desafiando a dignida~e pess,?al de S. Ex",
Pela ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, afron!an?o. 0_ Congresso Nacional, nao somou p~ra
aproveito a presença de V. Exa para parabenizá-lo esta Ins~tulçao. ~I~ merece a r~pulsa de todos nos.
pela maneira como vem conduzindo nossos trabalhos Eles serao os tallbas de amanha.
e, ao mesmo tempo, registrar meu protesto contra o Li, na revista Veja desta semana, que os talibãs,
que ocorreu na sessão do Congresso Nacional de on- que são xiitas e têm formação religiosa muito dogmá-
tem. Infelizmente, o Presidente Ramez Tebet não tica, odeiam aqueles que não pensam igual a eles.
conduziu aquela sessão de uma maneira muito ade- Está no regime dos talibãs: "Emboscar, destruir, arre-
quada. bentar os adversários do Islã; ou todos se curvam ao

S. Exa teve de recorrer, durante quase todo o Islã, ou vamos puni-los, tomando.suas vidas"~
tempo da sessão, a seus assessores e a outros Depu- . _ Tenho ~edo d~ que os seguldores~? Isl~, os ta-
tados que faziam incursões para que S. Ex" conduzis- hbas do Brasil, estejam nos afrontando: ASSim fare-
se os trabalhos' e deu no que deu. mos quando assaltarmos o poder e formos governo

C
' I - . no Brasil".

ertamente, aque a sessao tera algumas con- _.. . -
seqüências. O episódio foi lamentável. . Nao sei se fOI ISSO ou falta de educaçao, Sr. Pre-

Sidente.
Muito obrigado. O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden-
O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presiden- te, peço a palavra pela ordem.

te, peço a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa a
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa a palavra.

palavra. O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP. Pela
O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gos-

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, mi- taria de dizer ao nobre Deputado Roberto Jefferson
nha manifestação vem na contramão do pronuncia- que não considero o nobre Senador Ramez Tebet
mento do Líder do Bloco PUPSL. sem condições físicas de presidir o Congresso Nacio-

Gostaria de ver S. Exa presidindo a Casa algum na!. Se assim fosse, solicitaria a S. Exa que pedisse li-
dia prescindindo do apoio da assessoria da Mesa. cença. Nobre Deputado Roberto Jefferson, V. Exa de-
Isso é impossível. veria abster-se de falar sobre a condição física do

Não sei se o momento é de irracionalidade mun- Presidente do Congresso Nacional.
dial, em virtude do desabamento das torres do World Vou referir-me a urna questão muito simples. Na
Trade Center. De repente, a televisão ficou cinza com semana passada, a Liderança da Oposição na Câma-
a poeira levantada pelo desmoronamento das torres ra dos Deputados pediu verificação de votação no
gêmeas. Não sei se aquela tonalidade de cinza, que é Plano Plurianual- PPA. A matéria, em seguida, foi vo-
a ausência de cores e de razão, tomou conta do mun- tada no Senado Federal, onde também foi pedida a
do. Assistimos ontem aqui ao florescimento do espíri- verificação de votação. Não houve quorum, e a ses-
to dos talibãs. são caiu. Em decorrência desse fato, solicitou-se in-

Talvez seja falta de educação. Há pessoas que terstício de uma hora, para votação na Câmara dos
não trazem do berço esse verniz. Há pessoas que dei- Deputados.
xam um instinto irracional se apoderar de si e dão Não admitimos essa alteração de conduta e de
aquele espetáculo terrível, lembrando a imagem vio- norma de convivência interna. Consideramos legítimo
lenta e maviosa dos irmãos metralha, em uma sessão o direito de a minoria fazer cumprir as normas acorda-
do Congresso Nacional. das para convivência pacífica nesta Casa, ainda que
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tenha de levá-Ias às últimas conseqüências. Isso é
bom para a maioria e fundamental para a minoria,
como é importante também o cumprimento do Regi
mento Comum, que, no art. 51, §§ 1° e 2°, diz que
substitutivo ou projeto original votado no todo pode ter
a redação final votada na sessão. Todavia, se sofrer
alteração, tem de retornar à Comissão Mista. Essa é a
norma.

Portanto, nenhum assessor pode sobrepor-se
ao Regimento e induzir o Presidente da sessão a tão
crasso erro, o que já levou a assessoria da Mesa do
Congresso Nacional a ser desmoralizada no Supre
mo Tribunal Federal, que decidiu contra ela por 9 vo
tos a zero.

Não se trata de falta de educação, nobre Depu
tado Roberto Jefferson; trata-se do direito à existên
cia da minoria, fundamental para a democracia. É
para preservar amanhã o direito da minoria que o de
fendemos hoje.

É isto que queremos: um país democrático, res
peitador das normas e das regras consensuais, co
muns a todos, para que a minoria de hoje, se maioria
no futuro, não anule a minoria de amanhã.

Quanto ao estado físico do Presidente do Con
gresso Nacional, V. Ex", Deputado Roberto Jefferson,
certamente tem convivência mais direta com S. Exae
deve saber de suas condições para presidir ou não o
Parlamento.

O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Ex" a
palavra.

O SR. ROBERTO JEFFERSON (PTB - RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pre
ciso fazer uma ressalva.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden
te, se houver réplica, quero tréplica também.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sugiro
que o debate ocorra em outro ambiente e não no ple
nário.

O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presiden
te, preciso fazer uma correção no meu discurso. Cha
mo a atenção da Taquigrafia.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Se o Deputa
do Roberto Jefferson tiver direito à réplica, tenho dire
ito à tréplica.

O SR. ROBERTO JEFFERSON - Os talibãs já
querem calar-me.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Peço ao
Deputado Roberto Jefferson que atenda à Presidência.

O SR. ROBERTO JEFFERSON - Sr. Presiden
te, os talibãs não são xiitas, são sunitas.

O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Que se reti
rem essas expressões das notas taquigráficas, uma
vez que não representam a postura de um Parlamen
tar.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Peço a
V. Ex!!! que colaborem com a Presidência na condu
ção dos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE ( Aécio Neves) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Item 1:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 2n-B, DE 2000

(Do Poder Executivo)

Continuação da discussão, em pri
meiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n° 277-A, de 2000, que alte
ra os arts. 149 e 177 da Constituição Fe
deral. Tendo pareceres: da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação,
pela admissibilidade, contra os votos
dos Deputados Geraldo Magela, Waldir
Pires, Fernando Coruja e Ayrton Xerêz
(Relator: Sr. Paulo Magalhães); e da Co
missão Especial, pela aprovação desta,
pela admissibilidade das emendas de nOs
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e 13, e,
no mérito, pela aprovação das de nOs 1 e
2, pela aprovação parcial das de nOs 3, 7,
9,11,12 e 13, com substitutivo, e pela re
jeição das emendas de nOs 4, 5, 6, 8, e 10,
recebidas na Comissão, nos termos do
parecer do Relator, que apresentou com
plementação de voto. A Deputada Miriam
Reid apresentou declaração de voto (Re
lator: Sr. Basílio Villani).

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A discus
são da matéria se iniciou ontem, quando ouvimos o
ilustre Deputado Alexandre Cardoso.

Concedo a palavra ao Deputado João Paulo,
próximo orador inscrito.

O SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma Comunicação de Liderança, pelo
Bloco Parlamentar PDT/PPS.
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o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Ex" a
palavra.

O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT - RJ. Como
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, vive
mos ontem neste plenário algo profundamente la
mentável, sob todos os aspectos. O fato é que temos
vivido episódios daquela natureza freqüentemente;
não foi apenas o de ontem.

Durante a promulgação da emenda constitucio
nal que limita a edição de medidas provisórias, desli
garam-se os microfones do plenário, a pretexto de
que não cabia nenhuma questão de ordem em ses
são solene. Digamos que, por absurdo, houvesse um
erro na redação da emenda que estava sendo pro
mulgada. Os microfones não podem ser desligados,
pois o Parlamentar é o juiz, o árbitro do exercicio do
seu mandato.

Sempre que se desligam os microfones, ten
ta-se, no grito, resolver a questão mais adiante, atro
pela-se o Regimento em outro momento. No ambien
te de tensão, típico da atividade política, mais ainda
no Parlamento, principalmente quando estamos dian
te de matéria polêmica, como a que votávamos on
tem, é natural que haja reações.

Os Deputados não ofenderam, não agravaram
ninguém. Os Deputados foram ofendidos e agravados
no exercício do mandato. O que se passou, durante a
questão de ordem do Deputado Sérgio Miranda, que,
em certo momento, foi considerada precipitada e ex
temporânea e, logo em seguida, matéria vencida, não
é próprio dos Parlamentos.

Em outras sessões muito mais turbulentas que a
de ontem, como aquelas em que discutíamos a lei de
greve, a lei dos dissídios coletivos, no regime militar, a
lei de contribuição dos aposentados - o ex-Ministro
Jarbas Passarinho, Senador à época, foi à tribuna vi
sivelmente armado -, neste plenário havia muita gen
te armada, o que é deplorável. Chegou-se a esse ex
tremo. E naqueles momentos só não houve tragédia
porque todos falavam e as questões de ordem eram
respondidas. O Parlamentar podia declarar-se atendi
do pela resposta e, portanto, resignar-se, ou declara
va-se irresignado, mas, neste caso, podia formular re
curso.

Agora, o que não se pode fazer é desligar micro
fones, dizer que a questão de ordem é extemporânea,
sob pena de acontecer o que ocorreu ontem. E quem
está falando é um Parlamentar que não tem antece
dente de envolvimento em qualquer espécie de tu
multo na Casa.

Não é mais possível que, especialmente em
sessões do Congresso Nacional, a Câmara dos De-

putados acabe recebendo os efeitos das tensões e
das crises existentes no Senado Federal. Hoje em
dia, parece que o Presidente do Senado dirige as ses
sões do Congresso Nacional com os nervos à flor da
pele e sem serenidade para cumprir o Regimento.

Sr. Presidente, é essa a situação que estamos
vivendo. Não havia nenhuma razão para deixar de ou
vir a questão de ordem do Deputado Sérgio Miranda
depois do momento aprazado pelo Presidente.

Se V. Ex", que obviamente não participa da Mesa
do Congresso Nacional, ou mesmo os demais Líderes
tiverem a curiosidade de assistir à gravação da sessão
de ontem, verão o que se passou e poderão colocar-se
no lugar do Parlamentar que levantou a questão de or
dem, com o Regimento na mão, citando antecedentes,
e ouviu o Presidente dizer: "É inoportuna e extemporâ
nea a questão de V. Exa Daqui a pouco, a apreciarei".
Dali a pouco, esse Presidente se vira para o Deputado
e diz: "Matéria vencida, Deputado. Não há mais o que
apreciar". Se isso fosse feito com qualquer um dos Srs.
Líderes da base, V. E>r' reagiriam da mesma maneira.
Essa não foi uma reação pessoal, mas, sim, uma rea
ção de defesa do mandato.

Vejo alguns Parlamentares dizerem que não. Já
vi Parlamentares, talvez os mesmos que agora dizem
que não, em outros momentos e por outras circuns
tâncias, assumirem posição semelhante.

Sr. Presidente, pretendo aqui desagravar os Srs.
Deputados. No Parlamento devemos ter acesso aos
microfones. Estamos submetidos à crítica dos nossos
companheiros e da própria Mesa se não cumprirmos
o Regimento, mas a possibilidade de falar tem de ser
dada ao Parlamentar. Que tipo de mandato teremos
se ficarmos à mercê do humor de alguém?

Repito: no Congresso estamos vivendo as ten
sões do Senado. Precisamos interromper esse ciclo e
retomar a discussão serena dos fatos, porque obvia
mente não foi para isso que o povo nos elegeu. Tam
bém não foi para sermos desacatados, ofendidos ou
termos o mandato subjugado pela campainha de
quem quer que seja. O Presidente do Congresso Na
cional não tem um mandato mais importante, mais re
levante do que qualquer Parlamentar que esteja nes
te plenário, que tem tanta responsabilidade pública
quanto S. Exa.

Lamentavelmente, nosso Regimento, e mesmo
o nosso projeto de Código de Ética, não apresenta
sanções para casos como esse, mesmo porque nun
ca houve a preocupação de se prever sanções para
um dirigente que não cumpra o Regimento. Há que se
buscar aplicações por analogia, mas, a rigor, a atitude
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do Senador Ramez TOOet mereceria o exame de um Já foram cometidos erros semelhantes nesta
órgão do Senado Federal. Casa. Presidia a Câmara dos Dep~tadoso De~u~ado

Pessoalmente, tenho apreço por S. Exa, com Michel Temer, homem lhano, cortes, corre.to, JUrista,
quem tenho boas relações, mas o que ocorreu ontem sempre a i~ter~retar c~rretamente o Reglm~~to da
não lustra a história desta Casa. Casa. Na pnmelra sessao ~ue lhe c?u?e. presidir nes-

. . ta Casa talvez numa tentativa de o mtlmldar, de mos-
Apresento aos co~panhe~osque estiveram na- trar que' no plenário havia quem falasse mais alto, S.

quele momento ?e reaçao da ~amara dos Dep_utado~ Exa foi recebido com um vergonhoso e lamentável
os meus cumpnmentos, a. minha compreensa~. Ate "apitaço". Esse fato maculou a imagem desta Casa e,
ente~do que p~~sa ter fhavlddo exces;~s, ~as f?1 uma certamente, levou alguns dos responsáveis por aque-
reaçao e~ leg~lI~a de esa o man a o, Jamais uma le episódio ao arrependimento.
perturbaçao. (rBlmas.) 'd' f d

. . Sr. Presl ente, cortar o micro one, suspen er a
O SR. PRESIDEN!E (Aec~o Neves) - Antes de palavra do Parlamentar é uma atitude que sempre foi

conceder a palavra ao Ilustre lIder do PMDB nesta tomada pela Mesa, e foi oficializada pelo próprio CÓ-
Casa, alerto. os Srs. Deputa?os para o fato _de que digo de Ética, que admite que, em determinados mo-
apenas dar:1 a pal~vra neste I~stante da .se.s::-a0 ' con- mentos, se suspenda aquilo que temos de mais sa-
for~~ preve o Regimento, a Lideres partl?anos ~ue a grado: a palavra, o nosso mandato, a participação em
sOllc!t~rem. E~ta~os em p,rocess? de dlscus~o. de Comissões, a participação em eventos típicos do Par-
matena constitucional, e ja antecipo que o proxlmo lamento

orador a ser chamado é o Deputado João Paulo. O Deputado Miro Teixeira concorda com o que
Concedo a palavra ao no~re ~eputad? Geddel estou dizendo, e afirma que no segundo turno se as-

Vieira Lima, para uma Comunlcaçao de Liderança, sociará a mim para que não se puna o exercício do
pelo PMDB. mandato.

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (PMDB - BA. Portanto o Senador Ramez Tebet ontem foi víti-
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ma, dentre o~tras coisas, de manifestações precon-
Sras. e Srs. Parlamentares, não gostaria de voltar a ceituosas contra a sua origem.
este te~a. ~o entanto, achei que era ~eu d~ver, mi- O que aconteceu ontem merece ser repudiado
~ha. obngaçao fazer algumas observaçoes, ainda que de forma generalizada e merece sobretudo o arre-
ligeiramente. pendimento de quem patrocinou aquelas cenas. O

Tenho tido com o Deputado Miro Teixeira mais que ocorreu vai contra um colega nosso, eleito legiti-
concordâncias do que discordâncias. Tenho com S. mamente para presidir o Congresso Nacional; vai
Exa um trato pessoal, sempre recíproco, pautado pela contra a instituição; vai contra os Parlamentares; vai
cordialidade e pela fraterna convivência nesta Casa. contra cada um de nós que, com erros, acertos, defei-
Exatamente por isso, permito-me discordar do que tos e virtudes, luta com paixão para preservar a ima-
disse S. Exa

, e discordo de forma veemente. Absoluta- gem desta Casa.
mente nada pode justificar o que vimos ontem aqui. Tentando não agravar a situação, faço um apelo

O Parlamento, por uma série de razões, passa para que compreendamos que episódios como o de
por momentos delicados. Seria hipócrita de nossa ontem não podem e não se devem repetir, pois macu-
parte não reconhecer que enfrentamos um momento Iam a imagem desta Casa e merecem a repulsa de to-
delicado, e a responsabilidade por melhorar a ima- dos. Tenho a absoluta convicção de que mesmo
gem desta Casa, inquestionavelmente arranhada, é aqueles que, motivados por uma emoção de momen-
de cada um de nós. to, patrocinaram esse episódio, ao chegarem em casa

Muitas vezes já vi debates acalorados aqui, De- e deitarem suas cabeças no travesseiro, refletiram e
putado Aécio Neves, quando V. Exa preside a sessão vo~aram hoje arrependidos do ato que patrocinaram.
e, com a ajuda de sua competente assessoria, inter- Portanto, manifesto minha solidariedade ao Se-
preta de forma diversa de alguns Parlamentares o nador Ramez Tebet, que neste momento e neste caso
Regimento da Casa. No entanto, nunca vi qualquer representa, sem sombra de dúvida, o Congresso Na-
agressão pessoal a V. Exa. cional.

Também discordo do Deputado Miro Teixeira Agradeço a V. Exa a oportunidade que nos dá de
quando S. Exa diz que o entrevero que ocorreu ontem falar, e associo a essa manifestação de solidariedade
na sessão do Congresso Nacional é fruto do clima e de repúdio pessoal que faço o repúdio do meu parti-
tenso que está havendo no Senado. do, o PMDB, pelos fatos que ontem atingiram não o



Formulo esta questão de ordem a V. Exa porque
senti meu direito parlamentar ser questionado. Não fui
tratado com respeito pelo Presidente da sessão do
Congresso Nacional. S. Exa não respondeu minha
questão de ordem. Utilizou uma chicana. Votou a re
dação final; após essa votação, quando cobrei res
posta a minha questão de ordem, afirmou-me que a
questão estava vencida, porque tinha sido votada a
redação final. Antes, não respondeu.
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Senador Ramez Tebet, mas a imagem do Congresso um dos ônus certamente é este de apenas o Líder fa-
Nacional. lar em nome do Bloco. Então, peço a compreensão de

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Antecipo V. Ex".
aos nobres Parlamentares, a quem peço compreen- O SR. RUBENS BUENO - Sr. Presidente, en-
são, que durante as votações nominais tenho permiti- tão, quero inscrever-me na primeira parte da próxima
do - e continuarei permitindo até o momento em que votação.
achar que isso não prejudica o andamento das ses- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Quando
sões - manifestação de Deputados sobre temas alhe- da votação, não há necessidade. Apenas estou fazen-
ios àqueles de votação. do isso, Deputado Rubens Bueno, repito, para encer-

Esclareço, ainda, que estamos em processo de rar esta discussão, e não para cercear a palavra de
discussão de matéria constitucional, e creio que aten- ninguém, mas para permitir que cumpramos com a
dendo a unanimidade daqueles que aqui já se mani- nossa responsabilidade, que é a votação das matéri-
festaram, cumprirei o que prevê o Regimento, ou seja, as que estão na pauta. Não permitirei que esta ses-
neste momento de sessão deliberativa, não é permiti- são seja apenas uma sessão de debate, como se fos-
da a delegação da palavra pelos Líderes. A palavra é se um segundo tempo da sessão de ontem. E certa-
franqueada aos Líderes, conforme prevê o Regimen- mente V. Ex" haverá de colaborar com a Mesa.
to, mas não permitirei que outros falem. O SR. SÉRGIO MIRANDA - Sr. Presidente,

Obviamente, essa atitude não decorre de qual- peço a palavra para uma questão de ordem.
quer tip~ de censura, ~as o~jetiv~ o bom andamento O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Dou a pa-
da sessao, o que acredlt~ seja de mteress~ de todos. lavra, para uma questão de ordem, ao Deputado Sér-

No momento seguinte, quando estivermos vo- gio Miranda. Peço a compreensão do ilustre Líder Ru-
tando nominalmente, permitirei as demais manifesta- bens Bueno.

ções. . O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG.
O SR. RUBENS BUENO - Sr. Presidente, peço Questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre-

a palavra pela ordem. sidente, minha questão de ordem busca um esclareci-
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Ouço V. Exa. mento. Ontem, houve evidente quebra do decoro par-
O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR. Pela lamentar.

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gos- Na sessão do Congresso Nacional, levantei
taria de consultar V. Exa se, no caso, a Mesa está ne- uma questão de ordem, baseada no art. 51 do Regi-
gan<;loa palavra ao Uderdo PPS por ser parte do Blo- mento Interno, complementada pelo art. 32 da Reso-
co. E isso? lução n° 2, resolução esta aprovada após a CPI do

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Exata- Orçamento e que determina que, em questões orça-
mente. Como prevê o Regimento, Deputado. mentárias, a redação final será sempre dada pela Co-

O SR. RUBENS BUENO - Perfeito, está perfei- missão Mista, para evitar possíveis descalabros que
to. Só que eu gostaria de lembrar V. Exa que isto até já ocorreram neste plenário: aprovação de pilhas de
hoje não foi aplicado. De hoje em diante, vou cobrar destaques, que depois eram substituídos.
permanentemente essa postura. Está explícito, Sr. Presidente:

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado , _. .
Rubens Bueno, esta Mesa tem sido condescendente . Art. 32. A redaçao fm~l, apllcar-se-á o
ao extremo, mas vai cumprir o Regimento. E o Regi- disposto no art. 51 do Regimento ~0'21um,
mento, sabe V. Exa, prevê que a palavra é apenas concedend?-se.. entretanto, à ~omls:>ao, o
para o Uder. prazo de tres dias, para sua dellberaçao.

Está resolvida esta questão.
O SR. RUBENS BUENO - Não, Sr. Presidente,

só gostaria de ter o respeito que V. Exa merece.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está re

solvida esta questão.
O SR. RUBENS BUENO - Mas não está resolvi

da, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem a pa

lavra o Uder do Bloco. O Bloco traz vantagens, mas
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A questão de ordem que formulo é: como Depu- sabe que esta Presidência tem sido clara em relação
tado, como posso interpelar, na Comissão de Ética, a a essa questão.
quebra de decoro parlamentar do Senador Ramez Quaisquer provocações que chegam à Mesa da
Tebet? Câmara dos Deputados, esta as analisa, e se as julga

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA - Sr. Presidente, procedentes, ela sabe encaminhá-Ias de forma ade-
peço a palavra pela ordem. quada.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa a O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA - Agradeço a V. Exa.
palavra. O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden-

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (PMDB - BA. te, peço a palavra para uma questão de ordem.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vamos fa-
quero saber de V. Exa como posso interpretar a que- zê-Ia sempre de forma serena e educada, como é a
bra de decoro parlamentar do Deputado, pelo xinga- tradição desta Casa. Não me estou dirigindo a V. Ex",
mentos que fez ontem aqui. Deputado Arnaldo Faria de Sá, que tem sido exem-

O SR. SÉRGIO MIRANDA - Ora, Sr. Presiden- piar nessa questão.
te, não xinguei o Senador Ramez Tebet. A Mesa ouve V. Ey,,3 com atenção.

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA - Xingou. O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. Qu-
O SR. SÉRGIO MIRANDA - Não xinguei o Se- estão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-

nador Ramez Tebet. dente, eu estava começando a falar quando fui atro-
O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA - Não vai repetir pelado pelo Líder do PMDB.

comigo os seus gestos de ontem. Comigo, não. Na sessão de ontem do Congresso Nacional,
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Deputado suscitei q~es!ão de ord~m ao Pr~s!d.ente ~ respeito

Sérgio Miranda, Deputado Geddel Vieira Lima, peço de.como flca~lam as medidas prov~sonas editadas an-
a serenidade dos companheiros. O Deputado Sérgio tenormente a no~a regular:nent~çao da .P.EC. S. Ex",
Miranda fez uma questão de ordem, que será respon- certame.nte p~r nao estar vl~encland~ a.tlvldades con-
dida de forma muito clara, até porque acredito que o gr~ssuals, ate porqu.e servia a~ Pala~lo do Pla~alto
Deputado saiba qual é a resposta. ate recentemente, disse que nao sabia a soluça0 a

C _. t' t t V E'.a· , ser dada.ertamente nao e nes e Ins an e que . " Ira .. ... . .
questionar o Senador Ramez Tebet. Poderá fazer As medidas pr~vlsonas antigas ~ram deCididas
isso, obviamente, numa sessão do Congresso Nacio- pelo Congresso NaCional; as nov?s sao votadas se-
nal ou diretamente no Senado da República. paradamente por cada Casa - Camara dos Deputa-

N- l' A • dos e Senado Federal. A respeito disso, será editada
t' ao I~a;;os perml I~ 'por ma~s q~ os ~n~mos es- resolução para definir de que forma as novas medidas
eJam exa a os, que a amara_ os epu a os, que provisórias irão tramitar.

tem avançado, com a colaboraçao de todos os Parla- _
mentares importe crises que não são nossas. A questao de ordem que formulo a V. Ex", na

S VExa D t d S· . M' d 'd _ qualidade de Presidente da Câmara dos Deputados,
e '. ' epu a o erglo Iran _a, consl e um dos poderes importantes na composição do Con-

r~-se agredldo~ deve buscar a resposta nao nece~sa- gresso Nacional, é sobre como ficarão as antigas me-
nam~nte na Camara dos D~putados,. mas na próxima didas provisórias, até porque algumas delas já tive-
~ess~o ~o ~on~~~~so NaCional ou Junto à Mesa do ram o prazo de 30 dias vencido e não foram reedita-

ena o a epu Ica. . das porque o Governo não quer cair na nova regra,
O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA - Sr. Presidente, mas ficam no vacatio legis. O Executivo vai servir-se

peço a palavra pela ordem. do entendimento de que a medida provisória que não
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. EXS a for votada ou não for rejeitada está vigendo? Entendo

palavra. eu que essas medidas provisórias não estão vigendo,
O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (PMDB - BA. e esta Casa tem que tomar uma postura.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Essa resposta V. Ey,,3 participou celebremente do trabalho de
serve para os Deputados que xingaram? Devo tam- aprovação dessa PEC e não podemos simplesmente
bém dirigir-me ao Congresso Nacional ou à Câmara, deixar que essas medidas provisórias continuem vi-
por se tratar de Parlamentares? gorando.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado O que a Câmara dos Deputados fará em relação
Geddel, V. Ex" também conhece bem o Regimento e às medidas provisórias anteriores, visto que existe
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uma resolução em vigor? Diferentemente do entendi
mento que deu o Executivo, essas medidas não estão
automaticamente aprovadas, e se não dermos uma
resposta política, eles vão achar que estão aprovadas
e elas continuarão vigendo, quando esta não é a ver
dade.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Agradeço
ao Deputado Arnaldo Faria de Sá, porque essa ques
tão de ordem me permite trazer um esclarecimento ao
Plenário, do qual certamente já têm conhecimento os
Líderes partidários.

Desde a aprovação do projeto que regulamenta
a edição de medidas provisórias, esta Presidência
teve o cuidado de apresentar à Mesa do Senado, em
primeiro lugar, proposta de projeto de resolução que
normatiza o encaminhamento tanto das medidas pro
visórias que chegarem a esta Casa dentro da nova re
gulamentação, quanto daquelas que foram editadas
anteriormente.

Na última reunião de Líderes, ocorrida na resi
dência do Presidente da Câmara, tive oportunidade
de iniciar a discussão desse projeto de resolução. Fa
lamos até com alguma profundidade sobre ele. Distri
buí a todos os Líderes partidários, para que pudes
sem apresentar suas sugestões, o texto desse projeto
de resolução, que, repito, é parte de um entendimento
com a Mesa do Senado da República.

Na reunião de Líderes proposta para amanhã,
quinta-feira, Deputado Arnaldo Faria de Sá, espero já
ter a aquiescência dos Líderes partidários para trazer
essa matéria ao plenário na próxima semana, quando
ela poderá, inclusive, ser emendada.

A decisão sobre o que fazer com as medidas
provisórias que estão em vigor hoje, editadas anteri
ormente à aprovação da regulamentação, dependerá
da decisão que o Plenário vier a tomar sobre elas.

No momento em que a Mesa aprovou proposta
absolutamente revolucionária nas relações in
fra-institucionais, ela, na verdade, tomou o cuidado de
estabelecer novo rito de procedimentos, que determi
nará um prazo em torno de dez sessões na Comissão
Especial, para que a partir daí ela venha ao plenário
da Câmara, com um prazo em torno de 14 sessões, e
depois vá ao plenário do Senado.

O cuidado que a Mesa está tendo - e aproveito,
mais uma vez, para esclarecer ao Plenário - é com o
intuito de que não caiamos numa armadilha. Aprovan
do a regulamentação das medidas provisórias, obri
gamo-nos a votá-Ias no prazo máximo de 45 dias,
mas não podemos tê-Ias como prioridade absoluta na
ação legislativa do Congresso. Portanto, não pode-

mos permitir que elas venham sucessivamente tran
car a pauta deliberativa desta Casa.

É com esse cuidado que apresentamos ao Se
nado Federal essa proposta de projeto de resolução,
que foi aprimorada e retornou à Câmara. Existem al
gumas divergências, inclusive entre as duas Mesas,
que terão de ser decididas em plenário, portanto, pe
los Srs. Parlamentares. Mas tenho certeza - pelo me
nos, confiança - de que na próxima semana esse as
sunto poderá ser devidamente discutido e votado,
para que as medidas provisórias que cheguem à Câ
mara dos Deputados - espero eu, em número muito
inferior àquele que costumeiramente aqui chegava 
possam ter trâmite rápido e eficiente. Desse modo,
quando definirmos e votarmos o projeto de resolução,
deixaremos claro o procedimento adotado em relação
às medidas provisórias anteriormente editadas.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTS - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, respeitosa
mente, quero recorrer da decisão de V. Exa à Comis
são de Constituição e Justiça e de Redação.

Solicito vênia para que V. Exa determine a expe
dição desse recursos imediatamente para a CCJR,
até porque me preocupa a referência feita por V. Exa

às medidas anteriores, que ainda estão em vigor.

Entendo que a medida provisória cujo prazo de
trinta dias já está vencido, não está mais em vigor.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Pare
ce-me adequado que a Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação decida.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Por isso, re
corro respeitosamente da decisão de V. Exa à Comis
são de Constituição e Justiça e aguardo o provimento
de V. Exa ao meu pedido.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - É legíti
mo, é regimental e será encaminhado com celeridade
à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

O SR. JOÃO PAULO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem. É sobre este assunto, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Só um
instante, Deputado João Paulo, peço a colaboração
de V. Exa Estamos avançando para concluir o proces
so de discussão de matéria constitucional. Temos
apenas três oradores inscritos. Após o encerramento,
permitirei que manifestações sobre outras matérias
possam ser feitas, até como contribuição à discussão,
ao debate.

Peço a V. Exa que aguarde até a matéria ser vo
tada.
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O SR. JOÃO PAULO - Se V. Ex" observar, abri no relatório do Deputado Basílio Villani. Além de res-
mão para que a discussão ocorresse com mais rapi- tringir aos derivados de petróleo a incidência da con-
dez. tribuição de intervenção no domínio econômico e a

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - V. Ex", na cobrança das contribuições sociais do PIS e COFINS
verdade, cedeu a outro companheiro a sua inscrição. para produtos importados, introduzimos grande novi-

O SR. JOÃO PAULO (PT - SP. Pela ordem. Sem dade, que, no meu ponto de vista, significou grande
revisão do orador.) - Eu só gostaria de corroborar o conquista. Trata-se da quebra de tabu tido como in-
raciodnio desenvolvido pelo Deputado Arnaldo Faria quebrável no Congresso Nacional: a introdução da
de Sá e fazer uma sugestão a V. Ex". cobrança de alíquota única do ICMS para os deriva-

Com relação às medidas provisórias já venci- dos de petróleo em todo o território nacional.
das, precisamos buscar uma saída que represente Essa é uma grande conquista, um grande avan-
uma intermediação política e regimental. V. EJé! deve- ço, porque, infelizmente, após a quebra do monopólio
ria convocar as Lideranças para ver se é possível en- do petróleo e a aprovação da Lei n° 9.478, que criou a
contrarmos consenso. ANp, vivemos no Brasil uma bagunça generalizada no

Houve reunião de bancada do PT, e certamente comércio de combustíveis e derivados. Vemos frau-
nosso Líder levará a V. Ex" as sugestões feitas, assim des escandalosas por todo o território nacional, inclu-
que for convocado. indo a farsa das liminares que possibilitavam as via-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Já está gens virtuais dos combustíveis pelo País. Chega a al-
convocado, até porque foi de S. Ex" a sugestão da reu- guns Estados somente 50% da receita que adviria da
nião. Aguardo, ansioso, a presença do Líder do partido cobrança do ICMS. Além disso, há ameaça à qualida-
de V. Ex", com as sugestões sempre murro próprias. de do produto usado pelo consumidor em seu veículo,

porque a fraude fiscal induzia à fraude da qualidade,
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo com a importação de solventes comercializados

a palavra ao Sr. Deputado Luciano Zica, que está como se gasolina fossem, com derivados importados
substituindo o Deputado João Paulo na discussão da
matéria. como se fossem matéria-prima e introduzidos no mer-

cado como se produto acabado fossem.
Em seguida concederei a palavra à Deputada

Miriam Reid e aos Deputados Mareio Fortes e Carlos Diante dessa questão, produzimos, com esforço
Santana. Posteriormente votaremos a matéria. coletivo da assessoria técnica desta Casa, um grande

avanço fiscal, com relevante significado para o fato de
O SR. LUCIANO ZICA (PT - SP. Sem revisão do o grande acordo de alíquota do ICMS poder ser esta-

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, con- belecida pelo Conselho dos Secretários de Fazenda.
tinuamos a discussão de matéria extremamente im-

Ou seja, tornará possível grande acordo nacional
portante: a PEC n° 277, que versa sobre questão fun- para trabalharmos a hipótese de aumentar a receita

~~~:~~~lp~~:~e~~~61~~~~~~~i~~;lii~I~~~~e:~~~~~~ com redução de alíquotas. Vamos eliminar a fraude e

remeteu a propost . C' d D t d t t possibilitar ao Governo, se ele quiser agir de formaa a amara os epu a os, en ou
incluir no caput do artigo que estabelecia a criação de séria, moralizar o mercado de derivados de petróleo.
contribuição de intervenção no domínio econômico Dessa forma, será possível discutir com maior
ampla reforma fiscal e tributária, introduzindo impor- espaço de tempo proposta de emenda à Constituição
tante instrumento de proteção e controle para a in- relativa a bens e serviços de qualquer natureza.
dústria nacional, mas em conjuntura absolutamente Poderemos ter, então, política que possibilite a
desfavorável para sua votação. execução de relação entre produtos importados e na-

Os debates foram conduzidos de forma séria e im- cionais que protejam o emprego e a indústria nacio-
portante pelo Presidente da Comissão, Deputado Eli- nal, sem que para isso tenhamos cerceada a liberda-
seu Resende, e pelo Relator, Deputado Basílio Villani, de de escolha do cidadão.
que teve extraordinária paciência ao ouvir a assessoria Por todo esse esforço e pelo significado desse
e os diferentes setores envolvidos nesse debate, para grande avanço que conseguimos, com a introdução da
analisar as emendas apresentadas por todos os Parla- alíquota única, que é consenso entre os Secretários de
mentares, inclusive por nós, da Oposição. Fazenda do País, a cobrança monofásica do ICMS, va-

Depois de longo e cansativo trabalho, consegui- mos criar as condições necessárias para pôr fim à farra
remos produzir importante inovação na Constituição de desvio de dinheiro público que hoje acontece na co-
brasileira, caso seja aprovada essa PEC, como está mercialização dos derivados do petróleo.
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Para concluir, Sr. Presidente, considero extre
mamente importante termos colocado a expressão
"derivados de petróleo" em vez de "combustíveis" no
caput do artigo, para assegurar que a lei que irá regu
lamentar esta questão estabeleça as regras sobre as
quais as exceções se submeterão na cobrança das
contribuições sociais. Por isso, espero ver aprovada
essa PEC na forma do relatório do Deputado Basílio
Villani.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Com a pa
lavra a ilustre Deputada Miriam Reid, que disporá de
5 minutos na tribuna, para discutir a matéria.

A SRA. MIRIAM REID (Bloco/PSB - RJ. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, concordo com o que disse há pouco o Depu
tado Luciano Zica.

Sou de Macaé, cidade do Rio de Janeiro onde
fica a base operacional da PETROBRAS. Meu Estado
é responsável por 79% da produção de petróleo do
País e 50% da produção de gás natural.

Em nome dos outros Estados produtores de pe
tróleo - Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Bahia,
Sergipe, Alagoas, Amazonas e Ceará -, manifesto
minha posição contrária à manutenção do art. 155, §
2°, inciso XII, alínea uh", que determina que, nas ope
rações com os lubrificantes de combustíveis deriva
dos do petróleo, o imposto caberá ao Estado onde
ocorrer o consumo.

Estou apresentando emenda ao projeto. Quero
justiça para os Estados produtores. Pretendo, além
da tributação do petróleo no consumo, que se dê ao
Estado produtor o direito de receber os impostos por
aquilo que produz. Estamos vivendo essa injustiça. O
Rio de Janeiro está perdendo mais de 1 bilhão de rea
is por ano.

Peço, não apenas à bancada do Rio de Janeiro,
mas a todos os Deputados, que leiam atentamente o
item 2, que diz que nas operações interestaduais en
tre contribuintes, com gás natural, seus derivados, lu
brificantes e combustíveis, desde que não sejam deri
vados do petróleo, o imposto será repartido entre os
Estados de origem e de destino.

Minha intenção com a mudança do item 1 é
igualá-lo ao item 2. Não podemos aceitar que o mes
mo produto - combustíveis e lubrificantes - tenha
dois tipos de tributação. Os derivados do petróleo não
são tributados na produção, somente no consumo.

É uma injustiça o que está acontecendo com o
Estado do Rio de Janeiro. Volto a pedir aos Deputa
dos a leitura atenta do item 3.

Diz o item 3 que, nas operações interestaduais
com gás natural e seus derivados de lubrificantes e
combustíveis que não sejam derivados do petróleo, o
imposto caberá ao Estado de origem.

O art. 3° dará ao Estado do Rio de Janeiro o di
reito de receber a tributação do gás natural, mas pro
duzimos apenas 50%. Quanto ao petróleo, que produ
zimos 79%, houve uma discriminação. É importante
todos saberem desse dispositivo, conhecido como
Emenda Serra, inserido na Constituição de 1988,
quando o Estado sequer sonhavaem ter o alto índice
de produção atual. Talvez isso tenha acontecido por
que os que estão no poder e detêm as informações já
sabiam que essa lei poderia um dia beneficiar o Esta
do do Rio de Janeiro.

Solicito alteração. A emenda foi proposta. Preci
samos corrigir a injustiça e a discriminação, igualando
em lei complementar os percentuais equivalentes
para os Estados produtores e os de origem. Trata-se
de questão de justiça com quem responde por 79%
da produção do petróleo do País.

O Brasil começa em Macaé, onde são produzi
dos 79% do petróleo, combustível que move o País.

Quem cala consente. Não me poderia calar di
ante de tal situação. Convido todos os companheiros
para refletirmos sobre a alteração constitucional que
estamos promovendo neste momento.

Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao Deputado Arnaldo Faria de Sá, para falar
contrariamente à matéria.

S. Exa disporá de cinco minutos.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, aparentemente a proposta é boa, não
pretende onerar as exportações.

As contribuições sociais e de intervenção no do
mínio econômico de que trata o artigo não incidirão
sobre as receitas decorrentes de exportação, mas, na
seqüência, nas outras propostas, abre-se a oportuni
dade de serem criados mais impostos, taxas e contri
buições, porque fica criada a possibilidade de a União
instituir contribuição de intervenção no domínio eco
nômico que não seja apenas de interesse de catego
rias profissionais ou econômicas, vedando desde
logo sua aplicação sobre exportações, mas podendo
incidir sobre todas as importações de bens e servi
ços, inclusive telecomunicações, petróleo e combustí
veis.

Ora, Sr. Presidente, já cansei de votar nesta
Casa medidas que tinham o contexto de boas inten-
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ções, mas que, na seqüência, abriam a porteira, libe
rando o Executivo para cobrar mais taxas, impostos e
contribuições. Não adianta alegarmos depois que não
sabíamos o que estávamos votando.

Essa PEC começou a tramitar dentro de outro
contexto da economia mundial; agora temos de tomar
cuidado porque, a partir do que aconteceu no dia 11
de setembro nos Estados Unidos da América, há ou
tro contexto.

Estamos prevendo - com a aprovação dessa
PEC - a inclusão no art. 149 do seguinte § 2°, inciso
11:

Art.149 .

§2° .

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 fatura

mento, a receita bruta ou o valor da opera
ção e, no caso de importação, o valor adua
neiro;

§ 3° A pessoa natural destinatária das
operações de importação poderá ser equi
parada à pessoa jurídica, na forma da lei.

§ 4° A lei definirá as hipóteses em que
as contribuições incidirão uma única vez.

Ora, estamos aprovando uma PEC que precisa
de três quintos, dando o direito a apenas uma lei ordi
nária de estabelecer contribuições.

E o art. 155 passa a vigorar com as seguintes al
terações:

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 contribu
inte habitual do imposto, qualquer que seja
a sua finalidade, assim como sobre serviço
prestado no exterior, cabendo o imposto ao
Estado onde estiver situado o domicílio ou o
estabelecimento do destinatário da merca
doria, bem ou serviço;

Xl!. .

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.

Estamos abrindo a possibilidade de serem cria
das taxas e contribuições por uma simples lei ordiná
ria. O grande acordo que se costurou aqui não será le
vado em consideração. A vontade de alguns poderá
estabelecer situações extremamente complicadas. E
mais: uma das emendas cria impostos nas operações
com lubrificantes e combustíveis derivados de petró
leo. O pagamento caberá ao Estado onde ocorrer a
produção e o consumo.

Aparentemente, as coisas são simples, a inten
ção é boa. Mas lembro a V. EX!-" que o inferno está
cheio de boas intenções. Ao aprovarmos uma PEC
que exige uma votação qualificada, muitos acharão
que têm boas intenções. Mas, na hora em que uma lei
ordinária instituir esse ou aquele imposto, quem dará
explicação à opinião pública, à sociedade em geral?
Dirão que foi uma PEC quase desavisada que passou
por esta Casa e que a lei ordinária - repito - instituirá
alíquotas e taxações. Aqueles que hoje têm boas in
tenções serão os culpados do que ocorrer quando
essa lei estiver sendo discutida.

Sr. Presidente, encaminho, portanto, contraria
mente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao ilustre Deputado Mareio Fortes, para dis
cutir a matéria.

O SR. MARCIO FORTES (PSDB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, chegando hoje ao plenário pela primeira vez o
substitutivo elaborado pela Comissão, que se refere à
PEC n° 277-8, cabe-me em primeiro lugar historiar
um pouco o trabalho da Comissão, brilhantemente
presidida pelo Deputado Eliseu Resende.

A Comissão se instalou há pouco mais de um
ano, no último momento de prazo para ver aprovado o
dispositivo da revisão no sistema tributário sobre
combustíveis e sobre importados na área de petróleo,
previsto na Lei de Regulamentação de Petróleo e
seus Derivados. O prazo fatal seria 31 de dezembro
de 2000.

Não tendo sido possível aprovar a PEC no prazo
necessário para que se fizesse a alteração no siste
ma tributário, dado o princípio da anualidade, foi pror-
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rogado o sistema anterior, por todas as razões ultra
passado, se não iníquo, que tem como pedra de toque
a chamada PPE, algo que não é imposto nem contri
buição, mas alguma coisa recolhida pela
PETROBRAS, originalmente para compensar os sub
sídios que a própria empresa fornecia ao gás e álcool
combustíveis no Brasil.

A existência da PPE e sua arrecadação por em
presa que não é mais monopolista na realidade faz,
como até hoje fez, com que o monopólio da
PETROBRAS permaneça, ainda que não mais cons
tante da Constituição Federal, visto que a importação
de gás natural, seus derivados e o sistema de álcool
configuram um monopólio real. Também configuram
monopólio outros aspectos além da exploração e pro
dução de petróleo, a saber, o refino, por exemplo.

A PEC, por não ter enquadramento constitucio
nal adequado no sistema tributário brasileiro, atrasa,
por falta de autoridade legal, investimentos estrangei
ros e mesmo brasileiros do setor privado, que se po
deriam juntar como parceiros ou ser alternativas ao
esforço nacional de aumentar o volume de produção
nacional e a qualidade de todo o processo no setor de
petróleo e gás natural do Brasil.

Com a autoridade de quem foi o Relator da lei de
regulamentação, coube ao Deputado Eliseu Resende
presidir a Comissão, e o fez com a notável contribui
ção do Deputado Basílio Villani.

O que se apresenta hoje ao Plenário, depois da
depuração e de notável votação, por unanimidade, na
Comissão Especial constituída, é uma verdadeira co
leção de pequenas revoluções. Uma delas, da maior
importância, que nos parecia até muito difícil de ser
conseguida, mas aqui está, é a concordância que
houve de praticamente todos os Estados em, pela pri
meira vez, centralizar a legislação de ICMS em al
guns setores de atividade. Isso não apenas possibili
ta, daqui para frente, amparo de jurisprudência para
muitas outras modificações que se façam necessári
as, mas realmente coloca o ICMS como parte do sis
tema tributário nacional e não apenas do sistema tri
butário particular dos Estados, com suas conseqüên
cias nos Municípios.

E mais ainda. Esta PEC, como abrange três dife
rentes artigos da Constituição, compreende outros
aspectos que merecerão não apenas a lei comple
mentar já prevista no seu texto, mas também, e sobre
tudo, a possibilidade de abertura imediata, como foi
acordado, de uma nova PEC que trate do que anteri
ormente constava do texto original da presente PECo
Seria uma modificação sobre o sistema previdenciá
rio e a nova contribuição, intervenção de domínio eco-

nômico sobre bens e serviços importados. Original
mente, diziam respeito à indústria de petróleo e gás
natural, mas, com o trabalho da Comissão, passaram
a abranger uma gama desconhecida. Portanto, o tópi
co bens e serviços importados foi retirado da presen
te PEC com o compromisso de elaborarmos, com
competência e calma, novo projeto que possa gerar
recursos para o fomento às exportações de que tanto
carece a economia brasileira.

É com muita tranqüilidade que, em nome do
PSDB, tendo feito parte da Comissão Especial, reco
mendo a aprovação do presente substitutivo, o que
significará, sem dúvida nenhuma, um reinício de ativi
dades intensas num setor tão vital para a economia
brasileira como é o de petróleo, gás natural, álcool e
seus derivados. É exatamente nesse setor que reside
ainda hoje a maior quantidade de bens e serviços im
portados.

Temos que sempre nos lembrar de que o comér
cio exterior não é uma via de apenas uma mão. Não é
só exportar, é também importar menos. Importar me
nos petróleo, o seria um grande ganho macroeconô
mico no Brasil, significa termos capacidade de produ
zir mais. E produzir mais significa termos mais partici
pantes, o que só se conseguirá com o amparo legal
que esta PEC constituirá.

Muito obrigado, Srs. Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo

a palavra ao ilustre Deputado Carlos Santana, para
discutir a matéria.

O SR. CARLOS SANTANA (PT - RJ. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, acompanhamos esta matéria há vários anos.
Esta Casa ainda não teve coragem de votar o Fundo .
Nacional de Transporte.

Discutimos as Emendas Constitucionais nOs 81
e 82. Havia, no seu bojo, a criação, sim, do Fundo de
Transporte para este País. Na Constituição Federal de
1988, foi retirado o Fundo Rodoviário Nacional. Em
conseqüência, hoje estamos vendo nossas estradas,
os portos e as ferrovias sofrerem com o massacre do
transporte alternativo em todo o País. Ao mesmo tem
po, vemos a situação do meio urbano cada vez pior.

Houve uma grande vitória nesse projeto: a unifi
cação do ICMS. Ele é o marco de tudo. A
PETROBRAS, ao longo de dois meses, perdeu mais
de 72 milhões com essa fraude de liminares por todo
lado.

Em Goiás, perto de nós, a fraude está ocorren
do. Liminares a todo momento estão fazendo com que
nossa empresa, pela qual temos o maior respeito - é
a única que ainda não foi estatizada neste País e a
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que dá maior lucro -, seja achacada da forma como lina não atenderem às leis estaduais e federais que
está sendo. Por isso esse projeto conseguiu realizar determinavam a substituição tributária como forma de
uma minirreforma, reunindo todos os partidos políti- evitar a sonegação. Esta prática se dava sob a alega-
cos e pessoas interessadas nessa discussão. ção de que se tratava de matéria que teria de ser defi-

Há muito a ser feito, mas foi um grande avanço, nida na Carta Magna.
pois tanto o Presidente da Comissão quanto o Relator Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, para su-
da matéria ouviram todas as pessoas envolvidas. prir esta deficiência tendo em vista a substituição à
Esse ganho é fundamental para nós. Fazer com que parcela de preços específica que alimenta a conta pe-
hoje o ICMS seja unificado evitará a roubalheira no fi- tróleo, na iminência de a partir de 1° de janeiro o País
nal do processo de comercialização, como está acon- poder importar combustíveis, petróleo e seus deriva-
tecendo. dos, o que deixaria a PETROBRAS em situação de

Sou autor tanto do requerimento para a criação desequilíbrio e desvantagem diante dos importado-
de uma CPI da máfia do combustível, da adulteração res privados, esta PEC procurou dar uma resposta.
e da sonegação do ICMS como também da PEC n° Não se tratava de algo tão simples. Já havíamos
180. enfrentado, no ano passado, a elaboração coletiva de

Há necessidade imediata de votarmos essa ma- um projeto de lei que atendia a este objetivo, mas que
téria hoje, pois é vital para o Brasil acabar com a so- não resolveu os entraves da não-constitucionalização
negação. Não podemos fugir, porque quando o Go- da matéria, pois as liminares continuavam grassando
verno mandou para cá essa matéria, queria simples- e atacando o interesse subalterno dos sonegadores
mente resolver o problema da PPE, ou do chamado na tentativa de os fiscos estaduais e federais cobra-
imposto do petróleo. rem os impostos devidos.

Evidentemente, hoje vamos dar um destino a Na Comissão discutimos a participação dos
esse dinheiro que, muitas vezes, não sabíamos para Estados com seus representantes, com os Secretári-
onde iria. Esse dinheiro será destinado à área de os de Fazenda mostrando que essa PEC não iria de-
transporte. Como membro da Comissão de Viação e sequilibrar a autonomia estadual. Por exemplo, estava
Transporte não agüento mais chamar o Ministro dos estabelecido que caberia à esfera federal a determi-
Transportes à Comissão, e, ao questioná-lo sobre o nação das alíquotas das contribuições quanto ao
porquê de as ferrovias, os portos e as estradas esta- ICMS. Melhor dizendo, conseguimos estabelecer que
rem nessa situação em nosso País, ele nos responder ao COFINS, na sua atribuição corriqueira de estabe-
que não tem recursos. Agora, o Ministério disporá de lecer convênios e acordos entre os Estados, passa a
recursos da ordem de quatro bilhões! ano e poderá caber a atribuição de estabelecer as alíquotas do
resolver o problema. Um País que não investe em ICMS sobre combustíveis, petróleo e seus derivados.
transporte não investe na cidadania. Foi um grande avanço criar alíquota única, que

Esse projeto é altamente relevante e vamos vo- pode ser ad valorem ou sobre volume, possibilitando,
tar "sim" ao relatório. portanto, estabilidade, diferentemente das variações

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo de preços internacionais que flutuam fortemente, e
a palavra ao ilustre Deputado Pedro Eugênio, para antecipação tributária, não como algo a ser compen-
discutir a matéria. sado, mas como um imposto único. Estabelecemos

O SR. PEDRO EUGÊNIO (Bloco/PPS - PE. as contribuições para o petróleo e seus derivados a
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. fim de obter financiamento, isonomia ou equalização
Deputados, para discutir e votar a PEC n° 277, conhe- dos preços internos e mais recursos para transportes,
cida como PEC dos Combustíveis, gostaria de me re- com uma fonte segura e associada a uma receita per-
portar à luta empreendida pela União e pelos Estados manente e estabilizada.
contra esse ramo de atividades. Saúdo todos os que participaram da Comissão,

Na condição de Secretário da Fazenda de Per- pois esta chegou a bom termo. Em especial, cumpri-
nambuco, tive a oportunidade de conhecer de perto mentoos Deputados Eliseu Resende e Basílio Villani,
as artimanhas e as formas variadas de sonegação Relator da matéria.
que encontravam guarida justamente na legislação e Sr. Presidente, apelo no sentido de que este Ple-
na não-incidência do tributo sobre as operações inte- nário aprove a PEC que ora discutimos.
restaduais, no caso do ICMS. Encontravam guarida, Era o que tinha a dizer.
igualmente, nas liminares que estabeleciam, sempre, O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Informo
a prerrogativa de as distribuidoras de postos de gaso- aos Srs. Deputados que, logo em seguida, terá início
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O processo de votação nominal. Provavelmente, se- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) -Isto não é
rão necessárias quatro votações nominais para que a possível, Deputado.
matéria seja concluída ainda hoje. Por isso, apelo aos O SR. VIVALDO BARBOSA - É uma questão
Parlamentares para que não apenas venham como de ordem sobre o orador.
permaneçam em plenário. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não é

Concedo a palavra ao penúltimo orador inscrito este o momento, Deputado.
para discutir a matéria, o Deputado Luiz Carlos Hauly. O SR. VIVALDO BARBOSA - O Plenário não

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB- PR. Sem está dando a atenção devida ao orador na tribuna,
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- conforme requer o Regimento.
putados, a solução dada é boa. Entretanto, vale lem- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - No mo-
brar que quando esta Casa deseja resolver um pro- mento adequado, V. Exa formulará a sua questão de
blema assim o faz. ordem. Mas considerarei sua contribuição.

No caso desta PEC, o problema não foi resolvi- Peço apenas a V. Exa que me permita manter a
do como poderia ter sido. Imaginei que, como o Rela- ordem na sessão, o que interessa a todos.
tor, Deputado Basílio Villani, é oriundo do Paraná, S. Asseguro a palavra ao Deputado Luiz Carlos
Exa poderia resolver a questão da origem e do destino Hauly.
d~ ICMS no. que s_e refere à energia elétrica e ao pe- O SR. LUIZ CARLOS HAULY _ Agradeço ao
troleo, mas ISSO nao ocorreu. Presidente, ao Deputado Vivaldo Barbosa e à banca-

Há onze anos, formulei a PEC n° 14, que tem da do Rio de Janeiro, em especial à Deputada Miriam
como objetivo resolver o problema da discriminação Reid, que vem lutando pela tributação na origem - ou
do ICMS no Brasil. Todo o sistema tributário brasileiro, vamos tributar no destino e acabar com essa farsa na
mais especificamente o ICMS, é assentado n~ ori- cobrança do ICMS no Brasil.
gemo Venho I~tando há ano~ para que tudo ~eJa co- Por que a energia e o petróleo são cobrados no
brado no destino, mas todo sistema do ICMS e cobr~- destino, se todas as mercadorias, bens e serviços são
do, n~ orige~, menos no a~. 155 § 10, para energia tributados na origem? Para prejudicar alguns Esta-
eletnca, petroleo e seus denvados. dos. É uma discriminação imperdoável que deveria

Isso significa que os Estados produtores de ter sido resolvida nessa PECo Há inúmeras propostas
energia elétrica, petróleo e seus derivados têm sido tramitando na Casa. Minas Gerais, Estado do Presi-
prejudicados em favor dos Estados consumidores, dente Aécio Neves, está extremamente prejudicado
que, por sua vez, importam energia elétrica, petróleo por essa discriminação, por ser grande produtor de
e seus derivados para seus Estados, utilizam essa energia. Portanto, reforço meus agradecimentos ao
energia e o petróleo na industrialização e numa série Deputado Vivaldo Barbosa, à Deputada Miriam Reid,
de atividades. Depois embutem isso no preço para os ao Deputado Gustavo Fruet e a todos os Pariamenta-
Estados produtores, que são punidos pela segunda res que têm lutado por isso.
vez. O Paraná é discriminado porque produz ener-

O Paraná é prejudicado em 500 milhões de rea- gia, envia para outros Estados e não pode cobrar na
is por ano na arrecadação, porque deixam de arreca- interestadual. Todo sistema do ICMS é assim. Não
dar na conta energia elétrica. Portanto, é uma discri- quero tirar o mérito de todo projeto. Estou a favor do
minação imperdoável. projeto. Estou mostrando que, quando esta Casa

Imaginei que o Relator, Deputado Basílio Villani, quer, resolve e que é uma discriminação da tributação
do Paraná, que é ligado também ao Governo e à Pre- no Brasil, sempre a favor dos Estados maiores.
feitura do Estado de Curitiba, conseguiria resolver Voto favoravelmente ao texto do acordo, mas,
essa questão no texto ora apresentado, já que as ou- como paranaense, deixo meu protesto registrado, la-
tras soluções foram boas e negociadas amplamente, mentando que o Deputado Basílio Villani, do Paraná,
mas o essencial para o Paraná não foi resolvido, que poderia ter resolvido esse problema, e não resolveu,
é a tributação na origem da energia elétrica, do petró- não defendeu o interesse do Paraná.
leo e seus derivados. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente, a palavra ao Deputado José Carlos Aleluia, para dis-
peço a palavra para uma questão de ordem. cutir a matéria.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Se puder, darei O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (Bloco/PFL-
um aparte a V. Exa , nobre Deputado. BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
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Srs. Deputados, estamos fazendo profundas altera
ções na Constituição Federal, ao permitirmos que se
dê continuidade à chamada Lei do Petróleo. Estamos
criando condições para acabar com a conta petróleo,
que ninguém consegue entender, porque é uma cai
xa-preta. Estamos criando um tributo que estava pre
visto na Constituição e permitindo que ele incida so
bre combustíveis de petróleo e seus derivados.

Mantenho-me fiel ao acordo que levou à aprova
ção da matéria na Comissão, mas não posso deixar
de tecer alguns comentários sobre pontos considera
dos importantes e que não foram incluídos. O primeiro
deles coincide com o pensamento do Governo.

A contribuição de intervenção no domínio econô
mico deveria ser ampla, deveria poder incidir não só so
bre o petróleo, seus derivados, combustíveis e álcool
carburante, mas também sobre todos os produtos im
portados, para que se buscasse a isonomia da taxação
entre o produto nacional e o produto importado.

Esse foi o ponto em que cedemos - nós e o Go
verno. O desejável é que essa contribuição incida de
maneira mais ampla, não apenas como está previsto no
artigo que estamos aprovando hoje, em que recai ape
nas sobre petróleo, seus derivados e combustíveis.

Outro ponto que gostaria de ressaltar é o que se
refere à utilização dos recursos arrecadados com a
contribuição.

Estamos cometendo um grande erro. O PFL lu
tou - e o Governo desejava isso - para que esses re
cursos fossem aplicados na infra-estrutura de trans
porte e no meio ambiente, Deputado Fernando Gabe
ira. Mas estamos votando a aplicação exclusiva para
a infra-estrutura de transporte, o que fará com que
mais uma vez haja dificuldades em elaborar o Orça
mento da União, podendo inclusive ter estimativas
elevadas para o transporte, enquanto projetos contra
a poluição provocada pela indústria de petróleo nada
recebe, a exemplo do saneamento e da poluição at
mosférica.

Estamos aprovando uma lei velha, uma lei que
desconhece a questão ambiental.

Quero registrar o avanço que se teve nesse pro
jeto, esforço do Presidente da Comissão, Deputado
Eliseu Resende e do Relator Basílio Villani, no que se
refere à legislação do ICMS. Esse projeto permitirá a
redução significativa da sonegação existente nessa
área, pois haverá alíquota única para todos os Esta
dos. No caso específico do Rio de Janeiro, se os De
putados daquele Estado não conseguiram aprovar a
emenda para corrigir a injustiça que se fez na Consti
tuição de 1988, em relação à tributação de energia
elétrica e do petróleo, podem comemorar o fato de

que a sonegação deve cair significativamente e, com
isso, as receitas de todos os Estados, particularmente
as do Rio de Janeiro, onde se sabe que a sonegação
atinge níveis alarmantes.

Portanto, ao mesmo tempo em que peço aos
companheiros que votem favoravelmente ao projeto,
devo dizer que perdemos boas oportunidades. Uma
delas foi ter engessado todos os recursos para a in
fra-estrutura e a outra foi não ter colocado a possibili
dade de utilizar recursos para o meio ambiente.

Comemoro o resultado, mas o faço com restri-
ção.

Voto a favor, mas com restrição. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não ha
vendo mais oradores inscritos, declaro encerrada a
discussão.

Vai-se passar à votação da matéria.
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Ex" a
palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (Bloco/PFL 
PE. Pela ordem. Sem revisão do orador. ) - Sr. Presi
dente, estamos estarrecidos. Foi feito um acordo para
o Ministério do Meio Ambiente ter uma participação
na antiga PPE, ou contribuição dos direitos econômi
cos, e quando chega em plenário há a exclusão do
Ministério, o que é um contra-senso.

Contra-senso por quê? Porque freqüentemente
o País tem assistido aos grandes acidentes ocasiona
dos pela PETROBRAS. No Paraná, houve um caso
gravíssimo, no Rio Janeiro, cartão postal do Brasil, ci
dade belíssima, também.

Não é possível que no Brasil o meio ambiente
não seja tratado como questão séria. Hoje, o mundo
inteiro defende o desenvolvimento sustentável. So
mente o Brasil não entende que meio ambiente é
questão séria. Pessoas sérias e responsáveis que
rem o desenvolvimento, mas sem agressão ao meio
ambiente, à natureza. Sabemos que o homem é o ser
mais importante do meio ambiente, mas se o homem
o degrada, onde é que ele vai habitar, Sr. Presidente?
Num planeta totalmente degradado?

Sr. Presidente, não foi esse o acordo. Quero di
zer da lisura do PSDB, do PMDB, do PPB e do PTB
para conosco - sou um homem de justiça. Foi o nosso
próprio partido, Sr. Presidente, que tirou essa posição.
É inadmissível que o PFL faça uma coisa dessas com
o próprio PFL. Aliás, não fez com o PFL porque o Mi
nistro Sarney Filho passará - S. Exa vai sair agora; o
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Presidente da República é quem vai determinar se
será no dia 10 de abril ou não -, mas o Ministério do
Meio Ambiente e os problemas de meio ambiente fi
carão. Estamos estarrecidos, Sr. Presidente.

O Relator do Orçamento fez uma reunião co
nosco. Chamou o PFL para dizer que concordava,
que era uma questão de justiça e tudo o mais. O De
putado Basilio Villani também. Portanto, quero dizer
da lisura do comportamento do Governo, por intermé
dio do Líder Arnaldo Madeira, esse exemplar homem
público, correto, sério, decente, que acerta e cumpre
acordos. Mas foi o próprio PFL que assim entendeu.
Não aceitaremos a maneira como foi tomada essa de
cisão. É um absurdo, porque não queremos o Ministé
rio para o PFL, mas para o País. O Ministério do Meio
Ambiente hoje está com o PFL, mas amanhã não es
tará.

Queremos que os problemas relacionados ao
meio ambiente sejam resolvidos. E esse é também o
desejo desse grande defensor do meio ambiente, De
putado Fernando Gabeira, que tem sido um baluarte
nesta Casa em sua defesa. Não estou defendendo in
teresses partidários ou pessoais, mas sim falando da
lisura com que agiram os demais partidos. O Deputa
do Luciano lica, grande Parlamentar, disse-me agora
que resolverá o problema. Esperamos justiça não
apenas para o Ministério do Meio ambiente, mas para
o meio ambiente do Brasil.

Sr. Presidente, com este sentimento, digo que
precisamos colaborar com uma parcela para o meio
ambiente, em face dos acidentes ambientais que têm
ocorrido no importante setor de petróleo e derivados.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Manterei
a ordem dos encaminhamentos, mas, antes, tenho
uma informação que considero relevante.

Quanto às considerações do Líder Inocêncio
Oliveira, obviamente essa é uma questão que será
discutida pelos Parlamentares. Do ponto de vista regi
mental, informo que ainda é possível - se esse for o
entendimento da maioria - apresentar emenda agluti
nativa a partir do destaque de parte da matéria, o que
poderia, se for essa a intenção da maioria do Plená
rio, corrigir essa questão.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra pela ordem ao Líder Arnaldo Madeira.

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esse
projeto foi objeto de intenso entendimento entre os
membros da Comissão, liderados pelo Deputado Eli
seu Resende e pelo Relator Basílio Villani, com parti
cipação de representantes de todos os partidos.

O Governo, embora tenha gostado do resultado
final, não ficou completamente satisfeito, porque sua
proposta inicial era estabelecer a contribuição social
e sobre domínio econômico sobre todos os bens e
serviços importados.

Houve reação. A Confederação Nacional da
Indústria e setores parlamentares posicionaram-se
contrariamente. O Governo considera que o Parla
mento está perdendo uma oportunidade histórica de
colocar no texto do projeto instrumento importantíssi
mo para a gestão das políticas comercial e tributária
e, porque não dizer, do estímulo às exportações. Dis
cutimos isso intensamente na Comissão. O objetivo
do Governo era muito claro. A possibilidade de esta
belecer contribuição sobre bens importados em geral
possibilitaria: primeiro, tendo uma ampliação da base
tributária, reduzir eventualmente a contribuição sobre
bens produzidos internamente; segundo, haver isono
mia entre bens importados e bens produzidos inter
namente, e terceiro, ter um instrumento para a política
comercial e outro para eventuais estímulos à exporta
ção.

Entretanto, para nós, estranhamente, a CNI se
posicionou contrariamente, assim como vários dos
Srs. Parlamentares de diferentes partidos. Ultrapas
samos esse ponto e entramos em entendimento a
respeito da cobrança da contribuição sobre petróleo e
seus derivados, gás e seus derivados e combustível.
Esse acordo foi conduzido com muito cuidado e inclu
ía também a apropriação de recursos para transporte
e para o meio ambiente.

Portanto, embora o texto final não esteja com a
redação que contempla o meio ambiente, acho que
podemos agora recuperar esse texto e manter o acor
do feito na Comissão Especial, sem nenhum DVS,
sem nenhum destaque sobre o texto, porque ele foi
objeto de entendimento que lhe deu um equilíbrio, di
ria, muito sutil, muito leve, muito precário. Qualquer
modificação no texto que não seja para contemplar o
entendimento sobre a inclusão do meio ambiente po
derá pôr a perder o que foi construído com muita luta,
muito entendimento, muito esforço e muita abertura
por parte de cada um dos Srs. Deputados represen
tantes de diferentes segmentos.

É preciso que se diga que o projeto passou por
todas as áreas de avaliação do Governo Federal e foi
objeto também de entendimento entre todos os Se
cretários Estaduais da Fazenda. Todos eles contribuí
ram para a construção desse texto, que irá aperfeiço
ar a sistemática de tributação de combustível também
nos Estados, dirimindo de vez as dúvidas que levam a
demandas judiciais. Portanto, a aprovação do projeto
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é uma forma de fortalecer também a arrecadação dos possível, para que retomemos o encaminhamento da
Estados. questão.

Daí porque, Sr. Presidente, com essas observa- O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or-
ções, estamos defendendo o entendimento, com demo Sem revisão do orador.) - É sobre a matéria, Sr.
esse acréscimo sobre o meio ambiente, algo que es- Presidente. Quero chamar a atenção, até porque o Lí-
tava previsto também no acordo feito inicialmente na der Inocêncio Oliveira fez um chamamento à Casa.
sala da Liderança. Deputado Inocêncio Oliveira, lembro ao Plená-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi- rio que a autoria da emenda é do Deputado Luciano
dência gostaria apenas de fazer uma referência, até Zica. Apresentamos, na Comissão, emenda que in-
porque acompanhou de perto o esforço do Líder cluía o meio ambiente, por compreender que o setor
Arnaldo Madeira em busca do consenso e do entendi- petroleiro tem causado a ele sérios problemas, ape-
mento sobre matéria de tamanha relevância e tem sar de todo o empenho da PETROBRAS, de todas
certeza de que será possível ainda avançarmos na as providências adotadas após os acidentes, que
questão objeto da dúvida agora suscitada. poderiam ter sido prevenidos. Mesmo na ação corre-

o SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden- tiva, a empresa tem se lançado para salvar o meio
te, peço a palavra pela ordem. ambiente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou dar a Portanto, a posição da bancada do Partido dos
palavra, em primeiro lugar, ao Líder Walter Pinheiro. Trabalhadores, desde o nascedouro, foi a de que os
Em seguida falará V. Exa. recursos também deveriam ir para o meio ambiente.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. Deixamos muito claro que não havia de nossa parte
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nenhum tipo de restrição.
só queria dizer a V. Exa que a discussão já foi encerra- Queremos realçar uma questão importante refe-
da e não caberá qualquer alteração, mesmo que haja rida aqui pelo Deputado Arnaldo Madeira. É exata-
acordo de Líderes. mente o item central dessa matéria, que estabelece

Se não houver concordância plena, não poderá novas regras para a cobrança de ICMS.
mais haver alteração do texto. A discussão já foi en- Na realidade, isso foi fruto de acordo com todos
cerrada. Se for apresentada alguma emenda, algum os Secretários de Fazenda do País. Cria-se a arreca-
destaque, logicamente poderá ocorrer alteração. dação de ICMS sobre esses produtos, o que pode
Mas, ainda que haja acordo de Líderes, não poderá a elevar - e V. Exa, Sr. Presidente, representa um Go-
matéria ser alterada, porque a discussão já foi encer- verno que gosta muito de arrecadação - em 20%, em
rada e, regimentalmente, vou cobrar essa condição. média, a receita.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Apenas Trata-se de uma medida correta, como é correta
esclareço a V. Exa, Deputado Arnaldo Faria de Sá, a iniciativa no sentido de banir a sonegação, que nes-
que emenda aglutinativa pode, sim, ser apresentada sa área tem sido extremamente absurda, tem sido
a qualquer tempo, inclusive durante o processo de vo- uma prática leviana. Uma festa de liminares tem pos-
tação. sibilitado ganhos expressivos a setores que operam

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden- essas ações.
te, V. Exa já declarou que a discussão está encerrada. Um outro ponto importante do projeto, Sr. Presi-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Emenda dente, é o que prevê a incidência da contribuição de
aglutinativa ainda pode ser apresentada, Deputado intervenção de domínio econômico sobre importação
Arnaldo Faria de Sá. e comercialização de petróleo e seus derivados, de

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Emenda aglu- gás natural, e que é, na realidade, a substituição do
tinativa que contemple texto oriundo de emendas. PPE.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Exata- Desde o início, afirmamos nossa disposição de
mente. Que já tenha sido objeto de destaque. É óbvio. aprovar a mudança com a instituição da CIDE. Algu-
Estamos falando exatamente a mesma coisa, Depu- mas pessoas levantavam questionamentos, mas é
tado. importante que essa verba vá para o Ministério dos

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, Transportes, até para recuperação das estradas em
peço a palavra pela ordem. nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Ex" Quero alertar os Srs. Deputados para o fato de
a palavra, Deputado Wa~er Pinheiro, com a celeridade que a destinação desses recursos ao Ministério dos
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Transportes abre uma brecha para que esta Casa dis
cuta outros remanejamentos no Orçamento, talvez
para o aumento do salário mínimo e do salário dos
servidores públicos federais.

Portanto, Sr. Presidente, como afirmou V. Ex",
cabe a emenda sim, e parece-me que há disposição
de todos os partidos de fazê-Ia de comum acordo,
destinando recursos para o meio ambiente.

O SR. VIVALDO BARBOSA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa
palavra.

O SR. VIVALDO BARBOSA (Bloco/PDT - RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
solicito a V. Ex" que chame a atenção do Plenário
para o orador que encaminhará a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A simples
presença do orador na tribuna será suficiente para
que o Plenário esteja atento.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Luciano Zica, para encami
nhar a votação.

O SR. LUCIANO ZICA (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao
discutir essa matéria, tivemos o cuidado de buscar
estabelecer o que consideramos a grande conquista
desse debate: a questão do ICMS e da cobrança mo
nofásica.

Também tivemos o cuidado de criar condições
para que essa contribuição constitucionalizada não
se transformasse em mais um instrumento da sanha
arrecadadora do Governo. Temos a preocupação de
assegurar que a quebra, por exemplo, do princípio da
anualidade, que está estabelecido, seja a favor do
consumidor quando tiver de acontecer e que jamais
seja usado como instrumento de elevação de alíquo
tas ou de aumento da arrecadação. Isso está claro
quando estabelecemos essa idéia na proposta e no
relatório do Deputado Basílio Villani.

Outro ponto importante abordado é a distribui
ção dos recursos do ICMS em relação aos Estados
arrecadadores e aos Estados consumidores e produ
tores.

Durante todo o debate travado na Comissão, o
único consenso que conseguimos estabelecer foi
sobre a alíquota única do ICMS, mas com a preocu
pação de não mudar nesta PEC o atual padrão de
distribuição dos recursos entre os Estados. Isso fi
cou assegurado no relatório final do Deputado Basí
lio Villani.

Muitas preocupações destacadas, inclusive
pelo Deputado Luiz Carlos Hauly, no momento em
que aqui fez a crítica ao relatório, é com relação às
injustiças que há na distribuição aos Estados de Mi
nas Gerais e do Paraná no que se refere à energia
elétrica.

Também ficou estabelecido o compromisso de
que virá a esta Casa uma outra PEC sobre bens e
serviços de qualquer natureza. Talvez numa reforma
tributária, que já deveria ter acontecido, possamos
corrigir as distorções que acontecem.

Quanto à demanda citada pelo Deputado José
Carlos Aleluia em relação ao Ministério do Meio
Ambiente, essa sempre foi uma preocupação do Par
tido dos Trabalhadores. Tivemos a oportunidade de
defender na Comissão a inclusão do Ministério na
destinação dos recursos.

Sr. Presidente, para ser coerente, a alocação
desse dinheiro deve estar ligada à indústria geradora
de poluição, de prejuízos ao meio ambiente. É uma
forma de utilizar os recursos arrecadados dessas in
dústrias para combater os efeitos que geram no meio
ambiente.

Portanto, se for apresentada emenda que resta
beleça essa preocupação, votaremos a favor.

É fundamental que asseguremos o avanço con
seguido, que é a quebra do preconceito com relação
aos Estados da Federação que definirão as alíquotas
do ICMS. Para mim, trata-se de um grande avanço.

Infelizmente, há críticas a serem feitas ao relató
rio do ponto de vista da vinculação de receitas. Aca
bamos distorcendo a elaboração orçamentária na
medida em que destinamos receitas e impostos para
determinadas rubricas definidas na Constituição.

No entanto, só foi possível assegurar a aprova
ção da matéria com a compreensão dos Secretários
de Fazenda, com o apoio das diversas bancadas da
Casa a um acordo que, para mim, tem como principal
objetivo pôr fim à fraude a que está submetido hoje o
Brasil no mercado de derivados de petróleo.

Concordo que o ideal seria termos feito uma
ampla reforma tributária. O Deputado Mussa Demes
trabalhou durante anos nessa questão e acumulou
um vasto conhecimento. O Partido dos Trabalhadores
tem batido nesta tecla permanentemente, mas, infe
lizmente, não conseguimos sua aprovação.

Minha esperança, Sr. Presidente, é a de que,
depois do sucesso que será o estabelecimento dessa
alíquota única, tenhamos parâmetro para defender
uma reforma tributária ampla e geral, quebrando esse
procedimento de muitos Estados de buscar se prote
ger contrariando o interesse nacional.
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Encaminhamos o voto favorável. Vamos anali- ria apenas com o objetivo de confirmar meu apoio ao
sar os destaques e, em seguida, nos pronunciar so- projeto.
bre eles. Venho à tribuna com satisfação redobrada. Vi

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Conce- que o Plenário estava atento à discussão e respon-
do a palavra pela ordem ao Deputado Alexandre deu imediatamente. Os Líderes Inocêncio Oliveira e
Cardoso. Walter Pinheiro e o Deputado Fernando Gabeira não

O SR. ALEXANDRE CARDOSO (Bloco/PSB - se opuseram; a Casa se mobilizou. Enfim, todos en-
RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi- tenderam que não poderíamos aprovar essa emenda
dente, essa matéria já foi devidamente esclarecida. sem reservar recursos para o meio ambiente.
Há acordo a ser votado. Já cumprimos nosso papel. Portanto, oriento a bancada com muito mais ên-
Por isso, declino do direito de encaminhar a votação e fase, porque passa a ser emenda nova, moderna, afi-
solicito a V. Exa que proceda à votação da matéria. nada com o mundo atual, que nos agrada e à juventu-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi- de brasileira.
dência agradece a V. Ex" Muito obrigado.

O SR. SALOMÃO GURGEL - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Para en-
peço a palavra pela ordem. caminhar contrariamente, concedo a palavra ao no-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Ex" bre Deputado Arnaldo Faria de Sá.
a palavra. O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP.

O SR. SALOMÃO GURGEL (Bloco/PDT - RN. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Parlamentares, quando há pouco levantei questão de
existe emenda da Deputada Miriam Reid, do Rio do ordem, afirmei que não caberia emenda aglutinativa.
Janeiro. Reafirmo o que disse, pois o texto original não

Nós, Deputados nordestinos, produtores de foi destacado. A única destacada foi a Emenda de n°
petróleo, não estamos bem informados a respeito 4, que não contempla proposta de acordo. Não pode,
do acordo. Pelo amor de Deus! Basta de fazer acor- portanto, ser votada emenda aglutinativa que tente
do nos seguintes termos: "Vamos fazer acordo e contemplar o grande acordo.
não aprovar a emenda da Deputada Miriam". O Nor- Nos vários encaminhamentos que se sucede-
deste continua pagando um preço muito alto, Sr. ram, pudemos perceber que querem criar a possibili-
Presidente. dade de uma porta de entrada para a contribuição so-

Levanto essa questão porque não sabíamos da bre direitos econômicos. O Líder do Governo foi claro
retirada da emenda da Deputada e queríamos fazer ao dizer que não queremos contribuição apenas so-
apelo aos Deputados. bre petróleo. Queremos sobre tudo.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado O Deputado Márcio Fortes afirmou ser isso ne-
Salomão Gurgel, a Mesa responderá a V. Exa

, man- cessário para salvar a PETROBRAS. Ora, temos de
tendo a ordem dos trabalhos. salvar o povo e não a PETROBRAS! A partir daqui es-

A emenda da Deputada Miriam Reid encon- taremos criando nova forma de contribuição.
tra-se pautada para ser votada em seguida, quando O Deputado Carlos Santana também disse cla-
terminar o encaminhamento da votação. Portanto, ramente que quer aprovar a proposta com o objetivo
será votada. No momento em que estiver em discus- de garantir dinheiro para financiamento de programas
são, haverá oportunidade de os Parlamentares se de infra-estrutura em transportes. Esta PEC está vin-
manifestarem e discutirem a matéria. culada a fins rodoviaristas. Já existe PEC para a saú-

O SR. SALOMÃO GURGEL - Sr. Presidente, de, PEC para a educação; todos os setores terão vin-
apenas queria chamar a atenção dos colegas nordes- culação de uma PECo
tinos para a necessidade da aprovação da emenda Para que servirá o Orçamento? Só para pagar
da Deputada Miriam Reid. juros da dívida externa? A divergência entre Estados,

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem a pa- CONFAZ e União no que diz respeito à sonegação fi-
lavra o ilustre Deputado José Carlos Aleluia, para en- cou clara, mas esse assunto não deve ser resolvido
caminhar a votação. na discussão dessa PEC, e, sim, na reforma tributá-

O SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (Bloco/PFL - ria, que solucionará toda a problemática.
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e O Deputado José Carlos Aleluia afirmou tra-
Srs. Deputados, inscrevi-me para encaminhar a maté- tar-se de uma caixa-preta, e eu digo: preta mesmo!



46116 Quinta-leira 27 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2001

Certamente até agora ninguém entendeu o que está O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado
por trás de tudo isso. Entretanto, como não é possível Arnaldo Faria de Sá, fique tranqüilo porque não have-
acordo, será preciso derrubar regimentalmente o rá, por parte da Presidência, qualquer possibilidade
substitutivo para se aprovar, por meio de emenda de o Regimento ser descumprido.
aglutinativa, o texto original com as emendas. A situa- O que disse, e repito, foi que a emenda aglutina-
ção ficará pior: a emenda ficará pior do que o soneto. tiva tem de ser feita com base em destaque já apre-

Se V. Ex~ estão preocupados com o meio ambi- sentado. Mas existe um caminho, a ser discutido e
ente, eu estou preocupado com o ambiente inteiro, apresentado pelo Líder Arnaldo Madeira - certamen-
haja vista que muitas pessoas estão sendo prejudica- te S. ExQ procurará o apoio das Lideranças da Oposi-
das com esta proposta que tenta fazer o jogo das es- ção -, que poderá levar todos a alcançar seus objeti-
tradas, daqueles que propagam os meios rodoviaris- vos em relação ao meio ambiente sem que aviltemos
tas. Aí o outro lado, o dos meio ambientalistas, reela- o Regimento Interno.
ma que seu Ministério está fora e que também quer O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
uma fatia. a palavra ao ilustre Deputado Eliseu Resende, para

Então, muita gente bem-intencionada está en- encaminhar a votação. S. Exa falará também em nome
trando no acordão e não sabe o que vai levar. E de re- do Relator da matéria.
pente começa a perceber que existe um jabuti embuti- O SR. ELlSEU RESENDE (Bloco/PFL - MG.
do nessa PECo E ele está embutido porque a PEC Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
precisa de elevado número de votos para ser aprova- Deputados, esta emenda constitucional racionaliza o
da. Posteriormente, a lei ordinária mostrará a verda- consumo de combustíveis no Brasil e introduz modifi-
deira face da instituição da mais cobrança: prejudicar cação profunda na legislação que cuida dessa maté-
o povo brasileiro. ria, simplificando-a, tornando-a clara e transparente e

No final de 1999, oportunidade em que esta dando-lhe eficiência.
Casa aprovou a PEC da Saúde, alertamos para o fato Em primeiro lugar, cria-se a contribuição de in-
de o IPTU progressivo estar embutido nesse meio. E tervenção no domínio econômico, aplicada aos com-
muita gente, para salvar a saúde, não se preocupou bustíveis para substituir a Parcela de Preço Específi-
com aquele alerta. Hoje todos os jornais demonstram ca, que esdruxulamente está embutida no preço dos
que o aumento do IPTU será exorbitante em São Pau- derivados de petróleo.
lo, e não por culpa daquele Governo. Está na Consti- Ora, esta Casa aprovou, em 1997, a Lei do Pe-
tuição, por meio da PEC da Saúde aprovada pela Câ- tróleo, que flexibilizou o monopólio. Com isso, os pre-
mara dos Deputados, que permiti estabelecer IPTU ços do petróleo e de seus derivados não mais pode-
progressivo. E os ingênuos, que acharam estar desti- rão ser tabelados pelo Governo.
nando recursos para a saúde, o que não está ocorren- No momento em que temos novos agentes da
do - todos sabem o que o Ministério está fazendo -, indústria do petróleo, não é possível inserir no preço
simplesmente contribuíram para os cidadãos paga- pago pelo consumidor parcela que não corresponda a
rem, a partir do próximo ano, IPTU majorado. um tributo e que sirva apenas para suportar um acor-

E aquilo que deveria ser discutido na reforma tri- do existente entre o Tesouro Nacional e a
butária para combater o sonegador, isto, sim, deve PETROBRAS, detentora, até então, da exclusividade
ser combatido, e não está sendo. Ao contrário, esta- na indústria do petróleo.
mos fazendo minirreforma tributária só para a área de A segunda contribuição é a extensão da contri-
petróleo, abrindo brechas para as telecomunicações buição de intervenção no domínio econômico e das
e outras estatais. Agora temos a grande novidade contribuições sociais para as importações, criando
para salvar a PETROBRAS, neste momento em que uma isonomia tributária que proteja a indústria nacio-
não se sabe o que vai acontecer. nal, particularmente a PETROBRAS.

Não admitirei, em hipótese alguma, que seja De agora em diante, com essa PEC, os preços
votada a emenda aglutinativa, que contemplará de derivados de petróleo - gasolina, querosene, die-
com mais um naco aqueles que estavam fora para sei, óleo combustível e gás de cozinha - não serão
que os outros, na divisão dos nacos, dêem-se por mais tabelados pelo Governo, mas disputados no
satisfeitos e aprovem mais uma taxa para o sofrido mercado.
povo brasileiro. A terceira grande contribuição é racionalizar a

Portanto, o voto é "não". legislação no que se refere ao ICMS, tributo expressi-
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vo que atende aos Estados e Municípios. Por intermé
dio dessa racionalização, introduziu-se a cobrança
monofásica na saída da refinaria, eliminando-se a
substituição tributária e o caráter cumulativo e em
cascata do tributo; eliminou-se a imunidade tributária
nas operações interestaduais, e o grande resultado
alcançado foi a uniformização da alíquota do ICMS
entre os Estados do Brasil, o que parecia impossível
de ser alcançado. Com isso, haverá um fantástico au
mento da arrecadação dos Estados e Municípios de
corrente da derrubada de uma fantástica sonegação
que assola o setor.

A quarta contribuição foi o que chamamos de ra
cionalização do consumo de combustíveis. O recurso
arrecadado com a CIDE será aplicado para a redução
do consumo de combustíveis no Brasil.

Peço a atenção dos nobres Parlamentares para
este aspecto: o Brasil desperdiça 30% do petróleo
que consome, o que corresponde exatamente ao pe
tróleo que importamos. Esse desperdício, esse con
sumo supérfluo se dá exatamente no campo dos
transportes, pela precariedade da nossa in
fra-estrutura viária e pelo congestionamento do tráfe
go nas regiões metropolitanas.

Vejam que 90% do consumo de combustíveis lí
quidos ocorrem no campo dos transportes. A gasoli
na, o diesel e o álcool carburante são totalmente con
sumidos pelos motores dos veículos.

Esse consumo é proporcional à superfície lisa e
esburacada da estrada e ao nível de congestiona
mento do tráfico nas regiões metropolitanas. Portan
to, nada mais racional do que vincular esse tributo ao
campo dos transportes, porque, com isso, estaremos
reduzindo o consumo de combustíveis e a importação
de petróleo, que chega, repito, a 30% do consumo in
terno.

O Presidente da República afirmou: "exportar ou
morrer". Gostaria de substituir essa afirmação por:
"exportar mais e importar menos". Essa é a contribui
ção da PEC quando vinculamos os recursos arreca
dados ao campo dos transportes.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não es
tamos apenas racionalizando o consumo de combus
tíveis, mas introduzindo no Brasil o conceito do pedá
gio virtual, que ocorre hoje em todos os países do
mundo e que já ocorreu aqui no passado, quando tí
nhamos o Fundo Rodoviário Nacional, que alimenta
va a infra-estrutura do transporte no País.

Portanto, Sr. Presidente, somos favoráveis ao
projeto. Encaminhamos a favor da votação unânime e
consensual desta proposta de emenda à Consmuição.

o SR. PAUDERNEY AVELlNO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa a
palavra.

O SR. PAUDERNEY AVELlNO (Bloco/PFL 
AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, esse acordo encaminhado à Mesa prevê a re
jeição do substitutivo e a aprovação da emenda aglu
tinativa.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Muito
bem! V. Exa esclarece o Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Colocarei
em votação o substitutivo adotado pela Comissão
Especial.

Ouvirei rapidamente, apenas para que não pai
rem dúvidas, a orientação dos Srs. Líderes.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa a
palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
entendi o encaminhamento de V. Exa Será votada
uma emenda aglutinativa. Só que eu gostaria que o
avulso dessa emenda aglutinativa fosse distribuído
ao Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa já
providenciou a distribuição. Antes da votação, certa
mente, deverá chegar ao Plenário.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Mas V. Ex"
disse que já vai colocá-Ia em votação. Eu não a re
cebi.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O que
será votado Deputado Arnaldo Faria de Sá, é o substi
tutivo. A Mesa repete exatamente o que disse há pou
co: a emenda aglutinativa só pode ser feita com base
em texto destacado anteriormente. Como o texto des
tacado do art. 4° não contemplava o objetivo do
emendamento, vamos dizer assim, obviamente não
poderia ser aceito.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - A minha
questão foi nesse sentido.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Dessa for
ma, estamos colocando em votação o substitutivo. Se
eventualmente - obviamente a decisão é do Plenário
- o substitutivo for derrotado, é possível que se faça
uma emenda aglutinativa com base no projeto origi
nai que ressurge com a derrota do substitutivo e com
as emendas apresentadas ao longo da discussão.
Acho que está bem claro.
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o SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - É lógico que
entendi a colocação de V. Exa Foi por isso que naque
le momento eu perguntei a V. Exa se a discussão esta
va encerrada, porque então não caberia a emenda
aglutinativa.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputa
do, V. Exa mais uma vez está absolutamente correto,
adequado, e peço a sua contribuição à Casa. V. Exa
tem ajudado a Presidência, permanentemente, a pre
servar o Regimento.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sim, Sr. Pre
sidente. Eu só queria dizer a V. Exa que, ao derrotar
mos o substitutivo, antes de ser votada a emenda
aglutinativa, ela terá de ser distribuída, para que to
dos conheçamos seu teor, aliás, de triste memória,
porque ela surgiu na época da PEC da Previdência.
Derrotado o substitutivo, inventaram a tal da aglutina
tiva. Então, quero que seja distribuída essa emenda
aglutinativa.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Na verda
de, ela está a caminho. O Líder Arnaldo Madeira vai
prestar o esclarecimento ao Plenário.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Ela vai apre
sentar emenda depois.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vamos ter
calma. Não temos essa pressa toda para que não
haja qualquer dúvida no encaminhamento de uma
matéria de tamanha relevância.

O SR. ARNALDO MADEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Com a pa
lavra o Líder Arnaldo Madeira.

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDS - SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, vou solicitar a V. Exa
que suspenda a sessão por cinco minutos, para que
possamos ter um entendimento sobre esse tema, por
que ele envolve algumas complexidades regimentais.

Acho que é prudente, antes de votarmos qual
quer coisa, chegarmos a um entendimento sobre o
que vamos votar e como vamos votar.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa a
palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTS - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
só queria fazer uma observação, até para não dizer
que frustrei a tentativa de acordo. O substitutivo, se for
derrotado, não poderá ser utilizado na emenda agluti
nativa.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou inter
romper a sessão por cinco minutos, para que a ques
tão seja esclarecida entre os Líderes e, depois, sub
metida ao Plenário.

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

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa
a palavra.

O SR. BABÁ (PT - PA. Pela ordem. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, estou dando entrada a
um requerimento por meio do qual solicito informa
ções ao Ministro das Relações Exteriores, Celso La
fer, a respeito da instalação de um escritório do Go
verno norte-americano (US Secret Service) em São
Paulo, Estado de São Paulo, com o intuito de colher
dados sobre lavagem de dinheiro, conforme veiculado
por diversos meios de comunicação.

A justificativa mostra que não se trata de inten
ção recente, pois o pedido já havia sido feito há al
guns anos. Não é de hoje que o Governo brasileiro
tem atendido aos pedidos e imposições dos Estados
Unidos quanto à interferência econômica também no
tocante à segurança de nossa soberania e de outros
países da América Latina.

A demonstração mais recente dessa interferên
cia vinha sendo o Plano Colômbia, que, na versão
brasileira, nada mais é que o Plano Cobra, justificado
como Plano de Combate ao Narcotráfico, que na
América do Sul ameaça intensamente os Estados
Unidos. Trata-se, na verdade, de um levante contra os
trabalhadores camponeses, indígenas e desempre
gados.

Nesse sentido, requeremos que o Ministro da
Relações Exteriores explique a razão que motiva a
instalação de um escritório dessa natureza em territó
rio nacional; que atribuições tal escritório terá; que
grau de autonomia os agentes norte-americanos te
rão; de que forma as autoridades brasileiras controla
rão as atividades desses agentes estrangeiros em
território nacional; e que garantias as autoridades
brasileiras têm de que as atividades ou atribuições do
referido escritório não colidirão com a soberania naci
onal e com a jurisdição interna.

O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência concederá a palavra ao Deputado Fernando
Gabeira e estenderá a sessão por alguns minutos.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PT - RJ. Pelaor
demo Sem revisão do orador.)-
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Na minha opinião, o Governo deveria levar em de superação da Constituição, e terminamos em uma
consideração a gravidade do momento internacional situação insustentável.
e o seu relacionamento com a Oposição. Por isso, deixo o meu protesto não em relação

Não condeno, em princípio, a decisão do Gover- ao fato de o Presidente da República estar colaboran-
no brasileiro de aceitar a instalação de um escritório do com os Estados Unidos neste momento, mas em
do serviço secreto norte-americano em São Paulo. virtude de S. E)(I estar atropelando a Constituição e
Considero fundamental apoiar os norte-americanos subestimando o Congresso Nacional.
neste momento especial. Mas também considero in- O SR. CARLOS SANTANA - Sr. Presidente
constitucional a decisão de abrir o escritório em São peço a palavra pela ordem. '

Paulo sem a auto~zação do Congre~o. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Tem V. Exa a
Por essa razao, o Deputado LUIz Eduardo Gree- la

nhalgh entrou com uma queixa-crime contra o Presi- pa vra.
dente da República e a apresentou à Mesa, mostran- O SR. C~~LOS SANTANA (PT - .RJ. Pe~a or-
do que o problema não é contribuir com os Estados dem: Sem revlsao do orador.) - Sr. Presl~ente, Infor-
Unidos, mas contribuir com os Estados Unidos, pas- ~o a Casa que quatro Parla~~ntares estiveram reu-
sando por cima da Constituição brasileira. Se aceitar- nldos nes~a ta.rde com o Ministro dos Tra.nsp~rt~s.
mos que a Constituição seja atropelada nesse deta- Com S. E.~. estlvemo~ eu e ~s Deputados ~UIZ Sergio,
lhe teremos de aceitar outros atropelos contra ela. Paulo FelJo e Eber Silva; alem destes, estiveram pre-

, Estamos acompanhando o problema dos Esta- sent~s os comp~nh_eiros ligad?s à Prefeitura de ~i~va
dos Unidos onde uma série de medidas foi enviada Jardim, à Assoclaçao Comerciai de Campos e varias
ao congre~so. E seus membros pediram dez dias outras pessoas, como os companheiros Helinho e
para refletir sobre elas. Evidentemente, o Congresso Ronaldo.
norte-americano está diante da censura da corres- Fomos discutir com o Ministro a não-privatização
pondência, da censura eletrônica, do perfil racial de da BR-101.
suspeitos - um projeto que já existe - e de várias me- Sr. Presidente, a BR-1 01 é de vital importância
didas que vão alterar a face dos Estados Unidos. para o nosso Estado e para a região que vai de Nite-

No Brasil, estamos começando a tomar essas rói à fronteira do Espírito Santo. Por esse motivo, en-
medidas, mas com a diferença de não submetê-Ias ao tendemos que não pode haver privatização, pois ela
Parlamento. Pergunto-me como o Congresso brasilei- prejudicará a região que conta com grande área de
ro pode aceitar duas situações que considero insus- cerâmica. Um caminhão que carrega em torno de
tentáveis! nove milheiros, ao pagar o pedágio terá prejuízo

A primeira situação é a do provincianismo, que equivalente a um milheiro e meio. Quem sofrerá com
impede a discussão e não leva em consideração a cri- isso é a região e a população que terá alto índice de
se mundial. Não se trata de o provincianismo estar ou desemprego.
não na moda; precisamos superá-lo porque a realida- Essa região é atração turística, mas com a co-
de assim o exige. brança de pedágio perderemos os turistas. Por isso,

Há um ano, o Presidente George W. Bush pen- fomos tentar sensibilizar o Ministro quanto a essa
sava que os talibãs integravam um grupo de rock; questão. Não podemos privatizar a BR-101 porque a
hoje, os talibãs caíram em sua cabeça. Há seis me- mesma tem grande importância econômica para nos-
ses, o Presidente norte-americano pensava que o Pa- so Estado.
quistão não possuía um Presidente; hoje, S. Exa pre- A bancada de Deputados Federais do Rio de Ja-
cisa falar com ele diariamente. neiro todos os anos libera recursos para a BR-101.

Não podemos cair no mesmo erro. Temos de su- Mas o problema não é dispor de recursos, mas libe-
perar o provincianismo. A primeira providência para rá-Ios para que sejam feitas as obras necessárias na
tanto é trazer a crise para dentro do Congresso Nacio- estrada. Tudo isso foi discutido com o Ministro. Não
nal, mas isso o Presidente da República não deseja. podemos aceitar que a bancada se mobilize para con-

A segunda situação que não podemos aceitar é seguir o dinheiro e este não seja liberado. Isso acon-
que a Constituição brasileira comece a ser atropela- tecerá em 2002, quando teremos o recurso previsto
da. Sabemos disso por causa da história, que ensinou no Orçamento; mas não acontecerá o mesmo para fa-
a muitos de nós a sua lição de maneira difícil- alguns zer a estrada. Por isso é importante que a sociedade
estiveram presos, outros foram torturados. A história daquela região, em seus vários Municípios, se mobili-
ensina que o problema começa com um pequeno ato ze para não deixar privatizar a BR-101.
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Precisamos entender a economia daquela re
gião. O Ministro se comprometeu a ir a Campos discu
tir conosco e com a sociedade organizada.

Privatizar a BR-101 é privatizar nossa riqueza.
Não podemos deixar que isso aconteça. Pedágio nes
te País é imposto burro. Não devemos ter pedágio por
todos os lados, como está acontecendo. Precisamos,
sim, de política alternativa de transporte.

O SR. O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Ex" a
palavra.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, com relação às
palavras do Deputado Carlos Santana, o que mais
descontenta os Prefeitos daquela região é que, com
relação ao edital de privatização da BR-1 01, algumas
benfeitorias na estrada só seriam feitas no prazo com
preendido do décimo segundo ano em diante, após a
privatização. Isso é inaceitável, Sr. Presidente! Não
dá para concordar.

As pessoas que viajam na direção norte do
Estado do Rio de Janeiro sabem que a estrada é peri
gosa, é chamada de "estrada da morte", é cheia de
buracos. Se a privatizarem como reza o edital, tere
mos um problema a mais. A estrada continuará sendo
ruim e ainda teremos de pagar pedágio. Não pode
mos aceitar isso.

Quero abordar outro tema. Em toda crise, a cor
da arrebenta do lado do mais fraco - do lado dos tra
balhadores. Quando aconteceu o racionamento de
energia, vimos que imediatamente algumas empre
sas se apressaram em demitir trabalhadores. Agora
estamos diante de uma nova crise que sucede o ata
que terrorista nos Estados Unidos.

Esperando o aumento da crise, o sistema de te
lecomunicações iniciou processo de demissão de
1.350 trabalhadores. A EMBRATEL demitiu 500; a
BRASIL-SAT, 500; a TELEMAR, 350 funcionários.

Antes mesmo do desdobramento da crise, mais
uma vez estamos vendo a coisa estourar do lado do
mais fraco. Não há crise pior neste Pafs do que o de
semprego. Indiscutivelmente, desemprego é um caos
diante de um momento nervoso, em que eclode por
todos os lados a violência causada pelo desespero de
milhares de pais-de-famflia desempregados. É inacei
tável que empresa recentemente privatizada, que
teve milhares e milhares de reais de lucro, lance mão,
imediatamente, do argumento dessa crise internacio
nal para demitir chefes-de-família, trabalhadores com
experiência acumulada ao longo de vários anos.

Quero manifestar o meu descontentamento
com o que está acontecendo. Mas por isso já esperá
vamos, uma vez que as empresas concessionárias só
buscam o lucro. Por isso demitem trabalhadores, e,
agora, de forma injusta e desleal, usando a crise inter
nacional como argumento que realmente não nos sa
tisfaz. Até porque, Sr. Presidente, com esse ato, as
empresas de telecomunicações estão sim reforçando
a crise do desemprego, que já se tornou calamidade
no Brasil.

O SR. RICARDO BARROS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa a
palavra.

O SR. RICARDO BARROS (PPB - PR. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na se
mana passada o Presidente da República lançou o
Programa Bolsa-Alimentação, extensão do Programa
Bolsa-Escola, que paga R$15,OO por criança, até três
crianças de famílias carentes do Brasil.

Neste ano mais de 1 mil Municfpios serão bene
ficiados. Para isso serão destinados no próximo ano
R$500 milhões. As crianças serão atendidas desde o
ventre da mãe até fazerem 6 anos de idade. Elas,
através da Bolsa-Alimentação, terão boa nutrição e
formação para o aprendizado.

Quando uma criança está bem nutrida e bem
formada aprende melhor, assimila mais conhecimen
tos. Por sua vez, os professores estão ganhando me
lhor em função do FUNDEF. Pelos programas de Go
verno, toda criança permanecerá na escola, freqüen
tará as salas-de-aula e aprenderá melhor. O Progra
ma Bolsa-Alimentação é extensão do Programa Bol
sa-Escola.

Esse programa atenderá mais de 3,5 milhões de
crianças no País. As mães também se cadastram e
passam pelo mesmo processo de seleção do Progra
ma Bolsa-Escola. Assim, a atenção às crianças brasi
leiras é integral, desde o momento em que são conce
bidas até o momento em que deixam sua formação
primária.

É importante registrar que as mães também têm
suas obrigações para receber esses benetrcios. Elas
precisam fazer os exames pré-natais, precisam levar
seus filhos, se já tiverem nascidos, ao posto de saú
de, manter a vacinação da criança em dia, freqüentar
cursos de preparação nos quais aprendem que todo o
conjunto da família deve dar atenção especial à crian
ça etc. São cursos de formação familiar, de orientação
para alimentação, enfim, cursos que formarão essas
mães, a fim de que elas possam cuidar melhor dos
seus filhos.



Resolve

ATO DA PRESIDÊNCIA

Barbosa Neto (PMDB) - Presidente
Moroni Torgan - PFUPST
Eduardo Barbosa - PSDB
Carlito Merss - PT
Romel Anísio - PPB

Constituir, nos termos do art. 268 do Regimento
Interno, Comissão de Sindicância, destinada a apu
rar, no prazo de 15 (quinze) dias as denúncias menci
onadas no referido requerimento, a ser presidida pelo
Senhor Segundo Vice-Presidente, na condição de
Corregedor, e integrada pelos seguintes Senhores
Deputados:

Considerando a solicitação contida em requeri
mento do Sr. Deputado Rubens Bueno, a respeito de
matéria veiculada por órgão da imprensa relacionada à
CPI destinada a "investigar as possíveis irregularidades
atentatórias aos Princípios Constitucionais da legalida
de, da moralidade administrativa e da economicidade,
nas obras iniciadas e não concluídas e os bens imóveis
que não estão sendo utilizados, ou utilizados inadequa
damente pela administração federal" (Obras Inacaba
das), o Presidente da Câmara dos Deputados, atenden
do a requerimento do Corregedor,

Brasília, 26 de setembro de 2001. - Aécio Ne
ves, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Teremos
amanhã, à tarde, quinta-feira, pauta de votação com
emenda constitucional.

Neste instante, não chegamos ao entendimento.
Espero que possa haver um no futuro próximo. Certa
mente, não podemos burlar o Regimento e criar um
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Esse o registro que gostaria de fazer, Sr. Presi- te País, é bom olhar para sua retaguarda e ver o tipo
dente. de Forças Armadas que temos. Só a partir daí podem

O SR. MANOEL VITÓRIO - Sr. Presidente, dizer se eles conseguem ou não fazer o que bem en-
peço a palavra pela ordem. tendem no nosso País!

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa a Era o que tinha a dizer.

palavra. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
O SR. MANOEL VITÓRIO (PT - MS. Pela or- gostaria de fazer um comentário ao Plenário.

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gosta- Conforme entendimentos feitos ontem por todos
ria, em primeiro lugar, de agradecer à Mesa Diretora e os partidos, estou constituindo uma comissão de sindi-
também à Comissão de Fiscalização e Controle da cância interna, a ser presidida pelo Deputado Barbosa
Câmara dos Deputados - por intermédio dos Deputa- Neto, com indicações feitas pelos partidos, do maior
dos João Grandão e Nelson Trad - por nos ter levado para o menor (Deputados Moroni Torgan, do PFL; Edu-
a visitar a BR-262, onde constatamos os graves acon- ardo Barbosa, do PSDB, Carlito Merss, do PT, Romel
tecimentos que lá ocorrem, principalmente no trecho Anizio, do PPB), para, ao lado do Corregedor, tratar da
entre Corumbá e Miranda. questão relativa à CPI de Obras Inacabadas.

Quero lembrar ao Ministro dos Transportes, Eli
seu Padilha, que essa estrada é de interesse interna
cional, pois nos leva a nos relacionar economicamen
te com os países do Pacto Andino e com outros da
América Latina.

Não basta o Presidente Fernando Henrique
Cardoso fazer média com os Estados Unidos. Temos
de nos integrar com os povos irmãos da América Lati
na, com a Bolívia, Paraguai e Peru, para nos desen
volver, crescer e construir a independência do nosso
País, em relação harmoniosa de paz, crescimento
econômico e de geração de emprego com os povos
vizinhos, em especial com os do MERCOSUL e do
Pacto Andino.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JAIR BOLSONARO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem V. Exa
a palavra.

O SR JAIR BOLSONARO (PPB - RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, no iní
cio deste ano o Exército gastava com alimentação
aproximadamente R$40,00 por recruta. Depois, foi
obrigado a gastar R$12,00 por mês com a alimenta
ção de cada um. A partir de então, adotamos o regime
de meio expediente. Mas há nova ordem da equipe
econômica para reduzir mais ainda essa quantia, por
que R$12,00 por mês para alimentar cada recruta é
muito, segundo a equipe econômica!

O Exército, não podendo cumprir essa meta, in
formou o fato à equipe econômica. Esta, então, man
dou que ele concedesse baixa a 70% do seu efetivo
de recrutas, a partir do dia 10 de outubro, agora. A bai
xa estava prevista para dezembro.

Antes que alguns estrategistas intergaláticos
continuem falando o que Bush pode ou não fazer nes-



APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS
SRS:

VANESSA GRAZZIOTIN - Requerimento de
Informação - Solicita ao Senhor Ministro da Integra
ção Nacional, informações acerca da Agência de De
senvolvimento da Amazônia - ADA. (RIC n°
3.762/01 ).

Indicação - Sugere que sejam tomadas medi
das urgentes para entender a necessidade de ener
gia elétrica no município de Apuí, Estado do Amazo
nas. (INC nO 2.264/01).

Requerimento de Informação - Solicita ao Se
nhor Ministro de Ciência e Tecnologia, informações
sobre os Programas Especiais para Graduação. (Rle
n° 3.763/01).

Requerimento de Informação - Solicita informa
ções ao Senhor Ministro da Ciência e Tecnologia so
bre o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica (PIBIC) (RIC n° 3.764/01).

Requerimento de Informação - Solicita informa
ções ao Senhor Ministro da Saúde sobre os Progra
mas de Residência Médica. (RIC n° 3.765/01).

Requerimento de Informação - Solicita ao Se
nhor Ministro da Educação. informações sobre a qua-
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precedente perigoso. E fazemos isso em benefício do lificação do corpo docente das IES amazônicas. (RIC
bom andamento dos trabalhos desta Casa. n° 3.766/01).

Comunico também ao Plenário que estarei in- PADRE ROQ':JE.- Requerim;nto - Requer n~s
c1uindo na pauta de amanhã, para que fique bastante termos do ~rt. 117, mClso XIX e § 3 ,do RICO, o regls-
clara a relevância da matéria proposta de emenda tro nos A~~ls d~ Ca~a .de voto de I~uvor aos Promoto-
... '. res do Mlnlsténo Publico de Londnna, Estado do Pa-

con.stltu~lon~1 do .llu~tre Depu!ado JuquJn~a: que trata raná, Cláudio Esteves, Bruno Galatti e Solange Vi-
da II.u~lnaçao publi~a na~ cl~ades brasll~lras. Uma centin, pelo brilhante trabalho desenvolvido no com-
matena de extrema Importancla para o Pais, sobretu- bate à corrupção. (conferindo assinaturas)
do para os prefeitos municipais. MARCOS AFONSO - Indicação - Solicita ao

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Comunico Ministério do Meio Ambiente a adoção de medidas
mais uma vez aos Srs. Deputados que não houve o em relação à obra de construção de uma garagem
entendimento necessário para votação da Proposta s~bterrânea.na Praça ~ahatma Ghandi, na cidade do
de Emenda à Constituição n° 277-B/00 ficando sua RIo de Janeiro. (INC n 2.265/01).
votação adiada. ' Indicação - Sugere a vedação da cabine de co-

E .. • . t- d' d t b' d mando das aeronaves comerciais. (INC 02266/01)
. . m consequencla es ao a I~ os am em os e- L1NCOLN PORTELA _ Indicação _ Sugere ao

mais It~ns ~a pauta (~ecursos n s 144~01, 1O~OO e Ministério da Fazenda modificações no Seguro de
~ 10/00, Pr~Je~o de Lei Complementar n 9-C/99, Pro- Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores
Jetos de Lei n s 3.524-B/OO, 1.733-B/96, 2. 710-A/92 e de Vias Terrestres - DPVAT. (INC n° 2.267/01).
3.561-A/97; Projetos de Lei Complementar nOs PIMENTEL GOMES - Requerimento de Infor-
130-A/96 e 3-A/99; Proposta de Emenda à Constitui- mação - Solicita informações ao Ministro dos Trans-
ção n° 222-B/00; e Projetos de Decreto Legislativo nOs portes, Eliseu Lemos Padilha, pertinentes à inade-
159-B/92 e 381-A/99). quação das obras de recuperação efetuadas na rodo-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Apresen- via BR-1 01 ,que interliga o Município d~ Sobral ao de
tação de proposições. Fortaleza, no Estado do Ceara. (RIC ~ 3.767/01).

Os Senhores Deputados que tenham proposi- _AVENZ~.AR.ARRUD~ - Requen~e~to de Infor-
ções a apresentar queiram fazê-lo. maçao - SoliCita mformaçoe~ ao_Sr. Ministro do Tra

balho e Emprego sobre apllcaçao dos recursos do
Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT. (RIC n°
3.768/01).

JOSÉ PIMENTEL e OUTROS - Recurso - Re
corre, com base nos artigos 58 § 3° e 132, § 2° do
RICO, para queo Plenário delibere sobre o Projeto de
Lei n° 1970, de 1999 que "dispõe sobre a concessão
de financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvi
mento Econômico e Social- BNDES a empresas es
trangeiras". (REC n° 179/01).

LAURA CARNEIRO - Requerimento de Infor
mação - Solicita informações ao Senhor Ministro da
Fazenda, em relação à auditoria na folha de paga
mento e ao recadastramento dos remanescentes da
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do antigo Distrito
Federal. (Rle n° 3.769/01).

JOÃO GRANDÃO - Requerimento de Informa
ção - Solicita ao Ministro da Agricultura e do Abaste
cimento informações sobre denúncias de fraude nos
contratos de Planos de Saúde. (RIC n° 3.770/01).

ALMERINDA DE CARVALHO e OUTROS - Re
curso - Recurso contra a apreciação conclusiva, da
Comissão de Trabalho, Administração Serviço Públi
co, do Projeto de Lei n°3.789/2000, que cria o Conse
lho Federal e os Conselhos Regionais de Técnicos
em Prótese Dentária, disciplinando o funcionamento
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de seus órgãos de fiscalização e determina outras
providências. (REC n° 180/01).

NICE LOBÃO - Projeto de Lei - Altera a reda
ção do § 2° do art. 131 e do caput do art. 284, da Lei
n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro. (PL. N° 5.423/01).

MIRO TEIXEIRA e OUTROS - Proposta de
Emenda à Constituição - Imprime caráter mandató
rio à lei orçamentária anual e dá outras providências.
(PEC 00421/01).

ROBERTO ARGENTA - Requerimento - Re
quer a desapensação do Projeto de Lei n° 5.085 de
2001, do Projeto de Lei Principal nO 4.780 de 1998.
(conferindo assinaturas)

Requerimento - Requer alteração de despa
cho proferido no Projeto de Lei n° 3.865, de 2000.
(conferindo assinaturas)

DA. HÉLIO - Projeto de Lei - Dispõe sobre a
movimentação da conta vinculada do trabalhador no
FGTS de desemprego por mais de um ano. (PL. n°
5.424/01 ).

CUNHA BUENO - Requerimento de Informa
ção - Solicita informações ao Sr. Ministro da Fazen
da sobre a devolução do empréstimo compulsório
instituído pelo Decreto-Lei n02.288, de 1986. (RIC n°
3.771/01).

OLIVEIRA FILHO - Projeto de Lei - Obriga as
farmácias de todo o Território Nacional a manterem
em suas prateleiras e, em locais visíveis, todos os re
médios genéricos, com no mínimo de 10 unidades
de cada um. (PL. n° 5.425/01).

LUIZ DURÃO - Requerimento de Informação
Solicita do Senhor Ministro de Estado de Minas e
Energia informações sobre os poços de baixa vazão
de petróleo, localizados no Estado do Espírito Santo
e que não venham sendo explorados pela Petróleo
Brasileiro S. A. - PETROBRAS, por serem conside
rados comercialmente inviáveis pela empresa. (RIC
nO 3.772/01).

SILAS CAMÂRA - Requerimento de Informa
ção - Solicita informações sobre os recursos neces
sários para a conclusão das obras da BR-230, entre
Lábrea e Humaitá, no Estado do Amazonas. (RIC n°
3.773/01).

NEY LOPES - Projeto de Lei - Acrescenta pa
rágrafo ao art. 43 da Lei nO 8.666, de 21 de junho de
1993. (PL. n° 5.426/01).

PAULO LIMA - Projeto de Lei - Dispõe sobre a
obrigatoriedade de prestação de serviços gratuitos
como professor de ensino público fundamental e
médio por parte de estudantes de universidades pú
blicas. (PL. n° 5.427/01).

Projeto de Lei - Acrescenta parágrafo ao art. 47
da Lei n° 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que "Esta
belece as diretrizes e bases da educação nacional".
(PL. n° 5.428/01).

Projeto de Lei - Acrescenta artigo à Lei n° 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, que "Estabelece as dire
trizes e bases da educação nacional". (PL. n°
5.429/01 ).

NAIR XAVIER LOBO -Indicação - Sugere a to
mada de providências necessárias para a criação de
delegacias de polícia especializadas, no âmbito dos
Estados. (INC n° 2.268/01).

Indicação - Sugere a instituição de feriado no dia
5 de outubro, dia da promulgação da Constituição Fe
deral. (INC n° 2.269/01).

Projeto de Lei -Institui o Dia Nacional do Orgulho
Gay e da Consciência Homossexual. (PL n° 5.430/01).

NELSON PELLEGRINO - Requerimento de
Sessão Solene - Requer a convocação de sessão so
lene da Câmara dos Deputados a realizar-se no mês
de dezembro de 2001 para marcar a passagem do Dia
Mundial de Luta contra a AIDS, instituído pela Organi
zação Mundial de Saúde - OMS em 1998.

MOACIR MICHELEnO - Projeto de Lei - Dá
nova redação a dispositivos da Lei n° 9.615/98, que
institui normas gerais sobre desportos e dá outras pro
vidências. (PL n° 5.431/01).

NILSON MOURÃO - Projeto de Lei - Dispõe so
bre a inclusão obrigatória da disciplina Noções de Dire
ito no currículo escolar do ensino médio. (PL n°
5.432/01).

Projeto de Lei -Institui a obrigatoriedade de cria
ção, pelas escolas do ensino fundamental e médio, de
programas de educação preventiva integral contra o ta
bagismo e o abuso de drogas. (PL n° 5.433/01).

JOSÉ CARLOS COUTINHO - Projeto de Lei 
Dá nova redação ao parágrafo único do art. 513 da
Consolidação das Lei do Trabalho, instituída pelo De
creto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, (PL nO
5.434/01 ).

Projeto de Lei - Adiciona o inciso V ao art. 389 da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo De
creto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943. (PL n°
5.435/01).

Projeto de Lei - Modifica o artigo 70 da Consoli
dação das Leis do Trabalho aprovada pelo Decreto-Lei
n° 5.452, de 1° de maio de 1943. (PL n° 5.436/01).

Projeto de Lei - Modifica o § 2° do art. 224 da
Consolidação da Leis do Trabalho - aprovada pelo De
creto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, que dispõe
sobre condições de trabalho dos bancários. (PL n°
5.437/01 ).



VII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, lem
brando que amanhã, às 9 horas, haverá sessão sole
ne em homenagem à Polícia Rodoviária Federal.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) -

COMPARECEM MAIS OS SRS:
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Indicação - Sugere a implantação do Programa FERNANDO FERRO - Projeto de Decreto Le-
Esporte na Escola no Município de Teresópolis no gislativo - Dispõe sobre a realização de plebiscito
Estado do Rio de Janeiro. (INC na 2.270/01). destinado a autorizar ou não a liberação dos alimen-

Indicação - Sugere a implantação do Programa tos transgênicos na sociedade brasileira. (PDC na
Esporte na Escola no Município de Sapucaia no Esta- 1.238/01).
do do Ri? de_Janeiro. (INC ~o 2.271/0_1). VANESSA GRAZZIOTIN _ Requerimento de

Indlcaçao - Sugere a Implantaçao do Programa _. . . . .
Esporte na Escola no Município de Guapimirim no Inforn~açao ~- S?hclta ao ASe~hor ~lnlstro de MI~as e
Estado do Rio de Janeiro, (INC na 2.272/01). Ener~l~ n? amblto da AgenCia NaCional de Pet~oleo-

Indicação - Sugere a implantação do Programa fotocopia Intewal dos documentos, ~presentaçoes ou
Esporte na Escola no Município de Duque de Caxias ~studos, relativo ao transporte de gas natural de Coa-
no Estado do Rio de Janeiro. (INC na 2.273/01). ri para Manaus, no Estado do Amazonas, que foram

Indicação - Sugere a implantação do Programa enviadas pelo Governador do Amazonas à ANP. (RIC
Esporte na Escola no Município de Queimados no na 3.775/01).
Estado do Rio de Janeiro. (INC na 2.274/01). Requerimento de Informação - Solicita ao Se-

Indicação - Sugere a implantação do Programa nhor Ministro das Minas e Energia, Levantamentos e
Esporte na Escola no Município de Macaé no Estado Projetos, relativo a construção do Gasoduto Coa-
do Rio de Janeiro. (INC na 2.275/01). ri-Manaus, no Estado do Amazonas. (RIC n°

Indicação - Sugere a implantação do Programa 3.776/01). ... .
Esporte na Escola no Município de Quissamã no MAGNO MALTA - Projeto de Lei-InstitUi o Pro-
Estado do Rio de Janeiro. (INC nO 2.276/01). grama Nacion~1 ~e Prevenção e Recuperação de De-

. _ . _ pendentes QUImicos. (PL nO 5.438/01).
Indlcaçao - Sugere ~ I~planta~aod~ Programa NELSON PELLEGRINO E OUTROS _ Recurso

Esporte na Esc~la no MUn!ClpIO de S~o Joao da Barra _ Recurso contra apreciação conclusiva da Comissão
no Estado do RIO de Janeiro. (INC n 2.277/01). de Trabalho, de Administração e Serviço Público so-

Indicação - Sugere a implantação do Programa bre o Projeto de Lei n° 1,969/99. (REC na 181/01)
Esporte na ~scola no. Municípi~ de São Fidélis no INÁCIO ARRUDA - Requerimento - Requer ao
Estado do RIO de Janeiro. (INC n 2.278/01). Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos

Indicação - Sugere a implantação do Programa Deputados, Aécio Neves, a criação de Delegação do
Esporte na Escola no Município de São Sebastião do Parlamento Brasileiro para participar do Fórum Parla-
Alto no Estado do Rio de Janeiro, (INC na 2.279/01). mentar Mundial que ocorrerá em Porto Alegre nos

Indicação - Sugere a implantação do Programa dias 31 de janeiro a 5 de fevereiro de 2002, como par-
Esporte na Escola no Município de Rio das Ostras no te integrante do Fórum Social Mundial. (conferindo
Estado do Rio de Janeiro. (INC na 2.280/01). assinaturas)

Indicação - Sugere a implantação do Programa Requerimento de Informação - Solicita informa-
Esporte na Escola no Município de Cardoso Moreira ções ao Exmo Sr. Ministro de Estado da Fazenda
no Estado do Rio de Janeiro. (INC n° 2.281/01). acerca do demonstrativo de Dívida Fundada do Esta-

Indicação - Sugere a implantação do Programa do do Ceará (RIC na 3.777/01).
Esporte na Escola no Município de Arraial do Cabo no AGNELO QUEIROZ - Requerimento de Infor-
Estado do Rio de Janeiro. (INC na 2.282/01). mação - Solicita informações ao Sr. Ministro das Mi-

Indicação - Sugere a implantação do Programa nas e Energia sobre contrato de consultoria realizado
Esporte na Escola no Municfpio de São Pedro da pela Petrobrás. - (RIC n° 3.778/01).
Aldeia no Estado do Rio de Janeiro. (INC na 2.283/01). PAULO JOSÉ GOUVÊA - Projeto de Lei - Dis-

Indicação - Sugere a implantação do Programa põe sobre o Estatuto da Pessoa Portadora de Defi-
Esporte na Escola no Município de Itaperuna no Esta- ciência e dá outras providências. (PL n° 5.439/01).
do do Rio de Janeiro. (INC n° 2.284/01).

Indicação - Sugere a implantação do Programa
Esporte na Escola no Município de Silva Jardim no
Estado do Rio de Janeiro. (INC na 2.285/01).

BABÁ - Requerimento de Informação - Solicita
informações ao ministro das Relações Exteriores, Sr.
Celso Lafer, sobre a instalação de escritório do US
Secret Service na Cidade de São Paulo. (RIC na
3.774/01).
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Partido Bloco
RORAIMA

Alceste Almeida PMDB
Luis Barbosa PFL PFL/PST
Robério Araújo PL PUPSL

Presentes de Roraima : 3

AMAPÁ

Badu Picanço PL PUPSL
Dr. Benedito Dias PPB
Jurandil Juarez PMDB

Presentes de Amapá :3

PARÁ

Asdrubal Bentes PMDB
Babá PT
Giovanni Queiroz PDT PDT/PPS
José Priante PMDB
Josué Bengtson PTB
Socorro Gomes PCdoS PSB/PCDOB
Zenaldo Coutinho PSDB

Presentes de Pará! : 7

AMAZONAS

Luiz Fernando PPB

Presentes de Amazonas : 1

RONDONIA

Marinha Raupp PMDB
Nilton Capixaba PTB

Presentes de Rondonia : 2

ACRE

Marcos Afonso PT

Presentes de Acre : 1

TOCANTINS

Igor Avelino PMDB

Presentes de Tocantins: 1
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MARANHÃO

Albérico Filho
Neiva Moreira
Pedro Novais
Sebastião Madeira

Presentes de Maranhão : 4

CEARÁ

Adolfo Marinho
Aníbal Gomes
Léo Alcântara
Marcelo Teixeira
Sérgio Novais
Vicente Arruda

Presentes de Ceará : 6

PIAuí

Átila Lira
Heráclito Fortes
Marcelo Castro
MussaOemes
Wellington Dias

Presentes de Piauí : 5

RIO GRANDE DO NORTE

DIÁI{IO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido

PMOB
POT
PMOB
PSOB

PSDB
PMOB
PSDB
PMDB
PSB
PSDB

PSOB
PFL
PMDB
PFL
PT

Setembro de 2001

Bloco

PDT/PPS

PSB/PCDOB

PFLlPST

PFUPST

Iberê Ferreira
Lavoisier Maia

Presentes de Rio Grande do Norte : 2

PARAíBA

Enivaldo Ribeiro
Ricardo Rique
Wilson Braga

Presentes de Paraíba: 3

PERNAMBUCO

Armando Monteiro
Djalma Paes
Fernando Ferro
João Colaço
Joel De Hollanda
José Chaves
Lui:z Piauhy1ino
Maurilio Ferreira Lima
Osvaldo Coelho
Pedro Corrêa
Wolney Queiroz

Presentes de Pernambuco : 11

ALAGOAS
Augusto Farias
Helenildo Ribeiro
José Thomaz Non/)
Olavo Calheiros

Presentes de Alagoas : 4

PTB
PFL

PPB
PSDB
PFL

PMOB
PSB
PT
PMDB
PFL
PMOB
PSDB
PMDB
PFL
PPB
POT

PPB
PSDB
PFL
PMDB

PFLlPST

PFUPST

PSB/PCOOB

PFUPST

PFUPST

PDT/PPS

PFUPST



PMDB
PL PLlPSL
PFL PFUPST
PPB
PMDB
PFL PFUPST
PFL PFUPST
PMDB
PT
PFL PFUPST
PSDB
PT
PFL PFUPST

Setembro de 200 I

SERGIPE

Sérgio Reis
Tânia Soares

Presentes de Sergipe: 2

BAHIA

Benito Gama
Eujácio Simões
Jaime Fernandes
João Leão
Jonival Lucas Junior
Jorge Khoury
José Carlos Aleluia
Leur Lomanto
Nelson Pellegrino
Reginaldo Germano
Saulo Pedrosa
Walter Pinheiro
Yvonilton Gonçalves

Presentes de Bahia : 13

MINAS GERAIS

Cleuber Carneiro
Eduardo Barbosa
Eliseu Resende
Fernando Diniz
Gilmar Machado
Glycon Terra Pinto
Ibrahim Abi-Ackel
João Magalhães
João Magno
José Militão
Lincoln Portela
Marcos Lima
Maria do Carmo Lara
Nilmário Miranda
Romel Anizio
Romeu Queiroz
Ronaldo Vasconcellos
Tilden Santiago
Walfrido Mares Guia

Presentes de Minas Gerais: 19

EspíRITO SANTO

Luiz Durão
Magno Malta
Rita Camata

Presentes de Espírito santo: 3

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido

PTS
PCdoB

PFL
PSDB
PFL
PMDB
PT
PMDB
PPB
PMDB
PT
PSDB
PSL
PMDB
PT
PT
PPB
PSDB
PL
PT
PTB

PFL
PL
PMDB
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Bloco

PSB/PCDOB

PFUPST

PFUPST

PUPSL

PLlPSL

PFLlPST
PUPSL
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RIO DE JANEIRO

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido

Setembro de 2001

Bloco

Alexandre Cardoso
Carlos Santana
Dino Fernandes
Eurico Miranda
Jandira Feghali
Luisinho
Luiz Sérgio
Paulo Baltazar
Paulo Fei}6
Roberto Jefferson
Rodrigo Maia
Vivaldo Barbosa

Presentes de Rio de Janeiro : 12

SÃO PAULO

Aldo Rebelo
A1oizio MercadantE
Antonio Kandir
Arnaldo Faria de Sá
Ary Kara
Bispo Wanderval
De Velasco
Iara Bernardi
Ivan Valente
João Eduardo Dado
João Paulo
Julio Semeghini
Luciano Zica
Luiz Antonio Fleury
Marcelo Barbieri
Marcos Cintra
Medeiros
Milton Monti
Paulo Lima
Professor Luizinho
Salvador Zimbaldi
Sampaio 06ria
Teima de Souza

Presentes de São Paulo : 23

MATO GROSSO

Uno Rossi
Ricarte de Freitas
Teté Bezerra
Wilson Santos

Presentes de Mato Grosso : 4

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga
Geraldo Magela
Jorge Pinheiro
Osório Adriano

Presentes de Distrito Federal : 4

PSB
PT
PPB
PPB
PCdoB
S.Part.
PT
PSB
PSDB
PTB
PFL
POT

PCdoS
PT
PSOB
PTB
PPB
PL
PSL
PT
PT
PMDB
PT
PSDB
PT
PTB
PMDB
PFL
PL
PMDB
PMDB
PT
PSDB
PSDB
PT

PSDB
PSDB
PMDB
PMD8

PMOB
PT
PMDB
PFL

PSB/PCDOB

PSB/PCDOB

PSB/PCDOB

PFUPST
POT/PPS

PSB/PCDOB

PUPSL
PL/PSL

PFUPST
PLlPSL

PFUPST
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Partido Bloco
GoIÁs

Geovan Freitas PMDB
Jovair Arantes PSDB
Lúcia Vânia PSDB

Presantes de Goiás :3

MATO GROSSO DO SUL

Marisa Serrano PSDB
Nelson Trad PTB
Pedro Pedrossian PPB
Waldemir Moka PMDB

Presentes de Mato Grosso do Sul :4

PARANÁ

Airton Roveda PTB
Chico da Princesa PSDB
Luciano Pizzatto PFL PFLlPST
Rubens Bueno PPS POT/PPS

Presentes de Paraná: 4

SANTA CATARINA

Edison Andrino PMDB

Presentes de Santa Catarina :1

RIO GRANDE DO SUL

Clovis IIgenfritz PT
Darcísio Perondi PMOB
Henrique Fontana PT
Orlando Desconsi PT
Paulo José Gouvêa PL PLlPSL
Pompeo de Matto~ POT PDT/PPS

Presentes de Rio Grande do Sul : 6
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DEIXAM DE COMPARECER OS SRS:

Partido Bloco
RORAIMA

Airton Cascavel PPS POT/PPS

Salomão Cruz PPS

Total de Ausentes: Z
AMAPÁ

Evandro Milhomen PSS PSS/PCOOB

Fátima Pelaes PSOB

Total de Ausentes: 2:

PARA

Oeusdeth Pantoja PFl PFUPST

Gerson Peres PPB

Nicias Ribeiro PSOS

Raimundo Santos PFl PFlIPST

Renildo leal PTS

Total de Ausentes: 5

AMAZONAS

Arthur Virgílio PSOB

Total de Ausentes: 1

RONDONIA

Oscar Andrade Pl PUPSL

Sérgio Carvalho PSOB

Total de Ausentes: 2
ACRE

José A1eksandro PSL PLlPSL

Márcio Bittar PPS POT/PPS

Zila Bezerra PTB

Total de Ausentes: Z
TOCANTINS

Kátia Abreu PFL PFlIPST

Osvaldo Reis PMOB

Total de Ausentes: 2
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Partido Bloco

MARANHÃO

Costa Ferreira PFL PFLlPST

Eliseu Moura PPB

Francisco Coelho PFL PFLlPST
Mauro Fecury PFL PFUPST
Remi Trinta PL PUPSL
Roberto Rocha PSDB

Total de Ausentes: "
CEARÁ

Almeida de Jesus PL PUPSL

Antonio Cambraia PSDB

Amon Bezerra PSDB

Chiquinho Feitosa PSDB

Eunlcio Oliveira PMDB

Raimundo Gomes de Matos PSDB

Roberto Pessoa PFL PFUPST

Rommel Feij6 PSDB

Total de Ausentes: 8

RIO GRANDE DO NORTE

Carlos Alberto Rosado PFL PFUPST

Total de Ausentes: 1
PARA(BA

Efraim Morais PFL PFUPST

Marcondes Gadelha PFL PFUPST

Total de Ausentes: 2

PERNAMBUCO

Luciano Bivar PSL PUPSL

Marcos de Jesus PL PUPSL

Severino Cavalcanti PPB

Total de Ausentes: 3

ALAGOAS

Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB

João Caldas PL PUPSL

Luiz Dantas PST PFUPST

Total de Ausentes: 3
SERGIPE

Cleonâncio Fonseca PPB

Jorge Alberto PMDB

José Teles PSDB

Pedro Valadares PSB PSB/PCDOB

Total de Ausentes: 4.
BAHIA

Francistônio Pinto PFL PFUPST



PPB

PFL PFLlPST

PPS PDT/PPS

PT

PFL PFUPST

PFL PFUPST

PPB
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BAHIA

Gerson Gabrielli

José Lourenço

Roland Lavigne

Total de Ausentes: 4

MINAS GERAIS

Danilo de Castro

Herculano Anghinetti

Maria Elvira

Silas Brasileiro

Vittorio Medioli

Zezé Perrella

Total de Ausentes: fj

EsplRITO SANTO

Feu Rosa

Ricardo Ferraço

Rose de Freitas

Total de Ausentes: ~

RIO DE JANEIRO

Alexandre Santos

Itamar Serpa

Jorge Wilson

Luiz Ribeiro

Mattos Nascimento

Milton Temer

Rubem Medina

Total de Ausentes: 7
SÃO PAULO

Celso Russomanno

Chico Sardelli

João Herrmann Neto

José Dirceu

Moreira Ferreira

Robson Tuma

Vadão Gomes

Total de Ausentes: 1
MATO GROSSO

Murilo Domingos

Pedro Henl)'

Welinton Fagundes

Total de Ausentes: 3

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido

PFL

PMDB

PMDB

PSDB

PPB

PMDB

PMDB

PSDB

PFL

PSDB

PPS

PSDB

PSDB

PSDB

PMDB

PSDB

PST

PT

PFL

PTB

PPB

PSDB

Setembro de 2001

Bloco

PFUPST

PFUPST

PDT/PPS

PFLlPST

PFLlPST
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Partido Bloco
DISTRITO FEDERAL

Wigberto Tartuce PPB
Total de Ausentes: 'j

GOIÁS

Lidia Quinan PSDB

Norberto Teixeira PMDB

Total de Ausentes: 2
PARANÁ

Basílio Villani PSDB

José Janene PPB

Max Rosenmann PSDB

Total de Ausentes: ~

RIO GRANDE DO SUL

Cezar Schirmer PMDB

Luis Carlos Heinze PPB
Mendes Ribeiro Filho PMDB

Nelson Marchezan PSDB

Nelson Proença PMDB

Total de Ausentes: 5



46134 Quinta-feira 27 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 200 I

o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerro a
sessão, designando para amanhã, quinta-feira, dia
27, às 13 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

MATÉRIA SUJ(ITA A DISPOSiÇÕES ESPECIAIS
(Art. 202 clc Art. 191, I, do Regimento Interno)

Co,\tinuação da Votação

1
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

NV 277-8, DE 2000
(DO PODER EXECUTIVO)

Continuação da votação, em primeiro lumo, da
Proposta de Emenda à Constituição nO 277·A, de
2000, que altera os arts. 149 e 177 da Constituição
Federal. Tendo pareceres: da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela
admissibilidade, contra os votos dos Deputados
Geraldo Magela, Waldir Pires, Fernando Coruja e
Ayrton Xerêz (Relator. Dep. Paulo Magalhaes): e da
Comissão Especial, pela aprovação desta. pela
admissibilidade das emendas de nOs 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. , O, 11, 12 e 13. e no mérito. pela aprovação
das de nOs 1 e 2, pela aprovação parcial das de nOs 3,
7,9,11,12 e 13, com substitutivo, e pela rejeição das
emendas de nOs 4, 5, 6, 8, e 10, recebidas na
Comissão, nos termos do parecer do Relator, que
apresentou complementação de voto. A Deputada
Miriam Reid apresentou declaração de voto (Relator:
Dep. Basílio Villani).

Discussão

2
PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO

N° 222-8, DE 2000
(DO SR. JUQUINHA)

Discussão, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nO 222-A, de 2000, que dá
nova redação ao artigo 145, ínciso 11, e § 211 da
Constituição Federal; tendo pareceres: da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, pela
admissibilidade, com substitutivo (Relator: Dep. Ney
Lopes); e da Comissão Especial, pela aprovação,
com substitlltivo ( Relator: Dep. Osmar Serraglio).

AVISOS
PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE

EMENDAS OU RECURSOS

l-EMENDAS

PROJETO DE LEI
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
(Ato da Mesa nO ln, de 1989)

N° 5.396/01 (PODER EXECUTIVO) - Institui o
Programa Seguro-Renda para os Agricultores
Familiares da Região Nordeste e do Norte do Estado
de Minas Gerais, nos Munidpios em que tenha :lido
reconhecido estado de calamidade ou situação de
emergência em ato do Governo Federal.
(art. 64, § 10 da constituição Fadera/): 05-11-01
DECURSO: 4@ SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 28-09-01

11- RECURSOS

1.CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSNA DE
COMISSÃO (Art. 24, 11)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, §10)
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, §3° combinado com art.13' §2")

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETOS DE LEI:

N° 56-8/95 - (RITA CAMATA) - Altera o artigo 14 do
Decreto-Lei nQ 58, de 10 de dezembro de 1937, que
"dispõe sobre o loteamento e a venda de terrenos
para pagamento em prestacões,"
DECURSO: 3' SESSÃO •
ÚLTIMA SESSÃO: OH 0-01

N" 3.704-8/97 - (ALDO REBELO) - Cria os
Conselhos Federal e Regionais de Sociólogos e dá
outras providências.
DECURSO:3i SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01-10-01

N° 2.431-6/00 - (CELCITA PINHEIRO) - Denomina
·Vladuto Luiz Philippe Pereira Leite" o viaduto
localizado no quilômetro 404 da rodovia BR-364/163,
no entroncamento com a rodovia MT-407, Rodovia
dos Imigrantes, no município de Cuiabá-MT.
DECURSO:3~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 01-10-01

PROJETOS DE DeCRETO LEGISl.ATIVO:

N° 701-A/OO - (COMISSÃO DE CI~NCIA E
TECNOLOGIA. COMUNICAÇÃO r: INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a P.ssoclação Equipe
Canal 8 a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de Mariópolis, Estado do
Paraná.
DECURSO: 3D SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01-10-01

N° 794-A100 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA. COMUNICAÇÃO I: INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Urtigão a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade de São João
da Urtiga. Estado do Rio Grande dD Sul.
DECURSO: 31 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01-10-01

N° 871-AJD1 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Vale do Uatumã a e:;ecutar serviço de
radiodifusão comunitária, ni, localidade de
Presidente Figueiredo, Estado do Amazonas.
DECURSO: 31 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01-10-01
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N0 890-A/01 _ (COMISSÃO DE CIÊNCIA E serviço de radior'.iusão comunitária, na localidade de
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) Fortaleza dos Noqueiras. Estado do Maranhão.
- Aprova o ato que outorga pernlÍssão à Fundação DECURSO: 3! S:;SSÃO
Educativa e Cultural de Coroatá para executar, pelo ÚLTIMA SESSÃJ; 01·10-01
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonOr.l em freqüência N° 954·A(O·1 . (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
modulada, com fins exclusivamente educativos, na TECNOLOGlA, i:OMUNICAÇAo E INFORMÁTICA)
localidade de Coroatá, Estado do i'v1aranhão. - Aprova o ato que renova a concessão outorgada à
DECURSO: 3í1 SESSÃO Sociedade Brasileira de Radiodifusão Ltda.. para
ÚLTIMA SESSÃO: 01-10-01 explorar serviço de radiodifusão sonora em onda

média, na cidada de Jacutinga. Estado de Minas
NQ 914-Al01 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E Gerais.
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) DECURSO: 3~ S:=SSÃO
- Aprova o ato que outorga permissão à Fundação
Educacional. Cultural e Artlstica Queluz de Minas. ÚLTIMA SESSÃO: 01-10-01
para executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins exclusivamente N° 962-Af01 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
educativos, na cidade de Conselheiro Lafaiete. TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
Estado de Minas Gerais. - Aprova o ato que autonza a OCAMISÃO -
DECURSO: 311 SEssAo Associação Brasileira de Prevenção à Doença
ÚLTIMA SESSÃO: 01-10-01 Infecto-contagiosa e Cidadania a executar serviço de

radiodifusão comunitária, na localidade de Jaboatão
N° 925-A/01 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E dos Guararapes. Estado de Pernambuco.
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) DECURSO: 35 SESSÃO
- Aprova o aro c;ue outorga concessão à Fundação ÚLTIMA SESSÃO: 01 -1 0·01
TV Educativa Uriversidade Católica de Santos, para
executar serviço ~"je radiodifusão de sons e imagens. N° 99S-AfO'í - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
com lins exclusi'Jamente educativos, na cidade de TECNOLOGIA, COMUNICACÃO E INFORMÁTICA)
Cubatão. Estado de São Paulo. - Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural
DECURSO: 3il SI SSÃO Rádio Liberdade FM - RADIOLlBER a executar
ÚLTIMA SESSÃO: 01·10-01 serviço de r3diodifusão comunitária. na localidade de

Itaqui, Estadc do Rio Grande do Sul.
N° 926-A(O'j - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E DECURSO: 3" SESSÃO
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) ÚLTIMA SESSÃO: 01-10-01
- Aprova o ato qiJe renova a concessão outorgada à
Rádio São João 8el Rei S/A, para explorar serviço N° 1.00S-A(01 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
de radiodifusão SJnora em onda média. na cidade de TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
São João Del Re. Estado de Minas Gerais. - Aprova o ato que aUlOriza a Associação
DECURSO: 3@ SFSSÃO Comunitaria de Rodeiro a executar serviço de
ÚLTIIlliA SESSÃu: 01-10-01 radiodifusão comunitária. na localidade de Rodeiro,

Estado de Minas Gerais.
N° 941-A/D1 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E DECURSO: 2~ SESSÃO
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) ÚLTIMA SESSÃO: 01-10-01
- Aprova o ato que autoriza a Associação Cultural e
Educativa de Ver3 Cruz do Oeste a executar serviço N° 1.035·AfO'l - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
de radiodifusão ,,::omunitária. na localidade de Vera TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
Cruz, Estado do Paraná. - Aprova o ato que outorga concessão à Fundação
DECURSO: 3~ Si SSÃO Setorial de Radiodifusão Educativa de Sons e
ÚLT1iV1A SESSÃI): 01-10-01 Imagens para executar. pelo prazo de quinze anos,

sem direito de exclusividaae, serviço de radiodifusão
N° 942-Af01 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E de sons e imagens. com fins exclusivamente
TECNOLOGIA, C.OMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) educativos. na cidade de Pindamonhangaba, Estado
- Aprova o ~~Io que autoriza a Associação de São Pauio.
Comunitária de I\badiânia a executar. pelo prazo de DECURSO: :J~ SESSÃO
três anos, servrr;O de radiodifusão comunitária, na ÚLTIMA SESSÃO: 01-10-01
cidade ele Abadiânia, Estado de Goiás.
DECURSO: 3a S: :3SÃO 1.2 COM P!l,RECERES, QUANTO AO MÉRITO,
ÚLTIMA SESSÃu: 01-10-01 CONTR..;RIOS (Art. 133)

N° 943-Af01 - (COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, LOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA)
- Aprova o :·to que autoriza a Associação
Comunitária de F-ádio Difusão Cidade FM a executar

PROJETOS OE LEI:

N" 3.694(97 (CUNHA BUENO) - Acrescenta
parágrafo ÚniCO ao artigo 58 da Consolidação das
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Leis do Trabalho, reduzindo a jomada de trabalho
dos maiores Je cinqüenta e cinco anos de idade.
DECURSO:3ê SESSÃO
Úl..TIMA SESSÃO: 01-10-01

N° 198/99 (SENADO FEDERAL) - Acrescenta
dispositivo ao art. 24 da Lei n2 8.666, de 21 de junho
de 1993, para incluir, entre as hipóteses de dispensa
de licitação, a aquisição de livros editados no
exterior, nas condições que especifica.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01-10-01

N° 1.142/99 (AVENZOAR ARRUDA) - Dispõe sobre
as informações empresanais a serem fornecidas aos
sindicatos profissionais com a finalidade de subsidiar
a negociação coletiva.
DECURSO:3~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 01-10-01

N° 1.374/99 (RUBENS BUENO) - Torna obrigatória a
prestação de serviços gratuitos como protessor de
ensino público fundamental e médio por parte de
estudantes de universidades públicas. (E seu
apensado: PL. nQ 3.632/00, do Dep. Rafael Greca).
DECURSO:3~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 01-10-01

N° 1.969/99 (NELSON PELLEGRlNO) - Dispõe
sobre a formação compulsória de provisão. pelas
empresas prestadoras de serviços, para o
pagamento de obrigaC(ões trabalhistas.
DECURSO: 3D SE5SAO
ÚLTIMA SESSÃO: 01 -10-O'

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMISSÃO (Art. 54)
SUJEITAS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR (art. 144)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, § 12 )

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, § 32 combinado com art.132, § 22)

2.1 PELA INCONSTITUCIONALIDADE E/OU
INJURIDICIOADE OU INADMISSIBILIDADE

PROJETOS DE LEI:

N° 1.432196 (ANA JULlA) - Acrescenta dispositivo à
Lei n2 7.1 02, 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 vigilância e de transporte de
valores, e dá outras providências. 11

DECURSO: 1;& SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 03-10-01

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE
PREJUDICIALIDADE (Art. 164. § 1°)
SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO
(art. '64, § 22 e § 32)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 164, § 22)

PROJETOS DE LEI:

N° 3.917/97 (MARIA ELVIRA) - Dispõe sobre a
comemoração de feriados antecipadamente às
segundas-feiras.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 01-'0-01

N° 4.820/01 (BISPO RODRIGUES) • Altera a redação
do art. 10 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de
2001, para aumentar o número tie candidatos que
cada partido poderá registrar às eleições
proporcionais.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-09-01

4. SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR (131, § 10
)

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(137, § 22)

PROJETO DE RESOLUÇÃO

N° 172101 (MAGNO MALTA) - Cria a Comissão Mista
para acompanhar junto ao Tribunói Superior Eleitoral
os trabalhos de apuração das eleições pelo Sistema
Eletrônico.
ÚLTIMA SESSÃO: 27-09-01

RELAÇÃO DE DEPUTADOS INSCRITOS PARA O
GRANOE EXPEDIENTE - SETEMBROJ2001

28 6a -feira 10:00 Nelson Trad (PTB - MS)
10:25 Zenaldo Coutinho (P80B- PA)
10:50 Inácio Arruda (Bloco PCdoS - CE)
11 :1-5 Pedro Eugênio (Bloco PPS - PE)
11 :40 Jurandil Juarez (PMDB - AP)
12:05 Lúcia Vânia (PSDB - GO)
12:30 José Pimentel (PT - CE)
12:55 Eduardo Campos (Bloco PSB - PE)
13:20 Edir Oliveira (PTB· AS)
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I - COMISSÕES PERMANENTES
COMISSÃO DE AGRICULTURA E pOLíTICA RURAL

AVISOS

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: sa sessão
Última Sessão: 27/09/01

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°1

PROJETO DE LEI N° 4.495/01 - do Sr. Antônio Cambraia - que 'que concede isenção do IPI a máquinas e
equipamentos agrlcolas".
RELATOR: Deputado NILSON MOURÃO

COMISSÃO OA AMAZÔNIA E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

REUNIÃO ORDINÁRIA
Local: Plenário 4, Anexo 11
Horário: 10h

AUDII:NCIA PÚBLICA
CONJUNTA COM A COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TEMA:
- Esclarecimentos sobre os reflexos nos bancos oficiais e nos fundos constitucionais, da Medida Provisória n°
2.196/01, que estabelece o Programa de Fortalecimento das Instituiçôes Financeiras Federais e autoriza a criação
da empresa gestora de ativos.

CONVIDADA:
- Sra. Tereza Grossi, Diretora de Fiscalização do Banco Central do Brasil.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO
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Local: Plenário 01, Anexo \I
Hora: 10 h

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REUNIÃO ORDINÁRIA

Setembro de 2001

A - Proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Casa:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

EMENDAS DE PLENÁRIO, EM SEGUNDO TURNO. AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N. 106E11992 - que "institui o
Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados".
RELATOR: Deputado INALDO LEITÃO.
PARECER: a ser proferido.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 3a Sessão
Última Sessão: 01/10/2001

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

A • Da Análise da Constitucionalidade, Juridicldade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 1.870/1999 - do Sr. Marcos Rolim - que "torna obrigatória a inserção de cláusula protetora de
direitos humanos em contratos de financiamentos concedidos por instituições ofIciais·.
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL.

B • Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (8rt. 54, I):

PROJETO DE LEI N° 4.586/2001 - do Sr. Ricardo 8erzoini - que "dispõe sobre a emissão de extratos bancários.
relativamente aos depósitos judiciais e extrajudiciais de tributos e contribuições federais, alterando a redação do § 5°
do art. 1° da Lei nO 9.703, de 17 de novembro de 1998".
RELATOR: Deputado ZENALDO COUTINHO.

PROJETO DE LEI N° 3.614J2oo0 - do Sr. João Herrmann Neto - que "dispõe sobre a responsabilidade civil das
empresas locadoras de veiculas em acidentes de trânsito e da outras providências".
RELATOR: Deputado FERNANDO CORUJA.

PROJETO DE LEI N° 4.17712001 - do Senado Federal - que "dispõe sobre a atualização monetária dos valores
expressos em Reais na lei nO 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que altera a legislação do Imposto sobre a Renda
das pessoas ffsicas, e dá outras providências'.
RELATOR: NEY LOPES.

Decurso: 5 il Sessão
Última Sessão: 27/09/2001

Projetos de lei (art. 119,' e § 1°)

A • Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito:

PROJETO DE LEI N° 2.133-A/1999· do Sra. Alcyone Alhaíde - que "toma obrigatória a vacinação da rubéola de
mulheres em idade fértil".
RELATOR: Deputado LÉO ALCÂNTARA.

PROJETO DE LEI N° 1.328/1999 • do Sr. Vicente Caropreso - que "obriga a entrega de resumo do histórico de
atendimento aos pacientes submetidos à Internação eletiva ou de emergência".
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES.

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E
MINORIAS
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Horário: 9h
Local: Plenárir, 16, Anexo II

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

REUNIÃO ORDINÁRIA

AUDI~NCIA PÚBLICA

Quinta-feim 27 46139

TEMA:
DISCUSSÃO SOBRE TRANSG~NICOS e LANÇAMENTO DE LIVRO SOBRE O TEMA PROVENIENTE DA
CAMPANHA "POR UM BRASIL L1IVRE DE TRANSGt=:NICOS·

PROGRAMAÇÃO
9h - Abertura da Sessão
Deputada Ana Catarina (PMDB-RN) - presidente da Comissão

9:3Dh - EDElCIO VJGNA - INESCJlnstituto de EstudoS Socioeconõmicos e professor colaborador do Depto de
Ciência Polilica,unB
(apresentação da Pesquisa sobre o mapeamento dos campos experimentais com plantas transgênicas no Brasil 
produtos em teste, genes Inseridos, localização regional, âreas e empresas requerentes.)

1Qh - Apresentaçào do Dr. CI::SAR GRISOllA - Instituto de Ciências BiológicaslUnB/Depto de Genética e
Morfologia
(pesquisador especialista sobre Estudo e Relatório de Impacto Ambiental- ElA/RIMA - e biossegurança)

10:30h - Apresentação da Ora. LYNN SILVER -IDEC/lnstituto de Defesa do Consumidor e doutora da Faculdade de
Ciências da SaúdelUnB
(abordará a questão do impacto do produtos alimentícios transgênicos na saúde humana)

10:30h- Debate com parlamentares

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenaric 14, Anexo 11
Horário: 9h

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA:
"COHABs - PROGRAMAS HABITACIONAIS"

CONVIDADOS:
-Dr. Luiz Fernendo Alencar, Consultor da Secretaria de Desenvolvimento Urbano:
-Dr. Ronaldo Ferim, Presidente do Fórum Nacional de Secretários de Estados de Habitação:
-Dr. Carlos Eduardo Xavier Marum, Presidente da Associação Brasileira de COHABs; e
-Dr. Giovanni Carvalho Alves, Gerente Nacional de Produtos de Crédito Imobiliário - Pessoa jurídica.

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 1a sessão
Última sessão: 03110/01

PROJETO DE LEI ND 2.920/97 - do Sr Jovair Arantes - que "altera a redação do art. 91 da Lei nD 9.279, de 14 de
maio de 1996."
RELATOR: Deputado DELFIM NEnO
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PROJETO DE LEi N° 2.303/00 - do Sr. Márcio Matos - que "acrescenta dispositivo à Lei nO 9.317, de 5 de dezembro
de 1996, alterada pelas Leis nO 9.528, de 10 de dezembro de 1997, 9.732, de 11 de dezembro de 1998, 9.779, de 19
de janeiro de 1999 e pela Medida Provisória nO 1.855-25, de 18 de novembro de 1999, que dispõe sobre o regime
tributário das microempresas e das empresas de pequeno porte, institui Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES e dá outras
providências."
RELATOR Deputado EMERSON KAPAZ

PROJETO DE LEI N° 5.065/01 - do Sr. Dr. Benedito Dias - que 'concede à Area de Livre Comércio de Macapá e
Santana tratamento tributário idêntico ao vigente nas áreas da livre comércio de Paracaima, Bonfim e Tabatinga."
RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ

PROJETO DE LEI N° 5.101101 - da Sra. Nair Xavier Lobo - que "acrescenta às Leis 6.505. de 13 dezembro de 1971',
8.181 de 28 de março de 1991; 8.623, de 28 de janeiro de 1993 disposições relacionadas com a segurança de
turistas."
RELATOR: Deputado MÁRCIO FORTES

Decurso: 311 sessão
Última sessão: 01110/01

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 4.445/01 - do Sr. Rubens Furlan· que "dispõe sobre a proibição da importação, fabricação e
comercialização de produtos. de qualquer natureza. destinados ao público infanto-juvenil, reproduzindo a forma de
cigarro e similares."
RELATOR: Deputado GERSON GABRIELU

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTO

REUNIÃO ORDINÁRiA

Local: Plenário 10, Anexo 11
Horário: 11h

AUDI~NCIA PÚBLICA

TEMA:
"Esclarecimentos acerca dos recursos orçamentários destinados à educação."

CONVIDADO;
-Sr. MARTUS ANTONIO R. TAVARES, Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 3' sessão
Última Sessão: 01110/2001

Substitutivos (Art. 119,11 e §1°)

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECE8ERAo EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI NO 2.135199 - do Sr. Ronaldo Cezar Coelho - que "modifica dispositivos da Lei nO 9.131, de 24 de
novembro de 1995." (Apensado: PL 2744/2000)
RELATOR: Deputado JOÃO MATOS

PROJETO DE LEI N° 4.412/01 - do Sr. Cezar Schirmer - que "regulamenta o exerclclo da profissão de Supervisor
Educacional e dá outras providências."
RELATOR: Deputado WOLNEY QUEIROZ

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

REUNIÃO ORDINÁRIA
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Local: Ptenáric 4, Anexo 1\
Horário: 10h
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AUDIÊNCIA PÚBLICA
CONJUNTA COM A COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DESENVOLVIMENTO

REGIONAL
TEMA:
- Esclarecime'ltos sobre os reflexos nos bancos oficiais e nos fundos constitucionais, da Medida Provisória nO
2.196101, Que estabelece o Programa de Fortalecimento das Instituições Financeiras Federais e autoriza a criação
da empresa gestora de ativos.

CONVIOADA:
- Sra. Tereza Grossi, Diretora de Fiscalização do Banco Central do Brasil.

AVISOS

PROPOSiÇÕES SUJEITAS A RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTIR DE SEXTA-fEIRA
(28109/01)

Projetos de L.el (art. 119, I e § 1°)

A· Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 2.827-BI00 - do Sr. Pedro Chaves - que "dispõe sobre a inclusão dos municípios do nordeste
do Estado de Goiás na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE."
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA

B - Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 3.463-Af97 • da Sra. Udia Quinan • que "dispõe sobre o ressarcimento pela União dos custos
decorrentes dos subsídios concedidos à empresa eletrointensiva Companhia de Desenvolvimento de Níquel 
CODEMIN, que a partir da edição da Lei nO 8.631, de 4 de março de 1993. recaíram sobre as Centrais Elétricas de
Goiás S.A. - CELG. e dá outras providências."
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOnO

PROJETO DE LEI N° 4.232-Af01 - do Sr. Clementino Coelho· que "dá nova redação ao art. 20 da Lei nO 8.167, de
16 de janeiro de 1991. que "altera a legislação do imposto sobre a renda relativa a incentivos fiscais, estabelece
novas condições operacionais dos Fundos de Investimentos Regionais e dá outras providências·."
RELATOR: De::lutado MILTON MONTI

PROJETO DE LEI N° 5.020/01 - do Sr. Robson Tuma • que "institui o Cadastro Nacional de Contas no Banco
Central do Brasil."
RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI

PROJETO DE LEI N° 2.650·AlOO - do Sr. Augusto Nardes - que "institui forma alternativa de pagamento dos débitos
. relativos a crédito rural, das operações que menciona."

RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Substitutivo (art. 119, 11 e § 1°}

Decurso: 18 sessão
Última Sessão: 03110/01

A PROPOS/CÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA EMENDAS APRSENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO -

A· Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentària Q do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 1,Q22-Af99 - do Sr. Vicente Caropreso - que "institui o Pró-Saúde, que dispõe sobre dedução
do imposto de renda por contribuições para Hospítais Públicos e Instituições sem fins lucrativos".
RELATOR: Deputado ROBERTO ARGENTA
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Decurso: 4a sessão
Última Sessão: 28/09/01
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Projetos de Lei (art, 119, I e § 1°)

A - Da Análise da Adequação Financeira e Orçamentária e do Mérito:

PROJETO DE LEI N° 2.õ30-N96 - do ~r, ~erafim Venzon - Que "determina que sejam destinados ao Instituto
Nacional de Seguridade Social-INSS os recursos de prêmios não procurados das loterias e de quaisquer concursos
de prognósticos administrados pelo governo federal."
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES

PROJETO DE LEI N° 4.285-ND1 - do Sr. Osmar Serraglio - que "acrescenta dispositivos à Lei nO 9.766, de 18 de
dezembro de 1998, que altera legislação que rege osalárío-educação e dá outras providências."
RELATOR: Deputado JOSÉ MILlTÁO

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE

REUNIÃO ORDINÁRIA

LOCAL: PLENÁRIO 9. ANEXO \I
HORÁRIO: 9H30MIN

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA:
"PARA DEBATER SOBRE A APURAÇÃO DOS PREJUIZOS CAUSADOS PELA MUDANÇA DE DESTINAÇÃO DE
USO DE ÁREAS ALIENADAS E PELAS AÇOES DE GRILAGEM DE TERRA PÚBLICA".

CONVIDADOS:
- DEPUTADOS DISTRITAIS MARIA JOSI: MANINHA (PT), RODRIGO ROLLEMBERG (PSB) e RENATO RAINHA
(PL).

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO
PÚBLICO

REUNIÃO ORDINÁRIA
Local: Plenário 12, Anexo 11
Horário: 9h

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TEMA:
PROJETO DE LEi N° 2.067/99 - DO SR. PAULO PAIM - QUE "DISPOE SOBRE A CONCESSÃO DE ADICIONAL
DE PERICULOSIDADE AOS porteiros, zeladores, vigias. garagistas. vigilantes e guardas de segurança"
(APENSADO AO PROJETO DE LEI N° 2.066/99)

CONVIDADOS:
Sr. GERVALlNO c.OS SANTOS BISPO - Presidente do Sindicato dos Vigilantes de Brasília
JOSJ:: BOAVENTURA - Presidente da Confederação Nacional dos Vigilantes
CHICO VIGILANTE - Secretário de Assuntos Parlamentares e Jurídicos da Confederação Nacional dos Vigilantes
FERNANDO BANDE IRA - Presidente da Federação dos Vigilantes do Rio de Janeiro
JOÃO SOARES - Presidente da Federação dos Vigilantes do Paraná
FRANCISCO FRAGOSO - Advogado do Sindicato dos Vigilantes de Pernambuco
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PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS A PARTlR DE AMANHÃ (OIA
28/09/2001)

Substitutivo (Art. 119, \I e §1°)

AS PROPOS/ÇÓES A8AJXO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 3.293/00 - do Sr. De Velasco· Que "dispõe sobre a limpeza e conservação das margens das
rodovias."
RELATOR: Deootado JOVAIR ARANTES

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 18 sessão
Último dia: 03110/01

Projetos de Lei (Art. 119, I e §1°)

PROJETO DE LEI N° 5.314/01 - Poder Judiciário - (MSC 4812001) - que "altera dispositivos da Lei n° 9.421. de 24
de dezembro de 1996 e reestrutura as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União."
RElATOR: Dei)utado JOVAIR ARANTES

Decurso: 4a sessão
Último dia: 28/09/01

Projetos de Lei (art. 119, I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 4.725/01 - do Sr. Orlando Fantazzini - que 'proíbe a discriminação por uso de tatuagens, no
ingresso no serviço público".
RELATOR: Deputado PAULO PAIM

Decurso: 51 sessão
Último dia: 27109101

Projetos de Lei (art. 119,/ e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 3.811-A/OO - do Poder Executivo - Que "altera a Lei n° 5.889, de B de junho de 1973. que
"Estatui nonnas reguladoras do trabalho rural e dá outras prOVidências"."
RELATOR: Deputado JAIR MENEGUEllJ

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 1a sessão
Última sessão: 03.10.01

Substitutivo (art. 119, li, do RICD)

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISsAO

PROJETO DE :_EI N° 4.731/01 - do Sr. Marcelo Teixeira - que "denomina Rodovía Padre Cícero Romão Batista o
trecho da BR-116 compreendido entre os viadutos da Av. Treze de Maio e Cidade dos Funcionários. no Municíp'lo de
Fortaleza. Estado do Ceara",
RELATOR: DeouladoALB~RICOFILHO
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Decurso: 38 sessão
Última sessão: 1°.10.01
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Substitutivo (art. 119, li, do RICO)

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 4.614/01 - do Sr. Wanderley Martins - que "acrescenta dispositivos à Lei nO 7.102. de 20 de
iuoho de 1983. que dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas p3fa ~ns\\\\liçã\)
e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilãncia e de transportes de valores, e dá
oulras providências'.
RELATOR: Deputado CHIQUINHO FEITOSA

Decurso: SBsessão
Última sessão: 27.09.01

Substitutivo (art. 119, li, do RICO)

AS PROPOSIÇÕES ABA/XO SOMENTE RECEBERÃO EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

PROJETO DE LEI N° 3.742/00- do Sr. Professor Luizinho - que "dá nova redação ao art 320 da Lei nO 9.503, de
23 de setembro de 1997. que institui o novo Código Brasileiro de Transito" (apensado o PL nO 4.629/01).
RELATOR: Deputado WANDERLEY MARTINS

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 20-Al95

PARLAMENTARISMO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenário 5, Anexo 1/
Horário: 10h

Continuação da discussão do Parecer do Relator

PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUIÇAO N° 20-A, DE 1995· do Sr. Eduardo Jorge e outros - Que "estabelece o
partamantarismo" .
RELATOR: Deputado BONIFAclO DE ANDRADA.
PARECER: Favorável, com substitutJvo.
VISTA ao Deputado Paulo Kobayashi em 13/09/01.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 254-AlOO

IRRIGAÇÃO NAS REGiÕES CENTRO-OESTE E NORDESTE

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenàrio 13, Anexo li
Horário: 9h30

AUDI~NCIA PÚBLICA

Convidados:
_Sr. JOS~ FRANCISCO DOS SANTOS RUFINO. Direlor-Geral do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca
- DNOCS:
_Sr. JOSÉ CARLOS CARVALHO. Presidente do Comitê da Bacia do Rio São Francisco.
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PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 254-A, DE 2000 - do Senado Federal - que "altera o artigo 42 do
ato das disposições constitucionais transitórias, prorrogando, por dez anos, a aplicação, por parte da União, de
percentuais m;nimos do tola\ dos recursos destinados à irrigação nas regiões centro-oeste e nordeste (apensadas:
PEC 350/96, PEC 107199, PEC 182199, PEC 188/99, PEC 218/00).
RELATOR: De;JutadoJOAO CASTELO

COMISSÃO ESPECIAL
PL 2.186196

ASBESTO/AMIANTO

AVISO

PROPOSiÇÃO SUJElTA A RECEBIMENTO DE EMENDAS, A PARTIR DE SEXTA-FEIRA
(DIA 28109/01)

Substitutivo (Art. 119, 11 e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 2.186, DE 1996 - dos Srs. Eduardo Jorge e Fernando Gabelra - Que "dispõe sobre a
substituição progressiva da produção e da comercialização de produtos que contenham asbesto/amianto. e dê
outras providências". (Apensados: PLs na 1.423/99 e 4.406101,.
RELATOR: Deputado RONALDO CAIADO.
PARECER: favoravel, com substitutivo

CPI· PROER

REUNIÃO ORDINÁRIA

Local: Plenáric 11, Anexo 1/
Horário: 9h

Audiência Pública para tomada de depoimento do Or. GUSTAVO LOYOLA, ex-Presidente
do Banco Central do Brasil.

111 - COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALlZAÇAO

Local: PlenáriG 02. Anexo 11
Horário: 9h

Tema:
Avaliação do wmprimenlo das melas fiscais do último quadrimestre, conforme o disposto no art 90 §4°, da lei dE
Responsabilidade Fiscal.

Convidado
Sr. FÁBIO DE OLIVEIRA BARBOSA, Secretário do Tesouro NaCional.

NOTA: .
FORMULÁRIO PARA EMENDAS DISPONíVEL NAS SECRETARIAS DAS COMISSÕES.

HORÁRIO. DE 09.00 As 12:00 E 13.30 ÀS 113:30

(Encerra-se a sessão às 19 horas e 23 minutos.)
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ATO DA MESA N.o 89 ,DE 2001

Setembro de 2001

AI/era dispositivo do Ato da Mesa
n. o 62. de 2001. que institui a Verba
Indenizatória do Exercício Parlamentar.

A MESA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso das
atribuições regimentais, RESOLVE:

Art. 1°. O art. 2.° do Ato da Mesa n.o 62, de 2001, passa a
vigorar com dois parágrafos, com as redações que se seguem:

~'Art. 2. o (. • .)

§ 1. o O saldo da verba não utilizado acumula-se para o mês
seguinte, dentro de cada trimestre.

§ 2. q Para os efeitos do disposto no parágrafo anterior, serão
considerados exclusivamente os trimestres que têm início nos dias 1. o de
janeiro, 1. o de abril, 1. o de julho e 1. o de outubro de cada ano. "

Art. 2.° Este Ato entra em vigor em 1.0 de outubro de 2001.

Art. 3°. Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, em 26 de setembro de 2001.



Setembro de 200 I DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

APOSTILA

Quinta-feira 27 46147

o Diretor do Departamento de Pessoal
da Câmara dos Deputados declara que o servidor
OSCAR DE SOUZA NETO, ponto n° 4.668~ a quem
se refere o Ato de nomeação de 20 de setembro de
2001, publicado no Diário da Câmara dos Deputados
de 21 de setembro de 2001, é servidor efetivo do
Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico
Legislativo - atribuição Adjunto Parlamentar, Padrão
30.

Departamento de Pessoal, 24 de setembro de 2001.
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o PRESIDENTE DA CAMARA

Setembro de 2001

DOS

DEP(JTADOS, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "b" do item I do

artigo 1o do Ato da Mesa n.° 205, de 28 de junho de 1990.

RESOLvE excluir dos proventos da servidora ENI RIBEIRO

lKAWA, pertencente ao cargo de Técnico Legislativo, CD-AL-Oll, Classe Especial,

Referência NS.25, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, a vantagem

prevista no item Il do artigo 193 da Resolução n.o 67. de 09 de maio de 1962, no

período de 19 de junho de 1987 a 04 de outubro de 1988.

cÂMARA DOS DEPUTADOS. em 26 de setembro de 2001.

Ac.-.l.~ClONE
Presiden

o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "b" do item I do

artigo 100'do Ato da Mesa n.o 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que

consta do Processo D.o 9.499, de 1995.

RESOLVE alterar o Ato da Mesa do dia 11 de abril de 1984,

publicado no Diário do Congresso Nacional do dia 12 subseqüente. que aposentou

ABELARDO FROTA E CYSNE. pertencente à Categoria Funcional de Analista

Legislativo - atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, do Quadro de Pessoal da

Câmara dos Deputados, para incluir, a partir de 10 de julho de 1994, as vantage~s

previstas no § 10 do artigo 1° e no artigo 4° da Resolução n.O 70, de 24 de novembro

de 1994.

cÂMARA DOS DEPUTADOS. em 26 de setembro de 2001.
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o PRESIDENTE DA CÂMARA
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DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere a alínea "b'" do item I do artigo

l° do Ato da Mesa n,o 205, de 28 de junho de 1990,

RESOLVE alterar o Ato da Mesa de 12 de abril de 1984, publicado

no Diário do Congresso Nacional do dia 12 do mês subseqüente, que aposentou ABISAY

JOSÉ DA SILVA, pertencente à Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição

inspetor de Segunmça Legislativa, Padrão 45, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Depurados, para incluir, a partir de 30 de maio de 2001, as vantagens previstas no artigo 15

da Lei 0.° 9.'527, de 10 de dezembro de 1997, e no § l° do artigo 4° da Resolução n.o 70, de

24 de novembro de 1994, combinado com o artigo 2° do Ato da Mesa n.o 41, de 29 de agosto

de 1996, com fundamento na Decisão n.o 481 - Plenário, de 06 de agosto de 1997, do

Tribunal de Contas da União.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de setembro de 2001.

fis.Pr.CIO NEVE
Presidente

o PRES1DENTE DA CÂMARA DOS

DEPU!'ADOS, 110 uso das atribuições que lhe confere a alínea "b" do item 1 do artigo

1° do Ato da Mesa 11.° 205, de 28 de junho de 1990, e tendo em vista o que consta do

Processo n ' 427, de 1995,

RESOLVE alterar o Ato da Mesa do dia li de abril de 1984.

publicado no Diário do Congresso Nacional do dia 12 do mês subseqüente. que aposentou

ENI RlBE IRO IKAWA, pertencente à Categoria Funcional de Analista Legislativo _.

atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados,

para incluir, a partir de 1° de julho de 1994, as vantagens do § 1° do artigo IQ C no artigo 4°

da Rcso!uçJo 11.° 70, de 24 de novembro de 1994.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de setembro de 2001.

) ~
ê~NEV~
Presidentf
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o PRESIDENTE DA CÂMARA

Setembro de 200 I

DOS'

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere a alinea "b" do item I do

artigo Io do Ato da Mesa n.o 205, de 28 de junho de 1990 e tendo em vista o que:

consta nQ Processo nO 51.478, de 1994,

RESOLVE alterar o Ato da Mesa de 11 de abril de 1984,

publicado no Diário do Congresso Nacional do dia 12 subseqüente, que aposent9u

MARIA APARECIDA ALVES MACHADO, pertencente à Categoria Funcional de

Analista Legislativo - atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados, para incluir, a partir de 10 de julho de 1994, as

vantagens previstas no § lOdo artigo 10 e no artigo 4° da Resolução D.o 70, de 24 de

novembro de 1994.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de setembro de 2001.

It0,:J
A~tfuNEVES
1/ Presidente
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o PRESIDENTE DA cÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atl"ibuiçces qt:e lhe confere o

artigo la, item lI, alínea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28

de ju~ho je 1990,

RESOLVE dispensar, de acordo com o artigo

35, item I, da Lei ~o 8.112, de 11 de dezembro de 1990,

GUILHERME RANGEL DE JESUS BARROS, ocupan:::e de cargo da

Categor~a Funcional de Analista Leg~slativo a':ribuiçãc

Técnica legislativa, Padrão 45, ponto na 3.911, da função

comissionc;da de Chefe da Seção de Image:n DJ,gital, f C-OS, ,jo

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputadcs, que exercia na

Coorjenaç!',o de !.Jivulgação, :::a Secretc.ria de Co;nunicaçào

Social, a partir de 17 de setembro do corrente ano.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, en 2'6 de setembro de 200:'.

A6Q/7
CIO~

. P:-esidente/

o PRESIDENTE DA cÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuiç6es que l:Je confere o

artigo 1°, item I, alinea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

junho ée L990,

RESOLVE dispensar, de acordo com o artigo

35, item I, da Lei na 8.112, de 11 de ::ezemb~c ce 1990,

HELoíSA HELENA SILVA COELHO ANTUNES, ocupante de ca:.êgo da

Categoria funcional de Técn:"co Legislativo atribuiçdo

Operadorje Máquinas, Padrão 30, ponto nO 5.228, da funçào

comissionada de Assistente de Pesquisa e Tramitação, FC-05, do

Quadro de Pessoal da Càmara dos Deputados, que exercia no

Centro dé Documentação e Informação, a partir de 10 de

setembro CO corrente ano.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 2'6 de setembro de 2001.

J''''''}O- '

. IO NEVES
President
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o PRESIDENTE
....

DA CAMARA DOS

Setembro de 200\

DEPUTADOS, _10.150 das &:.ribuiçóes que lhe confere o

artigo ]0, item :, alínea na", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

lunho de. 199C.

RESOLVE dispensar, de acordo cum o artigo

35, item l, d~ Le: ~o 8.112, de 11 de de~embro de ~9S0, MANOEL

JOSÉ DAMASCENO, ocupante de cargo da CaLegoria Funcional de

Téc;üco Le',;) islat i vo atribuiçao Agente de Serviços

Legislativos, Padrão 30, ponto 3.281, da função

comissionada de Chefe da Seç~o de Transmissão ao vivo, FC-C5,

do Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exercia na

Coordenaçà0 Rádio Câmara dos Deputados, da Secretaria de

Comunicação Social, a partir de 10 de setembro do corrente

ano.

CÂM.."\.RA DOS Di'::I:'UTADOS, em 26 de sete:rnbJ'(i)

)
{ C~'<G'~9/."~

CIO NEVES'

?residente !
:- ~.

de 2001.

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, r:o uso das ate b'.1içàes que lhe confere o

arti.go 1°, item 1, alínea "a", do ALo da Mesa nO 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE dispensar, de acordo com o artigo

35, ~ l:.em l, da Le:' nO 8.l12, de 11 de dezeIT'bro áe 1990,

REYNALDO LOURBlRO STAVALE, ocupante de cargo da Categoria

FU~2~cnal de Técnico Legisla~ivo al:.ribuiç~o Agente de

Serviços Legislativos, Padrão 30, ponto n° 3.331, da funç~o

comission0da de Chefe do Serviço Fo~ográfico, FC-ü6, do Quadro

de Pessoal da Câmara dos Deputados, que exercia na Coordenação

de Divulgação, da Secretaria de Comunicação Social, ê. partir

de 14 de setembro do corrente ano.

CÂMARA COS DEPUTADOS, em 2ô de setembro

~..Q-~'t'Jr
Ia NEVES

. Presidente

de 2001.
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O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe cO:lfere o

artiçc le, item I, alinea "a", do Ato da Mesa ~o 205, de 28 de

j U:l!lO dc" ; 990,

RESOLVE di spensar, de acordo com o art190

3~, iteQ I, da ~ei na 8.112, de ~1 de dezerrbro de 1990,

SALUSTIANO MESQUITA PINTO, ocupante de cargo da Categoria

:'unc:"onal de "l'É;cnic::> T,egisla:ivo dLribu:ção Agente de

Serv:"ços Legislativos, PadrEio 30, ponto na 3.188, da f.unção

comissionada de C'lefe da Seçõo c:ie Reportagem fo':og:êáfica,

FC-OS, du Quadro de ~essoal da C~mara dos Deputados, que

exercia r:a Coordenação de EJivu:i gaç~o, da Secreta.:.'ia de

Comunicação Social, a partir: de 14 de setembro do corrente

ano.

CAPARA DOS DEpTJTADOS, em 26 de sete.mb):'0 de 20J1.

O PRESIDENTE DA cÂMARA DOS

DEPUTADOS, TI:;' uso das &t!:ibuiçôes çue l~:e confere c

artigo 10, ite~· alínea "a", do A~o da Mesa nO 205, de 28 de

j ur:ho de J 99C,

RESOLVE jispens3r, de acordo com o ar.tigo

3S, iter.. I, da Lei nO 8.:'12, de 1:'.. de de:::e:rb::o de 199:1, SÉRGIO

CHACON, ocupante de c::arço da Cateçoria f"Jncional de l\.nalista

Legisla~iv~ - a:rituiçãc ~écnico eo Comuni~açãc 50=:al, Pad::ào

15, ponto ~o 2.846, da função comissionada de Diretor, FC-O~,

do Quaàro de Pessoal da C~~ara dos Deputados, que exercia Da

Coordenaç~(~ TV Câmara dos Deput2.dos, da Sec::etaria de

Com'Jnicaç~'; Social, a pêr';:ir de l' de sete:TIbro do corren::e

ano.

CÂMAR1". DOS DEPuTADOS, sr:. 26 ::le setembro de 2')01.

A~-'~·lJ-(J
CIO NEVE

• Presldent
{



46154 Quinta-feira 27

o
DEPUTADOS,

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PRE S IDENTE DA
no uso das a t r ibui ções

Setembro de 200\
,..

CAMARA DOS
que lhe confere o

artigo l°, item r, alinea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28 de

j unho de 1990,

RESOLVE tornar sem efeito, de acordo com os

§§ l° e 6° do artigo 13, da Lei nO 8.112, de 1990, a nomeação

de MARIA SALETE AIRES SARAIVA para exercer, na Coordenação de

Programas Especiais, do Departamento de Pessoal, o cargo de

Assistente Técnico de Gabinete Adjunto D, CNE-15, do Quadro de

Pessoal da Câmara dos Deputados.

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26 de setembrode 2001.

AI. ' .. \.) /1
~ ~--.-J-+J

CIO NEVES

Presidente 'I

'"O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o

artigo }O, item l, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990,

RESOLVE tornar sem efeito, de acordo com os

§§ l0 e 6° do artigo 13, da Lei nO 8.112, de 1990, a nomeação

de MARIO KASUO MIURA para exercer, na Comissão de Economia,

Indústria e Comércio, da Coordenação de Comissões Permanentes,

do Departamento de Comissões, o cargo de Assessor Técnico

Adjunto C, CNE-12, do Quadro de Pessoal da Câmara dos

Deputados

cÂMARA DOS DEPUTADOS, em 26. de setembro

A~~~r. éIO NEVE·S
. Presidente

de 2001.
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DEPUTADOS, no uso à2.s atribuições qJ;e lhe confere ()

artigo 1°, 'tem I, aIinea "a n
, do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

jt:nho de 1 '190, e o artigo 6 0 da Lei n~ 8.112, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE designar por acesso, na forma do

ar:tiyu 13 ~J Kesoluç~o n° 21, de .;, de :1ovembro de :'992, CID

MEDEIROS CAVALCANTI DE QUEIROZ, ocupante de ca.t'go da ~ategoria

Funcional d'~ Anaüsta I,egislativo atribuiçãc Técnico ere

Comunicaçâo Social, Padrao 38, ponto n° 6.296, para exercer, a

[Jart:"t' :Je iél de seterrbro do corre:lte ano, ~,a Coordenaçãc de

DivulgaçJo, da Secretaria de Comunicaçdo Social, a função

c:)miS5io~,aéa de C1e:e da Seç(l.o de Acervo Fotoçrá~icc, FC-OS,

Código C204C206, do Quadro de Pessoal da Cámara dos Deplltados,

criada pelo artigo 10 do Ato da Mesa na 10, de 04 de março de

1399,

O.MARA DOS DEPUTADOS, em 26 de sete)lJtlro de 2001.

)~~~'CIO NEVES
Pce:;ident

o PRESIDENTE DA cÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atr'ibuiçàes q'J6 H.e confere o

artigo :[', item I, alínea "a", do Ato da Mesa n° 205, de 28 de

junt:c dr: 199a,

RESOLVE designar 90r acesso, na forma do

a:-tigo 1] da :<eso:'uçào n° 21, de 04 de novernbw de 1992, JOSÉ

Hl\RCONDES SAMPAIO, ocupante de cargo da Categoria r~uncional de

Analista Legislativo atribuiç~o Técnico em :o~unicaçao

Social, Padrão 45, ponto na 2,029, para exercer, a partir de

1: de setemoro do cO!:l:e!lte a::c, na Ccorde:1açào do Jcr-:al ca
Câmara dos Deputados, da Secretaria de Comunicação Social, a

função co~\issior:ada de Chefe do Serv:Lçc de Edição, FC-06,

Código C/.100018, do Quadt'o de Pessoal da Câmara dos Deputados,

Cl.'iada [J'~!.o ar':1go lOdo }\to da Mesa nO laS, ·de 07 de o\lLlbro

de 1998.

CÂMARA DOS m:PUTADOS, em 2'6 de ~ete'.UJPro

Ai'; '~--';U
,~;:~i=:

:ie 2001.
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

Setembro de 2001

DEPUTADOS, no uso das atribui.çôes que lhe confere c

artigo 1', item I, alínea "a", do lI.to da Mesa nO 205, de 28 de

junho à€ 1990, e o ar~igo 6' da Lei n' 8.1:2, de 11 de

dezembro de 1990,

RESOLVE designar por acesso, na forlllG. do

artigo 13 da Resolução nO 21, de 4 de novembro de 1992,

OSVALDO VAZ MORGADO, ocupante de ca~go da Cacegoria :uncicnal

de Anali0ta Legislativo - atribuição Técnico em DocUo."11entação

Social, Padrão 45, pom:o na 2.481, para exercer, a partir de

10 de se!:.€'1rbro do corrente ano, na Coordenação Rádio Câmara

dcs Dep'Jl:.ados, da Secretaria de Comunicaçco Socia:, a função

comissionada de Chefe da Seçào de Transmissão ao Vivo, FC-05,

Código C:040162, cio Quadro de Pessoal da Cârual:'a dos :Jeputac.os,

criada pele artigo la do Ato da Mesa n° 85, de 02 de abril de

~ 998.

CÁM~~ DOS CEPUT~~OS, em 26 de setembro de 2001.

i.
_i~ '-\. )-0
~:IO NEVES;
. Pre::llde~.:e

...
O PRESIDENTE DA CAMARA DOS

DEPUTADOS, r,o uso das atribu':'~:i'>es que lhe ::::onfere ;)

artiqo 1", item I, aiioea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

jU'lf:O de 1990,

RESOLVE desi.gnar por. acesso, na io=m<.l do

a::-:::'go L' da Reso':'uçãc c" 21, de 04 de T1ove:r.:aro de 1992, PAULO

CÉSAR PEREXRA DOS SANTOS, ocupante de cargo da Categoria

Func':'ocal de ~lalista Legislat':'vo atribuição Técnico em

Comunicação Social, Padrão 38, ponto na 6.312, ~ara exercer, a

r;ar.cir cc: 11 àe setembro co corrC:l-::e ar:o, é1a Coordenação do

Jornal da Câmara dos Deputados, da Secretaria de Comunicação

S:Kic.1, ã f"Jnção comissionada de C~:efe C::l Serviço te Redaçào 8

RevisãO, FC-06, Código C2100020, do Quadro de Pessoal da

Cci:na.:'a c.~~ Deputac(;s, c:::iada f:elo i:L'':':'(F' 1° cc Ato da Mes", ,,0

lJS, de 87 de outubro de 1998.

C~~iA~~ DOS D~PCTADOS, em 26 ae setembro
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o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso cias at..':'ibClições que lhe cO!1fere o

artigo l.0, item r, alínea "a", do Ato da Mesa nO 205, de 28 de

jur.ho de 1990,

RESOLVE designar p'or acesso, na forma do

artigo l3 da Resolução n° LÁ, ce C4 de novembro de 1992,

SALUST:IANO MESQUITA PDl'l'O, ocupante de cargo da Categoria

[unc~onal de Técnico Legislativo acr~buiçào Agente de

Serviços Legislativos, Padrão 30, ponto n° 3.188, para

exer:::er, a pa.rt',r de 14 de se\:e!'rb.::c do cor.re!1te oEO, na

Coordeú2ção de Divulgação, da Secretaria de Comunicação

Social, d funçà~ comissionada de Chefe do Serviço Fotográfico,

FC-06, Código C2100021, do Quadro de P.essoal da Câmara dos

Deputado::), criada pelo artigo 1° c.c Acc dê Mesa ,,' lO, de 04

de março de 1999.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 2'6 de setemp,ro de 2001.

DEPUTADOS,

~ "" \J CJ.~~ -, '/
10 NEVES '

Presidente !
o PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

no uso das atribuições que lhe confere o

artigo l°, item I, alinea "a", do Ate da Mesa n° 205, de 28 de

junhc de 1990, e o artigo 6° da Lei ~o 8.112, de 11 de

dezembro de 1990.

RESOLVE designar por acesso, na forma do

artigo 13 da Resolução nO 21. de 4 de novembro de 1992, SÉRGIO

CBACON, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista

l.egislativo - atribuiç~o Técnico em Comunicação Social, Padrão

45, ponto n° 2.846, para exercer, a partir de 17 de setembro

do corrente ano, na Coordenação Rádio Càmara dos Deputados, da

Secretaria de Comunicação Social, a função comissi ooada de

Chefe da Seçao de l\:rquivo, f C-OS, do Quadro de ?essoal da

C.1mara dos Deputados, criada pelo arcigo 1° do Ato da Mesa n°

85, de 02 de abril de 199B.

C1\MARA DOS DEPUTADOS, em 26 de setembro de 2001.

fi~:f
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O PRESIDENTE DA (;AMARA DOS
Setembro de 200 I

DEPUTADOS, no uso das atri.bnições que lhe confere o

artigo 1°, item I, altnea "a", do Ato àa Mesa n° 205, de 28 de

junho de 1990, e o artigo 60 da ~ei p- 0 8.112, de 11 de

àezembro de 1990,

RESOLVE designar JOSÉ FRANCISCO DIAS MIRANDA,

ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista

Legislativo atribuição Taquígrafo Legislativo. Padrão 45,

ponto n° 1.752, 1° substituto do Diretor, FC-07, Código

COG00027, na Coordenação de Redação Final, do Departamento de

Taquigrafia, Revisão e Redação, do Quadro de Pessoal da Câmara

dos Deputados, em seus impedimentos eventuais, a partir de 12

de setembro do corrente ano.

CÂMARA DOS DEPUTADOS, em 2'G de setembro de 2001.

J'/'J'~J J -,-;:-/
CIO NEVES I

/ PL'esiden::e /
/ /

O PRESIDENTE DA CÂMARA DOS

DEPUTADOS, no uso das atri.buições q\,;e 2.he confere o

artigo la, item I, aJinea "a", do Ato da Mesa na 205, de 28 de

Junho ~e 199C, e o artigo 6° da ~ei nO 9.112, de 11 de

dezembro de 19~O,

RESOLVE designar MARINA CLÁUDIA MAMEDE

BERNANDES, ocupar~te de ca~go ca ::õ,,'::egoria Funcional de

An81ista Legislativo atribuiçao taquigrafo Legislativo,

Padrao 42, ponte n Q 5.836, 2 8
substitut~ do Chefe da Núcleo de

Redaçi!lo Final de Comissoes, E'C-06, na Coordena<,:âo de Redação

tinal, cio Departamento de Tac;:clig:cafia, Revisdo e Redação, de

Quadro de Pessoal da Câmara dos Deputados, em seus

:.mpedimeítos eventn;üs, a par':.:i.r c:;,e 00 de ::setembro 00 corncnt'"

ano.

CÂMi\RA DOS DEPUTADOS, e!T1 2 6 de setembro de 2001.

)
!-.·I>.\íJ ~//:J

CIO NEVES/ .
, presjdeDle/

,
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COMISSÕES

ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

51 B LEGISLATURA - 3B SESSÃO LEGISLATIVA

Ata da vigésima sétima reunião (ordinária),
realizada em 26 de setembro de 2001

Às 10 horas e 55 minutos do dia 26 de setembro
de 2001, reuniu-se a Comissão de Finanças e Tributa
ção, no plenário n° 4 do Anexo 11 da Câmara dos De
putados, sob a presidência, alternadamente, dos De
putados Jorge Tadeu Mudalen e José Carlos Fonseca
Jr., presentes os seguintes Deputados: Pedro Novais
e José Pimentel, Vice-Presidentes; Félix Mendonça,
José Aníbal, José Militão, Rodrigo Maia, SamPaio
Dória, Sebastião Madeira, Silvio Torres, Chico Sardel
li, Jorge Khoury, Pauderney Avelino, Armando Monte
iro, Germano Rigotto, João Eduardo Dado, Milton
Monti, Carlito Merss, João Cóser, Ricardo Berzoini,
Edinho Bez, Fetter Júnior, João Mendes, Miro Teixei
ra, Pedro Eugênio, Eujácio Simões e Roberto Argenta
(Titulares); Adolfo Marinho, Juquinha, Luiz Carlos Ha
uly, Osório Adriano, Benito Gama, João Henrique,
Delfim Netto, Eni Voltolini, Gonzaga Patriota e Ru
bens Furlan (Suplentes). Deixaram de registrar pre
sença os Deputados Antonio Kandir, Max Rosen
mann, Veda Crusius, Oeusdeth Pantoja, João Carlos
Bacelar, Luiz Dantas, Mussa Demes, Michel Temer e
Enivaldo Ribeiro. Havendo número regimental, o Pre
sidente declarou abertos os trabalhos. Foram aprova
das, unanimemente, as Atas das 25a e 26a reuniões.
Expediente: O Presidente levou ao conhecimento da
Comissão as designações nOo 46, efetuada em
20-9-01 e 47, efetuada em 21-9-01. A seguir, deu co
nhecimento aos membros das seguintes matérias: a)
Mensagem n° 724/01, do Poder Executivo, que enca
minha ao Congresso Nacional o demonstrativo das
emissões do Real correspondente ao mês de maio de
2001, as razões delas determinantes e a posição das
reservas internacionais a elas vinculadas; b) Mensa
gem n° 822/01, do Poder Executivo, que "encaminha
ao Congresso Nacional o demonstrativo das emis
sões do Real correspondente ao segundo trimestre
de 2001, as razões delas determinantes e a posição
das reservas internacionais a elas vinculadas".
Ordem do Dia: 1) Requerimento n° 28/01 - do Sr. Luiz
Carlos Hauly - solicita a manifestação da Comissão
de Economia, Indústria e Comércio sobre proposi
ções apensadas ao PL n° 2.728/89. Em Votação:
aprovado, unanimemente, o requerimento. 2)
Requerimento n° 32/01 - do Sr. Ricardo Berzoini - so-

licita que sejam convidados os Srs. Presidente do
Banco Central do Brasil e o Secretário da Receita Fe
deral a comparecerem a esta Comissão para debate
sobre a diferença constatada, pelo Banco Central,
nos registros da dívida externa de empresas privadas
e a recompra dessa dívida, por parte de bancos e em
presas. Discutiram a matéria os Deputados Ricardo
Berzoini, Rodrigo Maia e Pedro Novais, tendo este úl
timo sugerido que o comparecimento de um diretor do
Banco Central poderia resolver a questão, sem ne
cessidade de se convidar o seu Presidente. Da mes
ma forma, sugeriu que, da Secretaria da Receita Fe
deral, no lugar do Secretário, fosse convidado o coor
denador da área de fiscalização, por ser a pessoa li
gada ao assunto, o que obteve a concordân&a do au
tordo requerimento. Em Votação: aprovado, unanime
mente, o requerimento, com a alteração proposta. 3)
Requerimento n033/01 - do Sr. Ricardo Berzoini - so
licita que seja convidado o Presidente do Banco Naci
onal de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), a comparecer a esta Comissão para pres
tar esclarecimentos sobre os créditos "podres" do
BNDES e os empréstimos destinados a empresas es
trangeiras. Com a palavra, o autor esclareceu que o
requerimento se baseara em matéria publicada no
jornal Folha de S.Paulo, revelando que vários investi
mentos relevantes do BNDES se encontravam em
curso anormal. Informou ter sido procurado por um re
presentante do Ministério do Desenvolvimento, que
se dispusera a apresentar informações que, a seu
ver, poderiam contribuir para um esclarecimento pré
vio e até propiciar a aprovação do requerimento com
mais consistência ou ainda dele desistir, se tais infor
mações vierem a ser suficientes, tornando desneces
sária a realização do debate sobre a questão, na Co
missão. Retirado de pauta, pelo autor. 4) Projeto de
Lei Complementar n° 225/98 - do Sr. João Magalhães
e João Fassarella - que "dispõe sobre a criação do
Fundo de Recuperação Econômica da Região Leste
do Estado de Minas Gerais". Relator: Deputado Felter
Júnior. Parecer: pela compatibilidade e adequação fi
nanceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação,
com Substitutivo. Em Votação: aprovado o parecer,
contra os votos dos Deputados Luiz Carlos Hauly e
Rodrigo Maia. 5) Projeto de Lei Complementar n°
106/00 - do Sr. Osmar Serraglio - que "dispõe sobre a
fixação dos coeficientes do Fundo de Participação
dos Municípios". Relator: Deputado Félix Mendonça.
Parecer: pela não implicação da matéria com aumen
to ou diminuição da receita ou da despesa públicas,
não cabendo pronunciamento quanto à adequação fi
nanceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação,
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com Substitutivo. Discutiram a matéria os Deputados
Carlito Merss, João Eduardo Dado e Luiz Carlos Ha
uly. Retirado de pauta, pelo relator. 6) Projeto de Lei
Complementar na 208/01 - do Sr. Júlio Semeghini 
que "inclui item na Lista de Serviços a que se refere o
art. 10 da Lei Complementar n0 56, de 15 de dezembro
de 1987". Relator: Deputado José Pimentel. Parecer:
pela não implicação da matéria com aumento ou dimi
nuição da receita ou da despesa públicas, não caben
do pronunciamento quanto à adequação financeira e
orçamentária e, no mérito, pela aprovação, com
emenda. Vista conjunta aos Deputados José Militão e
Milton Monti. 7) Projeto de Lei Complementar na
209/01 - do Sr. Júlio Semeghini - que "dá nova reda
ção ao tem 24 da Lista de Serviços a que se refere o
art. 1°da Lei Complementar na 56, de 15 de dezembro
de 1987". Relator: Deputado Jose Pimentel. Parecer:
pela não implicação da matéria com aumento ou dimi
nuição da receita ou da despesa públicas, não caben
do pronunciamento quanto à adequação financeira e
orçamentária e, no mérito, pela aprovação. Em
Votação: aprovado, unanimemente, o parecer. 8)
Projeto de Decreto Legislativo na 66/99 - do Sr. Padre
Roque - que "susta os efeitos da Portaria na 266, de 8
de setembro de 1995, do Banco Central do Brasil, que
definiu os procedimentos a serem observados para a
proteção do sigilo na geração, tramitação, custódia e
divulgação de votos, no âmbito do Banco Central".
Relator: Deputado Germano Rigotto. Parecer: pela
não implicação da matéria com aumento ou diminui
ção da receita ou da despesa públicas, não cabendo
pronunciamento quanto à adequação financeira e or
çamentária e, no mérito, pela rejeição. Em Votação:
aprovado o parecer, contra os votos dos Deputados
José Pimentel, João Coser, Carlito Merss e Ricardo
Berzoini. 9) Projeto de Lei na 3.406/92 - do Sr. Paulo
Paim - que "acrescenta parágrafo ao artigo 38 da Lei
na 4.595, de 31 de dezembro de 1964, que dispõe so
bre a política e as instituições monetárias, bancárias
e creditícias, cria o Conselho Monetário Nacional e dá
outras providências". (Apensados: PL n°S 1.107/95 e
1.446/99). Relator: Deputado Fetter Júnior. Parecer:
pela não implicação da matéria com aumento ou dimi
nuição da receita ou da despesa públicas, não caben
do pronunciamento quanto à adequação financeira e
orçamentária do Projeto e dos PL n°S 1.107/95 e 1
.446/99, apensados, e, no mérito, pela rejeição do
Projeto e dos PL apensados. Em Votação: aprovado o
parecer, contra os votos dos Deputados José Pimen
tel, João Coser, Carlito Merss e Ricardo 8erzoini. 10)
Projeto de Lei na 1.914-N96 - do Sr. João Fassarella
- que "altera a legislação do Imposto de Renda para

substituir os incentivos fiscais às doações a entidades
filantrópicas por incentivos fiscais às doações a Fun
dos de Assistência Social". Relator: Deputado Luiz
Carlos Hauly. Parecer: pela compatibilidade e ade
quação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação, com SubstITutivo. Em Votação: aprovado,
unanimemente, o parecer. 11) Projeto de Lei na
4.530-N98 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "extingue
os Conselhos de Contribuintes do Ministério da Fa
zenda e dispõe sobre o processo administrativo fis
cal". Relator: Deputado Armando Monteiro. Parecer:
pela não implicação da matéria com aumento ou dimi
nuição da receita ou da despesa públicas, não caben
do pronunciamento quanto à adequação financeira e
orçamentária e, no mérito, pela rejeição. Discutiram a
matéria os Deputados Luiz Carlos Hauly, João Eduar
do Dado, José Pimentel, Eni Voltolini, Germano Rigot
to, Rodrigo Maia, Ricardo Berzoini e Pauderney Aveli
no. Retirado de pauta, pelo relator, para reexame do
parecer. 12) Projeto de Lei na 394-N99 - do Sr. Enio
Bacci - que prevê recursos no orçamento para pro
gramas em favor da criança e adolescentes e dá ou
tras providências". Relator: Deputado Eujácio
Simões. Parecer: pela adequação financeira e orça
mentária e, no mérito, pela aprovação. Discutiram a
matéria os Deputados Eni Voltolini e Sílvio Torres. Vis
ta ao Deputado Sílvio Torres. 13) Projeto de Lei na
1.637-B/99 - da S,.a Esther Grossi - que "dispõe so
bre a colocação obrigatória de obras de arte em edifi
cações do poder público federal". Relator: Deputado
Eujácio Simões. Parecer: pela não implicação da ma
téria com aumento ou diminuição da receita ou da
despesa públicas, não cabendo pronunciamento
quanto à adequação financeira e orçamentária. Dis
cutiram a matéria os Deputados Germano Rigotto,
Eni Voltolini, Fetter Júnior, Ricardo Berzoini. Vista ao
Deputado Ricardo Berzoini. 14) Projeto de Lei na
2.459-B/00 - do Sr. Fernando Ferro - que "dispõe so
bre a concessão de incentivos fiscais às pessoas físi
cas e jurídicas que se dediquem ao sistema orgânico
de produção agropecuária". Relator: Deputado Fetter
Júnior. Parecer: pela incompatibilidade e inadequa
ção financeira e orçamentária. Vista conjunta aos De
putados Eni Voltolini e José Pimentel. 15) Projeto de
Lei na 2.479-NOO - do Sr. Ricardo Barros - que "altera
o art. 12 do Decreto-Lei na 73, de 21 de novembro de
1966, que 'Dispõe sobre o sistema nacional de segu
ros privados, regula as operações de seguros e res
seguros e dá outras providências"'. Relator: Deputado
Roberto Argenta. Parecer: pela não implicação da
matéria com aumento ou diminuição da receita ou da
despesa públicas, não cabendo pronunciamento
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Ata da décima quinta reunião ordinária - au
diência pública - realizada em 26 de setembro de
2001

Aos vinte e seis dias do mês de setembro de
dois mil e um, às nove horas e cinqüenta e sete minu
tos, no Plenário 14 do Anexo 11 da Câmara dos Depu
tados, reuniu-se ordinariamente a Comissão de Mi-
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quanto à adequação financeira e orçamentária do nas e Energia, sob a Presidência do Deputado Salva-
Projeto e da emenda da Comissão de Defesa do Con- dor Zimbaldi, Primeiro Vice-Presidente, para, em Au-
sumidor, Meio Ambiente e Minorias e, no mérito, pela diência Pública, discutir a construção da Usina de
aprovação do Projeto e rejeição da emenda. Vista ao Angra 111. A lista de presença registrou o compareci-
Deputado José Pimentel. 16} Projeto de Lei n° mento dos Senhores Membros Titulares, Deputados
3.194-NOO - do Sr. Haroldo Lima - que "estabelece a Antônio Feijão e Francisco Garcia, Vice-Presidentes;
obrigatoriedade das instituições financeiras destina- Deputados Airton Dipp, Antônio Jorge, Clementino
rem, ao crédito rural, 35% dos depósitos à vista em Coelho, Fernando Ferro, Gilberto Kassab, Ivânio Gu-
conta corrente e 45% dos recursos captados no exte- erra, José Carlos Aleluia, Juquinha, Luciano Zica,
rior e dá outras providências". Relator: Deputado Luiz Sérgio, Marcos Lima, Vadão Gomes e dos Se-
Fe"er Júnior. Parecer: pela não implicação da matéria nhores Membros Suplentes, Deputados Edinho Bez,
com aumento ou diminuição da receita ou da despesa Elizeu Resende, José Carlos Fonseca, Lael Varela,
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade- Luiz Alberto, Luiz Piauhylino, Márcio Fortes, Olímpio
quação financeira e orçamentária e, no mérito, pela Pires e Pedro Bi"encourt. Deixaram de registrar suas
rejeição. Em Votação: aprovado, unanimemente, o presenças os Senhores Membros Titulares, Deputa-
parecer. Declaração de Prejudicialidade: Nos termos dos Antônio Cambraia, Carlos Alberto Rosado, Ger-
dos arts. 163, I e 164, I, do Regimento Interno, o Pre- vásio Silva, José Aleksandro, João Colaço, José Ja-
sidente declarou prejudicado o PL n° 2.240/96, do Sr. nene, Moreira Ferreira, Nícias Ribeiro, Paulo Feijó e
Luiz Mainardi, que "altera dispositivo da Lei n° 8.436, Rose de Freitas. Registraram presença, ainda, os Se-
de 25 de junho de 1992, que 'institucíonaliza o Pro- nhores Deputados Almerinda de Carvalho, Fernando
grama de Crédito Educativo para Estudantes Caren- Gabeira. João Almeida, Lincoln Portela e Laura Car-
tes', modificada pela Lei n° 9.288, de 1° de julho de neiro, na qualidade de não-membros. O Deputado
1996". Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Moreira Ferreira apresentou justificativa para sua au-
Presidente encerrou os trabalhos às 12 horas e 18 mi- sência a esta reunião, em razão de missão oficial à ci-
nutos, antes convocando reunião de audiência públi- dade de São Paulo - SP, para participar do Seminário
ca conjunta com a Comissão da Amazônia e de De- Ação Global Responsabilidade Social Empresarial e
senvolvimento Regional a realizar-se às 10 horas do Voluntariado. O Senhor Presidente declarou aberta a
dia 27 do corrente, com a participação da Sr Tereza reunião, cumprimentando os presentes, e convidou a
Grossi, Diretora de Fiscalização do Banco Central do tomarem assento à Mesa os expositores convidados,
Brasil, para prestar esclarecimentos sobre os reflexos Senhores Afonso Henriques Moreira dos Santos, Se-
nos bancos oficiais federais e nos fundos constitucio- cretário de Energia do Ministério de Minas e Energia;
nais, da Medida Provisória n° 2.196/01 , que estabele- Flávio Decat de Moura, Diretor Presidente da Eletro-
ce o Programa de Fortalecimento das Instituições Fi- nuclear; Wagner Victer, Secretário Estadual de Ener-
nanceiras Federais e autoriza a criação da Emprese gia, Indústria Naval e Petróleo do Rio de Janeiro; Fer-
Gestora de Ativos. E, para constar, eu, Maria Linda nando Antônio Ceciliano Jordão, Prefeito do Municf-
Magalhães, Secretária, lavrei a presente ata, que de- pio de Angra dos Reis; Aquilino Sema, Representante
pois de lida, discutida e aprovada, será assinada pelo da Associação Brasileira de Energia Nuclear - ABE;
Presidente e encaminhada à publicação no Diário da Gunter de Moura Angelkorte, Representante da
Câmara dos Deputados. Deputado Jorge Tadeu Associação dos Empregados da Eletronuclear; José
Mudalen, Presidente. Rafael Ribeiro, Diretor da Sociedade Angrense de

Proteção Ecológica - Sapé; e Ivan Salati, Represen
tante da Comissão Nacional de Energia Nuclear 
CNEN. Em seguida, o Senhor Presidente informou
aos presentes que, no decurso das exposições, não
seria permitido aparte aos convidados e que os De
putados somente poderiam proceder às interpela
ções após encerradas as explanações de cada expo
sitor. O Senhor Presidente esclareceu que cada De
putado teria o prazo de três minutos para apresentar
indagações aos convidados, reservados outros três
minutos para a resposta, facultadas a réplica e a tré
plica, por igual prazo. Iniciada a fase de debates, o Se-
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Ata da oitava reunião ordinária, realizada em
26 de setembro de 2001

Às quinze horas e dezesseis minutos do dia vin
te e seis de setembro de dois mil e um, no Plenário
10, Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reuniu-se or
dinariamente a Comissão de Legislação Participativa,
com a presença doS Deputados Luiza Erundina 
Presidente; Ney Lopes - Vice-Presidente; Agnelo Qu
eiroz, Almerinda de Carvalho, Avenzoar Arruda, Gas
tão Vieira, Gerson Gabrielli, João Castelo, João Pau
lo, Lincoln Portela, Márcio Matos, Professor Luizinho
e Vicente Arruda, titulares; Antonio Joaquim Araújo,
Celcita Pinheiro, Fernando Coruja, Jurandil Juarez,
Regis Cavalcante, Sérgio Novais, Teté Bezerra e
Veda Crusius, suplentes. Deixaram de registrar suas
presenças os Deputados Antônio Jorge, Armando
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nhor Presidente agradeceu os esclarecimentos pres- Monteiro, Benito Gama, Bonifácio de Andrada, Edmar
tados por cada expositor e concedeu a palavra aos Moreira, Feu Rosa, Jaime Martins, João Colaço, João
Senhores Deputados Jandira Feghali e Luiz Sérgio, Magalhães, José Thomaz Nonô, Lídia Quinan, Pastor
autores do Requerimento, Laura Carneiro, João Amarildo, Pedro Bittencourt, Pompeo de Mattos, Ri-
Almeida, Luciano lica, Fernando Gabeira, José Ro- cardo Ferraço, Rodrigo Maia, Silas Brasileiro, e lulaiê
cha, José Carlos Coutinho, Eliseu Resende, Antônio Cobra. Justificaram suas ausências os Deputados Ri-
Feijão, Alexandre Cardoso e Dr. Heleno. Encerradas cardo Ferraço e Silas Brasileiro. ATA: Após declarar
as intervenções, os expositores responderam às in- abertos os trabalhos, a Senhora Presidente passou
dagações formuladas pelos parlamentares. Em se- ao exame da Ata da sétima reunião ordinária, cuja lei-
guida às considerações finais de cada expositor, o tura foi dispensada, por solicitação do Senhor Depu-
Senhor Afonso Henriques Moreira dos Santos, Secre- tado Ney Lopes, em virtude de, anteriormente, haver
tário de Energia do Ministério de Minas e Energia, so- sido distribuída a respectiva cópia aos membros da
licitou a licença do Senhor Presidente e dos Senhores Comissão. Em discussão e votação, a Ata foi aprova-
Deputados presentes para ausentar-se da reunião e, da unanimemente. Expediente: A Senhora Presidente
logo após, foi substituído pelo Senhor Marcelo Pop, informou aos parlamentares a realização de reunião
Diretor do Departamento Nacional de Desenvolvi- informal, no dia vinte e cinco do corrente mês, com a
mento Energético - ONDE, que, tomando lugar à participação de representantes de quatorze entida-
Mesa, também teceu considerações a respeito do des nacionais. Ademais, esclareceu ao colegiado que
tema debatido. O Senhor Presidente agradeceu a a referida reunião alcançou seus objetivos, pois pos-
presença de todos e elogiou a participação dos expo- sibilitou uma discussão sobre o caráter deste Órgão
sitores convidados, considerando elevada a colabora- Técnico e as possibilidades de participação efetiva da
ção de cada parecer oferecido ao debate. sociedade junto ao Poder Legislativo, através desta
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Comissão. Em conclusão, disse, ainda, estar iniciado
Presidente encerrou a reunião às quatorze horas e o processo de diálogo com a sociedade civil a partir
quarenta e dois minutos. E, para constar, eu, Damaci da citada reunião. As quinze horas e vinte minutos, o
Pires de Miranda, Secretária, lavrei a presente Ata, Deputado Ney Lopes assumiu a direção dos traba-
que, depois de aprovada será assinada pelo Senhor lhos, tendo em vista ser a Deputada Luiza Erundina
Presidente e, acompanhada das notas taquigráficas, autora de requerimentos constantes da pauta. Ordem
será encaminhada à publicação no Diário da Câma- do Dia: Requerimentos: 1) Requerimento na 16/01 -
ra dos Deputados. Deputado Salvador limbaldi, Pri- da Sra. Luiza Erundina - que "requer seja convidado
meiro Vice-Presidente, no exercício da Presidência. o Sr. Manoel José dos Santos, Presidente da Confe

deração Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 
CONTAG." A Deputada Luiza Erundina encaminhou a
votação. Em votação: Aprovado por unanimidade. 2)
Requerimento na 17/01 - da Sra. Luiza Erundina 
que "requer seja convidado o Sr. Antônio Alves de
Almeida, Presidente da Confederação Nacional dos
Trabalhadores no Comércio - CNTC". A Deputada Lu
iza Erundina encaminhou a votação. Em votação:
Aprovado por unanimidade. 3) Requerimento na 18/01
- da Sra. Luiza Erundina - que "requer seja convida
do o Sr. José Calixto Ramos, Presidente da Confede
ração Nacional dos Trabalhadores na Indústria 
CNTI." A Deputada Luiza Erundina encaminhou a vo
tação. Em votação: Aprovado por unanimidade. 4) Re
querimento na 19/01 - da Sra. Luiza Erundina - que
"requer seja convidado o Sr. João Antônio Felício,
Presidente da Central Única dos Trabalhadores 
CUT." A Deputada Luiza Erundina encaminhou a vo
tação. Em votação: Aprovado por unanimidade. 5) Ra
querimento na 20/01 - da Sra. Luíza Erundina - que
"requer seja convidado o Sr. Paulo Pereira da Silva,
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Presidente da Força Sindical." A Deputada Luiza
Erundina encaminhou a votação. Em votação: Apro
vado por unanimidade. 6) Requerimento n° 21/01 -da
Sra. Luiza Erundina - que "requer seja convidado o
Sr. Enilson Simões, Presid ente da Social Democracia
Sindical - SDS. A Deputada Luiza Erundina encami
nhou a votação. Em votação: Aprovado por unanimi
dade. 7) Requerimento n° 22/01 - da Sra. Luiza Erun
dina - que "requer seja convidado o Sr. Roberto Le
her, Presidente do Sindicato Nacional dos Docentes
das Instituições de Ensino Superior - ANDES." A De
putada Luiza Erundina encaminhou a votação. Em vo
tação: Aprovado por unanimidade. 8) Requerimento
nO 23/01 - da Sra. Luiza Erundina - que "requer seja
convidado o Sr. Pedro José de Castro, Presidente da
Coordenação Nacional dos Mutuários e de Defesa da
Moradia - CNM." A Deputada Luiza Erundina encami
nhou a votação. Em votação: Aprovado por unanimi
dade. 9) Requerimento n° 24/01 - da Sra. Luiza Erun
dina - que "requer seja convidada a Sra. Glaci Zan
can, Presidente da Sociedade Brasileira para o Pro
gresso das Ciências - SBPC." A Deputada Luiza
Erundina encaminhou a votação. Em votação: Apro
vado por unanimidade. 10) Requerimento n° 25/01 
da Sra. Luiza Erundina - que "requer seja convidado
o Sr. Eduardo Moacyr Krieger, Presidente da Acade
mia Brasileira de Ciências - ABC." A Deputada Luiza
Erundi ia encaminhou a votação. Em votação: Aprova
do por unanimidade. 1) Requerimento nO 26/01 - da
Sra. Luiza Erundina - que "requer seja convidado o
Sr. Cláudio Augusto Vieira da Silva, Presidente do
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Ado
lescente." A Deputada Luiza Erundina encaminhou a
votação. Em votação: Aprovado por unanimidade. 12)
Requerimento n° 27/01 - da Sra. Luiza Erundina 
que "requer seja convidado S. Exa o Senhor Embaixa
dor, Gilberto Vergrie Saboia, Presidente do Conseho
Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Defi
ciência." A Deputada Luiza Erundina encaminhou a
votação. Em votação: Aprovado por unanimidade. 13)
Requerimento nO 28/01 - da Sra. Luiza Erundina 
que "requer seja convidado S. Exa o Senhor Ministro
da Justiça, José Gregori, Presidente do Conselho de
Defesa dos Direitos da Pessoa Humana." A Deputada
Luiza Erundina encaminhou a votação. Em votação:
Aprovado por unanimidade. 14) Requerimento n°
29/01 - da Sra. Luiza Erundina - que "requer seja
convidado o Sr. Antonio Brito, Presidente do Conse
lho Nacional de Assistência Social. "A Deputada Luiza
Erundina encaminhou a votação. Em votação: Apro
vado por unanimidade. A Deputada Luiza Erundina
reassumiu a Presidência da reunião às quinze horas

e vinte e quatro minutos. 15) Requerimento n° 30/01 
do Sr. Avenzoar Arruda - que "requer audiência públi
ca para discutir e apresentar sugestões sobre código
de ética e normas para comunicação e imprensa." Em
votação: Aprovado por unanimidade. Extrapauta 
Requerimento n° 31/01 - do Sr. Ney Lopes - que "re
quer sejam convidados os Senhores Walter Nunes
Júnior, Juiz Federal na Seção Judiciária do Rio Gran
de do Norte; Alexandre Libonaltí, Juiz Federal na Se
ção do Rio de Janeiro; e Sérgio Eduardo Cardoso,
Juiz Federal na Seção de Santa Catarina." O Deputa
do Ney Lopes solicitou a inclusão no requerimento de
autorização para que a Presidência, por delegação
do Plenário da Comissão, acrescentasse dois ou três
nomes à lista de convidados constante da proposição
em questão e, em seguida, encaminhou a votação.
Em votação: Aprovado por unanimidade. Usaram da
palavra os Deputados João Castelo, Vicente Arruda e
Márcio Matos. Os trabalhos foram encerrados às
quinze horas e trinta e três minutos, antes, porém, a
Presidente convocou reunião de audiência pública
para a próxima quarta-feira, dia três de outubro, às 14
horas. E para constar, eu Claudia Braga Tomelin de
Almeida, Secretária, lavrei a presente Ata, que, depo
is de lida e aprovada, será assinada pela Presidente,
Deputada Luiza Erundina, e encaminhada à publica
ção no Diário da Câmara dos Deputados.

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A "INVESTIGAR AS RELAÇÕES DO
BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O SISTEMA

FINANCEIRO PRIVADO". (CPI- PROER).

Ata da 38 reunião, realizada em 26 de setem
bro de 2001

Aos vinte e seis dias do mês de setembro de
dois mil e um, às quatorze horas e cinqüenta e quatro
minutos, no plenário 8 do Edifício Lufs Eduardo Ma
galhães - Anexo 11 da Câmara dos Deputados, reu
niu-se a Comissão Parlamentar de Inquérito destina
da a "investigar as relações do Banco Central do Bra
sil com o sistema Financeiro Privado - PROER", sob
a Presidência do Deputado Gustavo Fruet, presentes
os seguintes senhores Deputados: Gustavo Fruet 
Presidente; João Carlos Bacelar - 1.° Vi
ce-Presidente; Milton Teme - 2° Vice-Presidente;
Alberto Goldman - Relator; Fernando Gonçalves,
Ivan Valente, José Carlos Fonseca Jr., José Roberto
Batochio, Márcio Fortes, Rita Camata e Wagner Rossi
(titulares); Antônio do Valle, José Antônio Almeida,
José Borba, José Pimentel, Luiz Carlos Hauly, Ney
Lopes, Ricardo Barros, Ricardo Berzoini e Veda Cru
sius (suplentes). Deixaram de registrar suas presen-
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ças os Deputados: Danilo de Castro, Enivaldo Ribeiro,
Haroldo Lima, José de Abreu, Pedro Bittencourt e Ro
mel Anízio. Apresentou justificativa de ausência o De
putado Almeida de Jesus, por estar cumprindo mis
são oficial nos dias 26 e 27 de setembro corrente, em
Fortaleza - Ce. Havendo número regimental o Presi
dente declarou abertos os trabalhos e anunciou que a
Ata da reunião anterior tinha sido distribuída, por có
pia, aos senhores deputados. Requerida pelo Depu
tado Wagner Rossi a dispensa de sua leitura, pela Se
cretaria, e não tendo quem quisesse discuti-Ia, em vo
tação, a Ata foi aprovada, unanimemente. Antes de
passar à ordem do dia, o Presidente prestou os se
guintes esclarecimentos: 1) sobre a forma de inclusão
dos Requerimentos em pauta; 2) sobre a prejudiciali
dade do Requerimento na 12/01 e o acolhimento par
cial do Requerimento n° 14/01 , em face da aprovação
do Requerimento nO 06/01; 3) sobre a transferência
da reunião de audiência pública com o Dr. Gustavo
Loyola, de hoje para amanhã, dia 27.09.01, em face
de dificuldades na agenda do depoente, que solicitou
à Presidência o adiamento; 4) sobre as solicitações já
feitas formalmente pela Presidência, requisitando
servidores especialistas ao Banco Central do Brasil,
ao Tribunal de Contas da União e à Secretaria da Re
ceita Federal, bem como cópia de documentos ao Se
nado Federal e à Polícia Federal; 5) sobre a visita que
fez, juntamente com os Deputados Alberto Goldman
e José Roberto Batochio, ao Dr. Geraldo Brindeiro 
Procurador-Geral da República, oportunidade em
que detalhes procedimentais importantes foram con
versados com vistas à obtenção, pela CPI, dos docu
mentos e informações que puderem ser fornecidos
pelo Ministério Público Federal; 5) sobre Notas Técni
cas que a Consultoria especializada da Casa, a servi
ço da CPI, deverá elaborar, a pedido da Presidência,
abordando assuntos específicos da temática em
apreciação. Ordem do Dia: Apresentação do Roteiro
dos Trabalhos e Apreciação dos seguintes Requeri
mentos: 1) Requerimento n° 01/01 - do Deputado Mil
ton Temer e outros, que "requer a convocação do Sr.
Cláudio Mauch, ex-diretor do Banco Central do Brasil,
para prestar depoimento, na condição de testemu
nha"; 2) Requerimento n° 02/01 - do Deputado Milton
Temer e outros, que "requer a convocação do Sr. Da
niel Dantas, presidente do Banco Opportunity, para
prestar depoimento, na condição de testemunha"; 3)
Requerimento na 03/01 - do Deputado Milton Temer e
outros, que "requer a convocação do Sr. Pércio Arida,
ex-presidente do Banco Central do Brasil, para pres
tar depoimento, na condição de testemunha"; 4)
Requerimento na 04/01 - do Deputado Milton Temer e

outros, que "requer a convocação do Sr. Pedro Paren
te, ex-diretor do Banco Central do Brasil, para prestar
depoimento, na condição de testemunha"; 5)
Requerimento n° 05/01 - do Deputado Milton Temer e
outros, que "requer a convocação do Sr. José Andra
de Vieira, ex-presidente do Banco Bamerindus, para
prestar depoimento, na condição de testemunha"; 6)
Requerimento na 07/01 - do Deputado Milton Temer e
outros, que "requer a convocação do Sr. Gustavo
Franco, ex-presidente do Banco Central do Brasil,
para prestar depoimento, na condição de testemu
nha"; 7) Requerimento nO 08/01 - do Deputado Milton
Temer e outros, que "requer a convocação do Sr. Gil
berto Nobre, ex-diretor do Banco Central do Brasil e
ex-vice-presidente do Banco Excel, para prestar de
poimento, na condição de testemunha"; 8)
Requerimento na 09/01 - do Deputado Milton Temer e
outros, que "requer a convocação do Sr. Fernando
Bracher, ex-presidente do Banco Central do Brasil,
para prestar depoimento, na condição de testemu
nha"; 9) Requerimento nO 10/01 - do Deputado Alberto
Goldman, que "requer informações ao Procura
dor-Gerai da República"; 10) Requerimento N.o 11/01
- do Deputado Alberto Goldman, que "requer informa
ções ao Presidente do Tribunal de Contas da União";
11) Requerimento na 13/01 - da Deputada Rita Ca
mata, que "requer realização de audiência pública
para ouvir profissionais da área econômica sobre a
instituição e o funcionamento do PROER, bem como
as conseqüências deste Programa para o Sistema Fi
nanceiro Nacional e a Economia brasileira"; 12)
Requerimento na 14/01 - da Deputada Rita Camata,
que "requer sejam convocados a depor nesta Comis
são o Exmo. Senhor Ministro de Estado da Fazenda, e
ex-diretores do Banco Central"; 13) Requerimento na
15/01 - do Deputado José Pimentel e outros, que "re
quer seja oficiado ao Ministério Público Federal para
que encaminhe a esta Comissão cópias dos inquéri
tos ou outros processos pertinentes, em curso ou
concluído, no prazo de 15 (quinze) dias"; 14)
Requerimento na 16/01 - do Deputado José Pimentel
e outros, que "requer seja oficiado ao Ministério Públi
co Federal para que encaminhe a esta Comissão có
pias dos inquéritos ou outros processos pertinentes,
em curso ou concluído, no prazo de 15 (quinze) dias";
15) Requerimento na 17/01 - do Deputado José Pi
mentel e outros, que "Solicita ao Sr. Ministro de Esta
do da Fazenda cópia da decisão do Conselho Superi
or de Recursos do Sistema Financeiro que especifi
ca"; 16) Requerimento na 18/01 - do Deputado José
Pimentel e outros, que "requer encaminhamento de
solicitação ao Senado Federal de cópia do relatório



Sdcmbro de 200! DIÁRIO DA CÀMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 27 46165

dos consultores independentes contratados pela CPI
dos Bancos"; 17) Requerimento n° 19/01 - do Depu
tado José Pimentel e outros, que "solicita ao Sr. Minis
tro de Estado da Fazenda cópia da decisão do Conse
lho Superior de Recursos do Sistema Financeiro que
especifica"; 18) Requerimento n° 20/01 - do Deputa
do José Pimentel e outros, que "solicita ao Sr. Ministro
de Estado da Fazenda cópias de todos os relatórios,
inspeções e auditorias realizadas pela Secretaria Fe
deral de Controle Interno relativamente ao Programa
de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do
Sistema Financeiro - PROER"; 19) Requerimento n°
21/01 - do Deputado José Pimentel e outros, que "so
licita ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas da
União a remessa de todos os relatórios e auditorias
realizadas pelo Tribunal relativamente ao Programa
de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do
Sistema Financeiro - PROER"; 20) Requerimento n°
22/01 - do Deputado José Pimentel e outros, que "so
licita informações ao Sr. Ministro de Estado da Fazen
da sobre posição atual do Programa de Estímulo à
Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Fi
nanceiro - PROER"; 21) Requerimento nO 23/01 - do
Deputado José Pimentel e outros, que "requer sejam
convocados os procuradores responsáveis pelas
apurações citadas, no âmbito daquela Instituição,
para prestar depoimento nesta CPI, em data e horário
a ser definido"; 22) Requerimento n° 24/01 - do Depu
tado José Pimentel e outros, que "requer seja convi
dada a Sra. Tereza Grossi, Diretora de Fiscalização
do Banco Central do Brasil, a comparecer a esta Co
missão a fim de discorrer sobre os procedimentos de
fiscalização realizados nas contas das instituições fi
nanceiras participantes do PROER"; 23)
Requerimento n° 25/01 - do Deputado José Pimentel
e outros, que "requer seja convidado o Sr. Armínio
Fraga, Presidente do Banco Central do Brasil, a com
parecer a esta Comissão a fim de discorrer sobre a
execução e resultados relativos ao PROER"; 24)
Requerimento n° 26/01 - do Deputado José Pimentel
e outros, que "requer seja convidado o Sr. Francisco
Lopes, ex-Presidente do Banco Central do Brasil, a
comparecer a esta Comissão a fim de discorrer sobre
a execução e resultados relativos ao PROER"; 25)
Requerimento n° 27/01 - do Deputado José Pimentel,
que "requer seja convidado o Sr. Gustavo da Mata
Machado, Chefe do Departamento de Operações
Bancárias, a comparecer a esta Comissão a fim de
discorrer sobre a situação dos débitos de instituições
financeiras junto ao PROER"; 26) Requerimento n°
28/01 - do Deputado José Pimentel, que "requer seja
convidado o Sr. Luiz Carlos Alvarez, ex-Diretor de Fis-

calização do Banco Central do Brasil, a comparecer a
esta Comissão a fim de discorrer sobre os procedi
mentos de fiscalização realizados nas contas das ins
tituições financeiras participantes do PROER"; 27)
Requerimento n° 29/01 - do Deputado José Pimentel,
que "solicita ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda có
pias dos relatórios das comissões de inquérito reali
zadas pelo Banco Central com o objetivo de investigar
as causas que levaram à deterioração financeira do
Banco Nacional e do Banco Econômico"; 28)
Requerimento nO 30/01 - do Deputado José Pimentel
e outros, que "requer seja convidado o Sr. Pedro Ma
lan, Ministro de Estado da Fazenda, a comparecer a
esta Comissão a fim de discorrer sobre a execução e
resultados relativos ao PROER"; 29) Requerimento nO
31/01 - do Deputado José Roberto Batochio, que "re
quer seja oficiado aos Chefes das Procuradorias Re
gionais da República, nos Estados e no DF, para que
encaminhem as informações que detalha quanto aos
controladores de instituições beneficiadas com em
préstimos concedidos ao amparo do PROER"; 30)
Requerimento n° 32/01 - do Deputado Alberto Gold
man, que "requer sejam convocados os Senhores:
Cláudio Ness Mauch (ex-Diretor do Banco Central do
Brasil); Ângelo Calmom de Sá (ex-controlador do
Banco Econômico); Marcos Catão Magalhães Pinto
(ex-controlador do Banco Nacional); José Eduardo
Andrade Vieira (ex-controlador do Banco
BAMERINDUS); Francisco Salles Barbosa (Primeiro
Interventor do Banco Econômico); Flávio Cunha
(Interventor e Liquidante do Banco Econômico); José
Emílio Passos Carvalho Quintas (Primeiro Liquidante
do Banco Nacional); Flávio Souza Siqueira (Interven
tor e Liquidante do Banco BAMERINDUS); Sérgio
Rodrigues Prates (Atual Liquidante do Banco Bame
rindus); Gustavo Da Mata Machado (Chefe do Depar
tamento de Operações Bancárias e responsável pe
las Intervenções e Liquidações); Gustavo Henrique
Barroso Franco (Economista); Marcílio Marques
Moreira (Economista); Mailson da Nóbrega (Econo
mista); Antonio Kandir (Economista); José Roberto
Mendonça de Barros (Economista); Dércio Garcia
Munhoz (Economista); Paulo Nogueira Batista Júnior
(Economista); Reinaldo Gonçalves (Economista);
Gabriel Jorge Ferreira (Presidente da Febraban);Sr'l
Tereza Cristina Grossi Togni (Diretora de Fiscalização
do Banco Central do Brasil); Armínio Fraga Neto (Pre
sidente do Banco Central do Brasil); e Pedro Sampaio
Malan (Ministro da Fazenda). Dando início à ordem do
dia, o Presidente passou a palavra ao Relator, Depu
tado Alberto Goldman, que apresentou sua proposta
de trabalho, tendo como base requerimento seu cons-
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tante da pauta (Requerimento n.o 32/01), pelo qual reunião de audiência pública para o dia vinte e sete de
sugere um elenco de vinte e dois nomes de pessoas a setembro corrente, às nove horas, no plenário onze
serem ouvidas, de conformidade com o calendário deste mesmo Edifício, destinada a ouvir o Dr. Gustavo
que for adotado. Durante a apresentação da proposta Loyola (ex-Presidente do Banco Central do Brasil), e
de Roteiro dos Trabalhos, pelo Relator, foram ofereci- encerrou os trabalhos às quinze horas e cinqüenta e
das sugestões, pelos seguintes Deputados: 1) João nove minutos. O inteiro teor da reunião foi gravado e
Carlos Bacelar - propondo seja ouvido o controlador as notas taquigráficas, após serem decodificadas, fa-
do Banco Excel, ao invés do Dr. Ângelo Calmon de rão parte deste documento. E, para constar, eu, Ma-
Sá, como estava sugerindo o relator; 2) Ricardo Ber- noel Amaral Alvim de Paula, Secretário, lavrei a pre-
zoini - propondo a inclusão dos nomes de Pérsio Ari- sente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo
da (ex-Presidente do Banco Central do Brasil) e Mau- Presidente, Deputado Gustavo Fruet, e encaminhada
rício Schulman (ex-Presidente da FEBRABAN, quan- à publicação no Diário da Câmara dos Deputados.
do da instituição do Proer); 3) Milton Temer, José Pi- O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
mentel e Ivan Valente - propondo acrescentar os no- - Declaro abertos os trabalhos da 3a Reunião da Co-
mes dos Procuradores da República, Drs. José Leo- missão Parlamentar de Inquérito destinada a investi-
vegildo Oliveira Morais e Osvaldo Barbosa Silva, que gar as relações do Banco Central do Brasil com o sis-
atuaram no Distrito Federal na investigação do tema financeiro privado. Informo aos Srs. Parlamenta-
PROER, bem como do Economista Carlos Eduardo res que foi distribuída cópia da ata da Segunda reu-
Carvalho. Falaram, ainda, oferecendo suas visões so- nião, indagando se há necessidade de sua leitura.
bre o encaminhamento dos trabalhos da CPI, os De- O SR. DEPUTADO WAGNER ROSSI- Sr. Pre-
putados Márcio Fortes, Luiz Carlos Hauly e Rita Ca- sidente, penso a dispensa da leitura da ata.
mata: O ~eputado José Ro?~rto Batochio, !~Ia~do em O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
segUida, Informou ao plena~lo. qu~ na audlencla com _ Dispensada a leitura, coloco a ata em discussão.
o Pro:urador-~eral da Republlca ficou acertada a co- Não havendo quem queira discuti-Ia, coloco-a em vo-
locaçao de dOIS Procuradores para acompanhar os tação. Os Srs. Deputados que a aprovam permane-
trabalhos desta Comissão. Diante do acordo sobr.? a çam como se acham. (Pausa.) Aprovada. Esta reu-
agen~a apresentada pelo. R~I~tor, com a~ al.teraçoes nião foi convocada para definição da agenda dos tra-
acolhld~s por este, que s~gnlflcOU prefere.ncla para o balhos da Comissão e deliberação de requerimentos.
Requenmento em pauta (Item 30), o PreSidente Gus- Antes de entrar na Ordem do Dia e passar a palavra
tavo Fruet submeteu a matéria a votos, sendo aprova- ao Relator, esta Presidência presta alguns esclareci-
do, unanimemente, o Requerimento n° 32/01 (de au- mentos ao Plenário. Atendendo à decisão da Presi-
toria do Relator), com a inclusão dos seguintes no- dência desta Casa, temos que proceder à publicação
mes: Luiz Carlos Alvarez (ex-Diretor de Fiscalização na Ordem do Dia das Comissões, para conhecimento
do Banco Central do Brasil); Maurício Schulman prévio, dos requerimentos a serem apreciados nas
(ex-Presidente da FEBRABAN), José Leovegildo Oli- reuniões de Comissões. Assim, cumprindo essa de-
veira Morais e Osvaldo Barbosa Silva (Procuradores terminação, constam da pauta de hoje os requeri-
da República lotados no Distrito Federal) e do econo- mentos apresentados com a necessária antecedên-
mista Carlos Eduardo Carvalho. Retomando à ordem cia. Aqueles requerimentos que vierem a ser apre-
da pauta, o Presidente, em face dos encaminhamen- sentados durante ou após a reunião serão pautados
tos já ocorridos, submeteu a votação, tendo obtido para a reunião seguinte, ressalvadas as hipóteses de
aprovação unânime, os Requerimentos nOs 03, 10, inclusão extrapauta previstas no Regimento no seu
11, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 29 e 31. Ficou adiada a art. 52, §5°. Em relação à última reunião, o Requeri-
apreciação dos Requerimentos n.Os. 02, 04, 08, 14 mento n° 12, do Deputado Alberto Goldman, teve seu
(atendido parcialmente pela aprovação do Requeri- objeto atendido com a aprovação do Requerimento n°
mento n° 6),23 (atendido parcialmente com a aprova- 6, do Deputado Milton Temer, de mesmo teor. Trata-se
ção do Requerimento n.O 32) e 26. Foram atendidos, de convocação do Dr. Gustavo Loyola. O Requeri-
com a aprovação do Requerimento n.o 32, os Reque- mento n014, da Deputada Rita Camata, está parcial-
rimentos n.os 01,05,07, 13,24,25,27,28 e 30. Fo- mente atendido, também em face da aprovação do
ram declarados prejudicados os Requerimentos de Requerimento n° 6. Feitas essas observações, presto
n.os. 16 (pela aprovação do de n° 15, de mesmo teor) mais quatro informações. A primeira: na última ses-
e 19 (pela aprovação do de n° 17, de mesmo teor). são aprovamos a convocação do Dr. Gustavo Loyola
Nada mais havendo a tratar o Presidente convocou para o dia de hoje. Entretanto, em função da agenda,
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e conforme contato realizado com o Dr. Gustavo Lo- aqueles nomes que não estão nessa - que eu estou
yola, esta audiência ficou transferida para o dia de chamando de primeira fase de trabalho - primeira
amanhã. Faço a observação - e até pedindo à Comis- fase de trabalho não possam, a qualquer momento...
são compreensão - que, para as próximas convoca- O requerimento fica sobrestado, ele fica pra ser vota-
ções que forem aprovadas, seja dada uma margem, do a qualquer momento, aquele que não foi atendido
uma flexibilidade de dias para que a Presidência pos- na minha proposta de requerimento. Então, nós te-
sa agendar com os convocados a definição das datas. mos... A proposta é a seguinte, que está nas mãos
Da mesma forma, a Presidência já encaminhou a re- dos senhores: 32/01. O Dr. Cláudio Ness Mauch,
quisição de funcionários e técnicos do Tribunal de como ex-Diretor de Fiscalização do Banco Central, na
Contas da União, do Banco Central e da Receita Fe- época do PROER e na época prévia ao PROER tam-
deral, para participarem e colaborarem com a consul- bém, para nos dar uma visão global do sistema de fis-
toria da Comissão. Da mesma forma, já encaminha- calização do Banco Central e quais são as razões pe-
mos uma solicitação de informação ao Senado, inde- las quais se chegou às dificuldades dos bancos que
pendentemente dos requerimentos que serão apreci- acabaram entrando no programa. Eu tenho aqui uma
ados hoje, solicitando as auditorias referentes ao sis- seqüência, até por sugestão do Deputado Milton Te-
tema financeiro realizadas por CPI daquela institui- mer, pretendo fazer algumas mudanças de seqüên-
ção. No mesmo sentido, ofício ao Diretor-Geral da Po- cia. Aqui nós não estamos aprovando uma seqüência.
Iícia Federal. E, ontem, juntamente com o Deputado Estamos aprovando os nomes apenas. A seqüência a
Roberto Batochio e com o Relator, Deputado Alberto gente faria de acordo com alguns entendimentos que
Goldman, estivemos com o Procurador-Geral da Re- a gente pode fazer fora da própria votação. Mas, de
pública, Dr. Geraldo Brindeiro, antes até da formaliza- qualquer forma, seguindo o requerimento, nós esta-
ção de qualquer solicitação. Pedimos ao Ministério mos convocando os proprietários ou, pelo menos, os
Público que sejam solicitados a todas as procuradori- controlados dos três bancos principais que sofreram
as regionais todos os procedimentos em tramitação intervenção: Banco Econômico, Banco Nacional e
propostos pelo Ministério Público, independentemen- Banco BAMERINDUS. São eles: Ângelo Calmon de
te de sua caracterização, quer seja ação penal, ação Sá, Marcos Catão Magalhães Pinto e José Eduardo
civil pública e investigação referentes ao PROER e às Andrade Vieira, para eles darem sua visão da situa-
instituições financeiras que sofreram liquidação ou in- ção do seu banco e dos episódios todos que cerca-
tervenção. Por fim, informar também que, a partir da ram essa intervenção. Depois, nós teríamos o que
próxima sessão, na próxima semana, a Consultoria chamei de os interventores e liquidantes. Na real ida-
permanentemente irá apresentar uma nota técnica de, existem muitos interventores e liquidantes. Alguns
dos dados já coletados para os Parlamentares, inde- foram mudados. Alguns ficaram alguns meses, entrou
pendentemente de outras informações que venham a um outro. O liquidante é a mesma coisa. O liquidante
ser coletadas, para que se consiga, pelo menos na era um e depois passou a ser outro. Eu procurei ter
média, se ter um equilíbrio no acesso às informações nesta relação de seis pessoas os interventores que
que já vão se tornar disponíveis para esta Comissão. estiveram no começo das intervenções, os liquidan-
Feitas essas observações, passo a palavra inicial- tes que estiveram no início das liquidações e liquidan-
mente ao Sr. Relator, Deputado Alberto Goldman, tes que estão atualmente ou que estiveram até há
para que apresente sua proposta de roteiro dos traba- pouco tempo. Há casos em que alguns liquidantes sa-
lhos. íram há pouco tempo, ficaram muito tempo, saíram há

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr. pouco tempo. Não teria muito sentido chamar o liqui-
Presidente, Srs. Deputados, fizemos uma proposta de dante que está com pouco tempo agora, mas liqui-
um requerimento, é o Requerimento n° 32/01, para o dantes que já estão... para que eles pudessem nos
qual eu vou pedir a preferência de votação. Queria ex- dara visão deles sobre o banco, como o encontraram,
plicar que esse requerimento consubstancia uma es- o que encontraram, qual a situação em que estavam
pécie de um roteiro. Estabelece uma forma lógica, ou os bancos. Temos os nomes do Sr. Flávio Cunha, que
pelo menos aparentemente lógica, de a gente enfren- foi o interventor e também foi liquidante do Banco
tar o andamento desta CPI. Procurei, nesse requeri- Econômico; José Emílio Passos Carvalho Quintas,
mento, buscar - de todas as propostas que foram fei- primeiro liquidante do Banco Nacional; Flávio Souza
tas e de todos os requerimentos que foram feitos de Siqueira, interventor e liquidante do Banco
convocação - aqueles que pudessem se encaixar BAMERINDUS; Sérgio Rodrigues Prates, atualliqui-
dentro desse roteiro estabelecido. Não significa que dante do Banco BAMERINDUS; o anterior, Francisco
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Salles Barbosa, primeiro interventor do Banco Econô- no máximo três. Acho que mais do que três numa ses-
mico. Teríamos essas pessoas que nos dariam essa são é muito difícil. Isso significa que devemos ter - na
visão. Eu estou sentido a falta de um aqui, descul- minha avaliação - cerca de seis, sete semanas de tra-
pem-me. São seis. Eu quero acrescentar o Luiz Car- balho, usando dois dos dias da semana pra...
los Alvarez, que foi do Conselho do RAET do Banco O SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR
Nacional, quando foi decretad~ a RAET, e o interven- _ Deputado Alberto Goldman, eu ouvi com muita
tor do BAMERINDUS - eu .tlnha passa~o, descul~ atenção e li. V. Exa realmente elenca no requerimento
pem-r:ne, p~ssou, acho que fOI um erro aqUl- e que fOI o ex-controlador do Banco Econômico, quando da
tambe~ Dlreto~d~ Banco Central. De ~odos eles, tal- época da intervenção, o Dr. Ângelo Calmon de Sá. Na
vez seja o mais ~mportante. Eu que~la a~rescent~r época do PROER, que recebeu injeções de recursos
verbal~ente o LUIz Carlos Alvarez. Sao seis. pepols do Banco Central, o controlar não era o Dr. Ângelo
n6s tenamos Gustavo da Mata Machado, que e o che- Calmon de Sá era o controlador do Banco Excel. Se-
fe atual do Departamento de Operações Bancárias e ria importante 'V. Exa Porque este sim o Banco Excel
responsável pelas intervenç.ões : liquidações, par~ é que recebeu a gama

A

dos recursos 'do Banco Cen-
que ele pudesse nos d~r a sltuaç_ao atual, co~o ~sta trai, não era mais o Dr. Angelo Calmon de Sá controla-
o quadro atual dessas Intervençoes, dessas IIqulda- dor do banco na época.
ç~es. Teríamos aí um grupo que eu chamei de esp~ci- O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN _
alistas, mas entre eles, o Gustavo Franco. Na reallda- N- t 't d " .. - d
de, como o Gustavo Franco também foi Diretor do ao es, ou CI an o n1nguem como mJeç~o . e recur-
Banco Central, então, prefiro trazer um pouco mais 80

6
S. Ha

t
uma shegUndad etapab' Nessa pnmeflra etapa

f t P 'd t P'd t n s es amos c aman o os ancos que so reram m-pra ren e, mas como resl en e, ex- resl en e ou _
ex-Diretor do Banco Central que conhece que já falou tervençao.. Eles era~ controladores do ban?o ~o mo-

b t 't d '. t mento da mtervençao. O que ocorreu depoIs e o queso re o assun o mUI as vezes, o que propnamene, .. .
. I' tE' I' t 't f nos vamos avaliar, eVidentemente. Nada Impede queum especla IS a. como especla IS a nos er amos:. .

M fi ' MM' M 'I d N 'b A t sejam chamados depoIs os novos...arc 10 arques orelra, ai son a o rega, n 0- _

nio Kandir, José Roberto Mendonça de Barros, Dér- O SR. DEPUTADO JOAO CARLOS BACELAR
cio Garcia Munhoz, Paulo Nogueira Batista Júnior e - Estou vendo aqui CPI-PROER, entre parênteses.
Reinaldo Gonçalves. Estou atendendo não s6 à mi- O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Ou
nha proposta, mas à da Deputada Rita Camata, em seja, no momento da intervenção, ou seja, no mo-
relação aos especialistas propostos. mento...

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Eu só OSR.DEPUTADOJOÃOCARLOSBACELAR
queria fazer uma pergunta a V. Exa, Deputado Gold- - E não foram s6 esses três bancos. Não foi s6 o
man: faremos agora a discussão sobre a proposta ou BAMERINDUS. Porque o grosso de que se fala e que
ao final da sua leitura? realmente desperta grande atenção nossa aqui, Sr.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - No Relator, é que os bancos que realmente receberam
final. Deixa eu só terminar. Teríamos depois o Presi- essa gama enorme de recursos do Banco Central, e
dente da FEBRABAN, Gabriel Jorge Ferreira. Acho que se chamou corriqueiramente, nós chamamos de
importante convocar alguém que está no sistema aqueles que foram socorridos pelo PROER, apenas
bancário, que é o Presidente da Associação e que três constam aqui. Nem três. O Excel não consta. Só o
deve ter sua opinião sobre o que aconteceu. Depois, BAMERINDUS e o Banco Nacional.
teríamos três pessoas - e aí são situações evidentes O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Eu
-: Tereza Grossi, atual Diretora de Fiscalização do vou explicar a V. Ex" Quem entra no programa do
Banco Central, para que nos mostre como caminha- PROER são os bancos que sofrem a intervenção. De-
ram as mudanças, ou seja como é que o Banco Cen- pois, há uma negociação de mercado, Excel, HSBC,
trai faz hoje sua fiscalização e como está acontecen- os bancos. No momento em que o PROER manda de-
do isso; Arminio Fraga, Presidente do Banco Central; cretar a intervenção, há controladores desses ban-
Pedro Malan, Ministro da Fazenda. Com isso daqui, coso Depois os bancos são negociados, foram vendi-
totalizaremos, 21, 22 e mais um que deixamos de dos, as ações foram desapropriadas e foram passa-
fora, são 23 pessoas. Quero alertar que essas 23 pes- das para outros proprietários. Mas no momento da in-
soas, de acordo com... Nós não podemos colocar cin- tervenção, estou procurando os três controladores no
co ou seis no mesmo dia. Há alguns casos que tem momento da intervenção. Nada impede de chamar-
que ser um só; em outros casos dois; em outros casos mos depois os novos controladores seguintes.
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O SR. DEPUTADO JOÃO CARLOS BACELAR que, embora não sido quem conduziu o processo do
- Justamente foram os novos controladores que rece- PROER, mas ele gerenciou aquela fase em que o
beram a gama de recursos. Não os ex-controladores. Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal injeta-

o SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - ram pesados recursos via empréstimos do Interban-
Vamos entender melhor essa coisa. Na realidade, não cário para sustentar a posição particularmente do
queria entrar na discussão, porque nós já estaríamos Econômico e do Nacional.
entrando na discussão substantiva da matéria. Mas O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN -
nada impede, como a primeira fase é essa, de termos Para a intervenção, então?
o quadro todo posto, qual era a situação anterior, O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI -
como é que foi a intervenção, o que é que se deu de- Para a intervenção. Ou seja, qual foi a análise que o
pois em relação às ações do Banco Central, principal- Banco Central fez em relação aos procedimentos da-
mente. Mas nada impede, de imediatamente após, quele momento, que adiou de certa forma uma solu-
numa segunda fase, chamarmos os novos controla- ção que poderia...
dores de bancos ou quem quer que seja. Exatamente O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN _
essas 23 audiências vão dar-nos várias e várias pro- Estou de acordo. Podemos aprovar a convocação do
postas de novas pessoas a serem chamadas. Nada Persio Arida.
impedi isso.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- De- O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI -
Isso. E o outro nome que...

putado Goldman, até para tentar clarificar essa ques- O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN _ Eu
tão. Na verdade, eu entendo perfeitamente a preocu-
pação do Deputado em relação à convocação dos não tinha a justificativa. Não sabia o porquê. V. Ex"
bancos que assumiram a parte boa, que são as agên- está me dando a justificativa, acho que está tudo
cias, os funcionários, tanto no caso dos três principa- bem.
is: UNIBANCO, Excel e HSBC. O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Ou-

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN _ Só tra sugestão é do ex-Presidente da FEBRABAN e
com uma observação, Deputado. Os três bancos que FENABAN no momento do PROER, que era o então
estão sendo colocados aqui, foram sete intervenções. Presidente Maurício Schuman, executivo também do
Essas três representam 90% do volume de recursos. BAMERINDUS e que naquele momento presidia a

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI _ FEBRABAN. Embora o Dr. Gabriel Jorge Ferreira pos-
Sim. São as principais, são as mais representativas. sa trazer um posicionamento não apenas político,

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN _ mas também o histórico da instituição, quem viveu a
presidência da FEBRABAN naquele momento talvez

Estou me restringindo a esses três. Acho que não adi- possa trazer uma contribuição importante, em termos
anta irmos ao sétimo. de histórico.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI - O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Se
Apenas para concluir o raciocínio. No caso particular-
mente do UNIBANCO, que assumiu o Banco Nacio- o Regimento me permitir, eu faço uma emenda tam-

bém aqui ao requerimento incluindo o nome de Mau-
nal, a negociação foi concomitante, e também com o rício Schuman.
HSBC. Na verdade, quando houve a decretação da
RAET, já havia simultaneamente a decisão política, O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI -
através de uma negociação que durou algumas se- Agradeço a V. Ex" a atenção.
manas, sem que a gente soubesse, para entregar a O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Sr. Presi-
parte boa ao banco "x'. Foi assim com o UNIBANCO dente, ...
e com o Nacional. No caso do BAMEAINDUS e do O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
HSBC, também. No caso do Banco Nacional com o - Faço duas observações, Deputado Milton Temer.
Excel, não. Houve um hiato entre a decretação e a de- Para que não se crie precedente, o Dr. Luiz Carlos
cisão de se fazer uma solução via Excel. A preocupa- Alvarez estava num dos requerimentos indicados.
ção é boa. Só não concordo com o tempo. Acho que é Então foi um erro material ele não ter sido incluído. O
melhor, nessa primeira fase, ouvir essa lista e depois nome do Dr. Persio Arida consta do requerimento do
desdobrar para as conseqüências. Queria aproveitar Deputado Milton Temer. Portanto, não há problema de
que estou com a palavra e sugerir dois nomes que fo- ser acrescentado. Com relação ao Dr. Maurício Schu-
ram aqui também esquecidos. Um, o do man - se for assim entendimento do Relator - nós co-
ex-Presidente do Banco Central, Dr. Persio Arida, locamos o requerimento em votação para que se es-
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tabeleça esse procedimento, porque quando é con- O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Pois é.
sensual, muito bem, mas para evitar matéria que pos- Desse eu abro mão. Pode ser uma conseqüência na-
sa gerar algum tipo de polêmica. tural dos depoimentos que surgirão: do Gustavo Loyo-

Com a palavra o Deputado Milton Temer. Ia etc. Agora, eu queria sugerir que outros estivessem
O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Bom, eu na primeira parte. Eu acho que são fundamentais

estou inteiramente de acordo com a sistematização para nós três nomes pelo menos, dois nomes, aliás,
inicial do Relator, Deputado Alberto Goldman. Só da parte patrimonial, não da parte criminal, mas os
queria fazer algumas pequenas observações, que já dois procuradores que, no Ministério Público Federal
fiz particularmente. É que eu quero entender que do Distrito Federal, Osvaldo Barbosa Silva e José Le-
essa não seja a ordem cronológica de convocação. ovegildo, foram os responsáveis pelas ações na Justi-
Eu acho que - e aquilo nós conversamos antes _ no ça que, do Ministério Público, foram feitas com respei-
meu entendimento é que, já mantido contato com o to ao PROER, só na questão patrimonial, aqui no Dis-
Dr. Cláudio Mauch, não há problema que ele seja o trito Federal. Eu informo que o procurador José Leo-
primeiro. Mas eu acho interessante que os nomes que vegildo já está aposentado. E hoje quem cuida do
devam abrir a bateria de audiências públicas sejam conjunto das ações é uma nova procuradora, mas ela
os das pessoas, as quais não estaremos inquirindo não participou naquele momento. Agora, esses pro-
como testemunhas. Eles são prestadores de informa- curadores que investigaram, que tiveram muita dificul-
ção e recuperadores de memória. São de boa esses dade, que tiveram problemas, achava importante que
nomes que o próprio Relatorescolher. fossem colocados nessa primeira parte, porque cer

tamente nos darão subsídios para discussões com os
Queria sugerir apenas um nome, porque foi pes- controladores anteriores e com os interventores. Se-

soa importante na Assessoria da Federação Nacional ria interessante considerar esses nomes.
dos Bancos e no Sindicato dos Bancários, que traba-
lhou muito na primeira fase, que é um economista de O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Eu
São Paulo, professor da PUC de São Paulo, que é quero concordar em parte com o Deputado Milton Te-
Carlos Eduardo Carvalho. E eu sugeriria _ e isso aqui mero Farei convite ao Sr. Carlos Eduardo Carvalho.
vou deixar preciso. Eu tenho a impressão de que, pra Poderemos incluí-lo em uma proposta.
nós, a melhor coisa - até porque dúvidas, por exem- O SR. DEPUTADO MÁRCIO FORTES - Sr. Pre-
pio, como essas colocadas a respeito do Excel, quan- sidente, apenas, Sr. Relator, ao ler a lista...
do é que entra e tal, essa recuperação de memória é O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - É
fundamental que ela ocorra no início. Que esses eco- só para terminar. ..
nomistas abrissem a nossa bateria de debates. Eles O SR. DEPUTADO MÁRCIO FORTES - Des-
seriam úteis a nós. Eles dariam uma visão ao Relator, culpe.
que tem a preocupação de ter sugestões de modifica- O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN -
ção e de questão do sistema financeiro. A todos nós Concordo em colocar mais à frente, não sei exata-
será útil que os formuladores e os pensadores, que mente essa ordem, o Gustavo Franco e o José Rober-
têm a memória, abram os debates, para que sejam to Mendonça de Barros, talvez mais na frente, que
muito mais ricos e produtivos os questionamentos acompanharam esse processo todo. Falamos sobre
que surgirão para as pessoas que participaram dire- ele exatamente na sugestão, de como informante,
tamente dos problemas. Acho que é importante consi- como especialistas, nós poderíamos chamar talvez
derar também, Sr. Relator, que eu entendo que um mais o Dércio Munhoz e o Paulo Nogueira Batista ao
dos nomes que eu já gostaria de ver colocado na pri- mesmo tempo, porque nós teremos dois que têm po-
meira fase, eu entendo pelo argumento de V. Ex" ago- sição de um lado e dois com posição do outro, pelo
ra e pela forma como V. Exa está operando, que eu menos aparentemente, pra fazer esse trabalho de es-
não vou insistir com um nome agora, que eu acho que pecialistas em apresentação. Então, eu não tenho ne-
era essencial, porque o Banco Econômico foi quem nhuma objeção em colocar isso aqui. Agora, tenho
fez a negociação em nome do Banco Central. Eu te- objeção neste momento de que se coloquem os pro-
nho certeza de que será uma resultante obrigatória. curadores. Gostaria que V. Exa fizesse, nesse caso,
Nós vamos convocar o Sr. Daniel Dantas, Presidente um requerimento, para que a gente pudesse analisar
do Banco Opportunity, já naquela época, que foi os nomes dessas pessoas e ver exatamente quem
quem operou a negociação no Banco Econômico. são. E acho que não deve ser neste momento.

O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI- Um O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY -
real. Deputado Alberto Goldman, só um aparte. Penso o



O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Obtenha V. Exa o nome do assessor e coloque-o no
seu requerimento, Deputado.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Queria
só registrar que as motivações do PROER estão tam
bém consubstanciadas nos processos de dificuldade
daqueles bancos. E um dos segmentos da sociedade
que mais atuou na investigação da motivação e tam
bém do acobertamento pelo PROER foram os procu
radores. Portanto, eles são tão importantes para nós,
que não temos conhecimento do todo neste momento
para compreender a atuação do porquê do PROER,
também das fraudes do Banco Nacional, que vinham
desde 89 emitindo várias operações fraudulentas e
acobertadas do balanço. E o inquérito deixa isso mui
to claro: as fraudes do Banco Econômico e as transfe
rências que o Ministério Público identificou para coli
gadas. Tudo isso foi acobertado. Por isso, Sr. Presi-
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seguinte: não sei se eu peguei ou estou pegando pelo dente, nosso Requerimento n° 23 é tão fundamental
meio do caminho o ordenamento. Quer dizer, na pri- quanto esse daqui.
meira fase, no primeiro momento, ouvir a arquitetação O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
do plano do PROER, aqueles que conceberam o pla- - Vou fazer uma sugestão e um encaminhamento. É
no e a organização do plano e suas finalidades, pra evidente que esses fatos são públicos, têm publicida-
poder ter, no momento seguinte, aqueles que são... de e teremos a acesso a eles. É necessário que se

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Eu cumpra uma etapa básica e primária. Ou seja, levan-
quero pegar num primeiro momento, Deputado Te- tar todos procedimentos em tramitação em todas as
mer, o plano polftico e administrativo. procuradorias regionais. Então, diante disso, se não

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULV _ Da houver objeção de V. E~a, sugiro o seguint:: ontem,
. _ antes mesmo de formalizarmos a aprovaçao desse

organlzaçao. requerimento, nós já estivemos no Ministério Público,
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - e o procurador já se dispôs, com a maior brevidade

Nesse segundo momento, nós vamos ter o segundo possível, a nos passar todas as informações. Acredito
momento, nós vamos chamar, assim, o plano mais ju- que já a teremos oficialmente na próxima semana.
rídico, policial, investigativo e tal. Evidentemente não Poderemos em cima desses nomes e de todos os
se vai deixar de fazer isso daqui. Mas eu quero primei- procedimen'tos existentes, deliberar sobre os nomes,
ro ter uma idéia global da questão políti- se eles serão ou não convocados à Comissão.
co-administrativa. Num segundo momento, nós entra- O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Sr. Presi-
mos n:ssa... E vão aparecer certamente ~uit?s ca.- dente, quero continuar com a palavra para argumen-
sos, nao só o: dos procuradores .que poderao VIr aq~1. tar. Em primeiro lugar, não estou interessado - e sou
Peço a V. Ex , porque no requerimento de V. Ex" nao um dos autores do requerimento - nessa fase em
constavam os nomes. convocar todos os procuradores em todas as Unida-

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Mas é des da Federação que trataram de questões criminais
bom registrar, Sr. Presidente, que os procuradores contra o PROER. Quero ter resultados eficazes, tanto
são conhecidos, sabidos e nominados nas procura- na perspectiva que acho legítima e correta, e com a
ções em que atuaram. O requerimento diz respeito qual quero colaborar, do Relator, que é a de buscar al-
aos procuradores que atuaram nessa matéria. ternativas para a questão político-procedimental, o

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - que poderíamos ter feito, como corrigir, para que se
Mas precisamos ter os nomes dos procuradores. outra crise financeira vier a ocorrer, como é que vire-

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL _ A as- mos a ... Então, eu tenho inteiro acordo de que esta
CPI também tem que estar voltada para isso. Mas é

sessoria é exatamente para isso, para subsidiar. Por indiscutível que a CPI não foi pedida por causa da de-
isso nós temos assessoria. cisão política sobre o PROER. Se me perguntarem se

sou a favor do PROER, vou perguntar: Qual o
PROER? Qual o tipo de... Se nós analisarmos as três
intervenções, a do Banco Econômico, a do Banco Na
cional e a do BAMERINDUS, verificaremos que há
três soluções absolutamente diferentes. Então, não
há nem como falar que seja uma coisa só. Os coisas
foram criados pelas circunstâncias e pela conjuntura
que resultaram, inclusive, pelo hábito de o Banco
Central agir por sua própria vontade, nessa operação
estranhíssima do Marka e FonteCindam, em que o
Ministro da Fazenda, sentado dentro do Banco Cen
trai, não sabia que na sala ao lado estava sendo en
tregue um 1 bilhão e meio para dois bancos.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Na
mesma sala.

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Eu digo
na sala ao lado. Não quero dizer que foi na mesma
sala. Aí, ele é cúmplice. Como acho que ele estava na
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sala ao lado, ele não é cúmplice. Então, objetivamen- O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN -
te, para nós é fundamental que haja, sim, o aspecto V. Exa está propondo a substituição do Reinaldo
de informação. Até porque quero estar fundamentado Gonçalves pelo Carlos Eduardo?
para perguntar aos liquidantes e aos interventores O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Se V. Exa

uma série de coisas que eles teriam feito, pelas quais vai convidar quatro, eu estou querendo aqui mostrar. ..
eu quero me fundamentar naquilo que foi denunciado O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN -
no Ministério Público contra os antigos controladores. Tem mais alguns aqui.
Então, eu objetivamente sugiro dois nomes. Não es- O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Se for
tou sugerindo quatro, não estou sugerindo vinte. Eu para substituir um...
estou sugerindo dois. São dois procuradores que tra- O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN _
balharam diretamente no Distrito Federal nas ques- Vamos acrescentar o Carlos Eduardo Carvalho.
tões, quais: no Banco Econômico, quem fez a questão Acrescentamos. Eu vou concordar com a colocação
patrimonial foi o Dr. Osvaldo Barbosa Silva, do Minis- dos dois procuradores, para depois a gente ver em
tério Público do Distrito Federal. No caso do Nacional que posição a gente coloca. Mas com esse argumen-
e do BAMERINDUS, o Dr. José Leovegildo - há mais to - que me parece um argumento lógico -: no mo-
dois sobrenomes, que eu entregarei à Comissão logo mento em que os interventores e liqüidantes estive-
depois, e posso apurar agora -, que trataram do Naci- rem parti~i~a~do, talvez os procur~dores possam ter
onal e do BAMERINDUS. Trabalhos heróicos, com alguma vlsao Interessante, que haja algum confronto.
pouca assessoria, mas que fundamentaram impor- Mas não vamos .passar. diss~. Nós j.á e~am?s .c.he-
tantes denúncias. Então, eu acho que é importante gando a ~uase vinte ?~~o. Vinte e OitO vao significar
isso. O Relator vai entender o momento de convo- quase_dOIs m~ses: NosJa co~emos - desc.ulpe a e_x-

, I . E h ' 'fi 'V . pressao - meio mes. Sao dOIs meses e meio. Eu nao
ca-.os aqUi. u ac o que e u I para no~. ai ser n~ces- quero lembrar que, formalmente, nós temos cento e
sáno. Pode es~ar ce,rto, Relator, a partir do depOlmen- vinte dias. Então, é lembrar isso para que depois a
to, que ~manh~ sera dado pel? Or. Gustavo Lo~ola, as gente não fique sem dar andamento e depois dizer
duas cOisas vao marchar pan passu, tanto o Interes- que não há mais tempo, não há o que fazer mais.
se na questão política e da instalação, quanto na Então, eu quero deixar isso bem claro.
questão das irregularidades, que geraram aquela de- O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Sr.
cisão. Não há como separar para uma segunda fase. Presidente, eu concordo com os dois nomes.
Então, ~u queria insistir nesses. E na qu~stão dos O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
economistas, estou de acordo com os dOIs nomes. _ Deputado Márcio Matos João Fortes e depois o De-
Todos os quatro nomes, inclusive, vejo um equilíbrio e putado Ivan Valente. '
acho importante. Agora, para mim, eu acho que seria O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN _
fundamental, eu tenho o maior respeito: Dércio Mu- Concordo com o Dércio Munhoz e com o Dr. Carlos
nhoz e Reinaldo Gonçalves. O Reinaldo Gonçalves é Eduardo Carvalho.
meu amigo particu lar e uma pessoa profundamente O SR. DEPUTADO MARCia FORTES - Sr. Pre-
conhece.dora do sist~ma fina~~eiro. Agora, se for pa~a sidente, Sr. Relator, na concordância geral, com a lis-
botar, d.lgamos aSSim, equlllbrad?~ pessoa~, dOIs ta proposta, do Requerimento 32, eu queria sugerir-
economlsta~ que faz~m uma analise favora~el d? porque estou lendo aqui, Marcos Catão Magalhães
PROER, dOIs economistas que fazem uma análise dl- Pinto, acho que é importante, tendo em vista que era
ferenciada e oposta, para mim, é essencial colocar o o controlador do Banco Nacional, à semelhança do
nome do Carlos Eduardo Carvalho, porque é alguém Ângelo e do José Eduardo também - mas talvez o
que está preparando um livro sobre isso, está voltado executivo que estivesse na presidência do banco na-
para isso. Então, eu sugiro que no lugar de um dos quele momento fosse mais interessante, quer dizer, o
dois, do Reinaldo Gonçalves, nessa primeira fase, ou Amoldo Oliveira, que tinha saído do City Bank...
Dércio Munhoz, o Carlos Eduardo Carvalho. Se for o O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN -
caso, como foi a brava Deputada, aqui, Rita Camata, Amoldo Oliveira?
que convidou o Dr. Dércio Munhoz, podemos substi- O SR. DEPUTADO MARCia FORTES - É. O
tuir o Reinaldo Gonçalves pelo Carlos Eduardo Car- Presidente do Banco Nacional. Por acaso, eu não sei
valho. Eu tenho a impressão de que nessa questão do qual são os executivos que dirigiam os outros bancos.
PROER ele será de muita utilidade para nós. Por isso, não menciono.
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O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Eles ti- que também na ordem de convocação a gente fizesse
nham constitucionalizado a direção. uma mediação entre as pessoas que vão dar informa-

o SR. DEPUTADO MARCIO FORTES - A famí- ção para a Comissão, recuperar a memória etc., e a
lia Magalhães Pinto tinha se retirado, havia anos, dos presença dos procuradores. Eu queria que eles esti-
atos de gestão do Banco Nacional. vessem numa ordem também prioritária, porque além

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - de terem recebido informações do próprio Banco
Nós podemos chamar no mesmo dia os dois talvez. Central, acionados pelo próprio Ministro Malan, em

O SR. DEPUTADO MARCIO FORTES _ Talvez. alguns casos, eles também fizeram investigações. Eu
Quem sabe? E queria sugerir também... acho que o papel da CPI é também investigar, fazer

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN _ seu papel. Pode requerer, inclusive, quebra de sigilos
etc. Então, eu pediria que a gente pudesse aprovar

Amoldo Oliveira? também a presença dos procuradores numa segunda
O SR. DEPUTADO MARCIO FORTES - Arnol- ou terceira reunião que nós façamos no processo.

do Oliveira. Isso eu me lembro com clareza.
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN -

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet) Deputado, V. Exa me desculpe, mas eu acho que aí
- Conclua. nós vamos transformar esta Comissão...Vamos pro-

O SR. DEPUTADO MARCIO FORTES - E que- curar fazer o máximo possível de uma visão política
ria, data vania, sugerir a não inclusão do ex-Ministro administrativa da questão. E vamos um pouco mais
Marcílio Marques Moreira, tendo em vista que ele adiante. Nós já concordamos em colocar nessa pri-
está completamente fora do assunto, é Presidente da meira fase. Daqui a pouco nós vamos conversar com
Associação Comercial do Rio de Janeiro, no momen- o procurador aqui.
to, não tem nenhuma participação com isso, não me
lembro que tenha tido papel ativo ou passivo no caso O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Pode ser
do PROER. que ela até se encaminhe assim, mas eu quero mani-

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - No caso festar. ..
do PROER ele teve antecedente. O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN -

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN _ Mas não vamos começar assim.
Não, não. Não teve não. Mas como especialista. Eu O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Deputa-
imaginei que fosse um especialista. do Goldman, com todo respeito a V. Exa

, que está co-
O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULV _ É meçando um trabalho de Relator, de forma muito po-

um generalista. sitiva. Agora, com todo respeito, é evidente que os
A SRA. DEPUTADA RITA CAMATA _ Acho que membros desta Comissão, Parlamentar de Inquérito,

aprovando essa relação isso não impede o decorrer da base de Governo, vão desempenhar um papel de
do processo. tentar buscar formas de correções políticas e admi-

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN _ Eu nistrativas para esse processo. Nós da Oposição -
aliás, coincidentemente, os três que encabeçaram,

posso até conversar com ele, se ele não se sentir
junto com Berzoini, o Sindicato dos Bancários, em

constrangido. Como ele é um especialista, nós não o
estamos convocando, ele não é testemunha. Se eJe São Paulo - éramos, digamos assim, as pessoas que

mais intensamente trabalhamos nisso. Nós trabalhanão se sentir em condições disso, a gente...
O SR. DEPUTADO MARCIO FORTES _ Queria mos por causa da denúncia de irregularidade. O que

se colocavam ali eram bilhões de reais quando o real
sugerir ao Relator que tivesse uma conversa prévia valia um dólar. Então, pra nós é indispensável. ..Eu en-
com o ex-Ministro Marcílio Marques Moreira antes da tendo V. Exa . Agora, faço um apelo para que V. Exa nos
formalização do convite. entenda, porque é inevitável que a Comissão Parla-

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Eu mentar de Inquérito tenha os dois caminhos parale-
o farei. los. Porque se colocamos o administrativo com cento

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet) e vinte dias e consideramos que as propostas políti-
- Deputado Ivan Valente, por favor. cas e administrativas sejam suficientes, esta CPI po-

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Sr. Presi- derá votar, por maioria, às vésperas do Natal, seu en-
dente, eu queria fazer uma proposta. É a seguinte: cerramento com excelentes propostas políticas e ad-
desde que o Relator concordou com a convocação ministrativas, sem que tenhamos chegado àquilo que
também dos procuradores sugeridos aqui, eu pediria pode ser. Aliás, para nós, tomara que não seja. Eu



O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - Se
há fraude ou dolo, sem dúvida alguma, é papel nosso
e de todo mundo.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Não SÓ

isso. O Banco Nacional fraudava os seus balanços
desde 1989. Todos os balanços, que é algo em torno

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Só para
ajudar. Os procuradores fizeram auditorias, eles fize
ram inquérito, eles receberam documentos...

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY 
Sobre o PROER ou sobre os atos do PROER?

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - As duas
coisas: sobre o PROER, sobre o que motivou o
PROER e sobre as operações fraudulentas pratica
das nesses bancos antes do PROER e Investiga os
responsáveis...

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY
Tem o antes, tem a concessão e depois tem a admi
nistração do dinheiro recebido?

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Não,
não. Ele identifica a fraude, identifica o montante de
recursos, aponta os responsáveis e propõe ações ci
vis e criminais contra os responsáveis. Portanto, é
fundamental, porque a natureza da CPI é exatamente
levantar investigação. Se fosse para propor apenas
correção, nós faríamos uma Comissão Especial.
Então, seria CPI. O objetivo da CPI é investigar. Não é
apenas uma Comissão Especial para propor corre
ções futuras. Nós queremos Ter propostas para ações
futuras, conforme o Sr. Relator está propondo, mas
não podemos abrir mão também da nossa função de
identificar as causas que provocaram essas irregula
ridades.
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quero é que se prove a inocência de todo mundo. is, eu acho que perde o objetivo da convocação, quer
Quer dizer que não tem predisposição? dizer, inviabiliza a Comissão trabalhar com elemen-

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - tos. A Comissão tem de trabalhar com elementos,
Deputado, eu concordei com a proposta de V. Ex" de com subsídios. Todos os setores podem trazer subsí-
colocar os Procuradores. Eu concordei com isso e vou dios, mas de forma diferenciada. Um economista vai
procurar, da melhor forma possível, ordenar isso aqui. trazer um tipo de subsídio de cobertura. O Procurador
Agora, se nós tivermos que ordenar, que começar a que investigou, que foi acionado pelo Ministério da
discutir a ordenação de trinta pessoas aqui vai ser di- Fazenda e pelo Banco Central vai trazer um outro tipo
fícil a gente chegar a alguma conclusão. de contribuição. Nós precisamos alternar essas con-

O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Só estou tribuições. É nesse espírito que nós fizemos a propos-
discutindo o escopo, só estou discutindo o escopo. No ta. Aí, eu peço que a gente entre nessa direção.
escopo nós dois temos de ter a certeza de que nós te- O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY -
mos que marchar... A preocupação de V. Exa é corre- Deputado Valente, um aparte. Esses promotores, que
ta, marche com ela. papel que eles exerceram, que tipo de ação que eles

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - propuseram, se alguém poderia me...
Nós estamos colocando essa primeira fase. Certa- O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Posso
mente, eles não virão depois do Ministro da Fazenda, esclarecer?
depois do Presidente da Banco Central, não virão.
Agora, nós autorizem que a gente movimente isso
dentro dessa primeira fase. Já foi a minha concordân
cia com V. Exa Senão, a gente vai começar a chamar o
delegado da Polícia Federal.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Mas qual
é o encaminhamento do Relator, Sr. Presidente? Eu
peço que o Relator, então, encaminhe. Em relação à
proposta que foi feita, qual é a proposta de V. Ex"?

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Essa que está aqui no requerimento com os acrésci
mos, que acabei de concordar, das diversas propos
tas que foram feitas.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - No reque
rimento não constam os Procuradores.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Não constam.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - V. Exa só
absorveu.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Acabei de concordar com os Procuradores, Deputa
do. Acabei de concordar.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Sim. Mas
a ordem não está discutida.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - A
ordem já não é essa. Aqui, não estipula uma ordem,
estipula apenas uma convocação. Eu procuro fazer
uma ordem aproximada. Mas não é uma obrigatorie
dade essa ordem que está aqui.

O SR. DEPUTADO IVAN VALENTE - Concordo
plenamente. Mas Deputado Goldman, Deputado, eu
só queria que V. Exa entendesse o espírito da propos
ta que foi feita em relação aos procuradores. Porque
se os procuradores forem chamados lá no final, depo-
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de setecentas contas fraudulentas, comprovadas dessa história e do papel do Banco Central, nós ou-
pela auditoria do Ministério Público Federal. víssemos os procuradores. Eu acho que não há con-

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - flito no que está se colocando entre o Relator e entre
Estão sendo devidamente acionados na Justiça por os Deputados Ivan, Temer e Pimentel. Eu não estou

vendo conflito. Portanto, eu acho que essa coisa está
isso. equacionada. E eu entendo que o papel da Comis-

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Eu são... Os procuradores podem ter muito a contribuir
queria fazer uma questão de ordem, Sr. Presidente. com o papel nosso, na CPI. Só que eles não seriam os

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet) dois, três primeiros convidados. Então, essa é a com-
- Com a palavra o Sr. Relator. preensão nossa, acho que tem que ser por aí o traba-

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Eu lho. E já entendendo que os requerimentos meus es-
tenho procurado fazer isso de uma forma bastante tão praticamente incorporados na proposta do Rela-
ampla, sem restringir limites. Mas eu quero ler os ter- tor, eu queria pedir licença ao Presidente da Comis-
mos do requerimento da CPI aqui para que a gente são, porque tanto eu como o Deputado Ivan Valente
tenha uma clareza. "Requeremos, nos termos do art. vamos sair agora para uma audiência, já atrasados,
58, culminado 21, instalação da CPI, prazo de 180 com o Ministro da Educação para ver se a gente con-
dias, no interesse da vida pública e da ordem legal segue uma negociação com o movimento de servido-
econômica, para apurar, no interesse na vida pública res das universidades, que estão paralisadas há al-
e da ordem econômica, a correção dos procedimen- guns dias, quase meses. Então, pedir licença para
tos adotados pelo Banco Central do Brasil na fiscali- nós estarmos agora com o Ministro da Educação.
zação e controle das instituições financeiras citadas O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
nesse requerimento, bem como a participação das _ Concedido. Boa audiência. Com a palavra o Deputa-
autoridades responsáveis pela política econômica do Ricardo Berzoini.
governamental nas decisões sobre os bancos." Ela
tem uma característica essencialmente política a cor- O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Presi-
reção dos procedimentos adotados pelo Banco Cen- dente, eu queria pedir autorização a V. Exa. no sentido
trai do Brasil na fiscalização e controle. de colaborar com os trabalhos. Eu estou entregando à

Secretaria a relação que formalmente o procurador,
O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Esta é a membro do Ministério Público do Distrito Federal,

segunda parte do requerimento. Osvaldo Barbosa Silva, me enviou, com todos os de-
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Eu talhes, para que todos tenham conhecimento aqui de

não estou limitando isso. onde estão os processos patrimoniais e os criminais,
O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - A pri- organizadamente. Eu pedi à Secretaria e estou comu-

meira parte, Sr. Relator, é exatamente o papel do nicando a V. Exa para distribuir a todos.
Banco Central, que é fiscalizar, que é auditar e punir. O SR. DEPUTADO RICARDO BERZOINI _ Eu

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - É também, na mesma linha da Deputada Rita, enten-
o que eu estou fazendo, procurando fazer exatamente dendo que não há divergências de fundo nessa ques-
isso. Todos os convites estão sendo feitos para isso. tão, apenas, talvez, desentendimento quanto à forma
Eu não estou restringindo. Agora, eu quero, primeiro, de organizar essa ordem, se o Relator pudesse pre-
ter uma visão política, administrativa do funcionamen- parar uma proposta de ordem para que nós pudésse-
to do Banco Central, do que levou ao PROER, de to- mos, a partir dessa proposta, eventualmente, verificar
das essas questões para a gente poder entrar depois, se há algo que seja divergente de fato e não apenas
imediatamente, numa visão mais investigatória. divergente do ponto de vista de uma colocação crono-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet) lógica imediata. E trabalhar, Relator, com a perspecti-
- Buscando respeitar a ordem dos escritos, Deputada va de que nós possamos ter, de fato, essa fase inicial
Rita Camata, por favor. de levantamento de informações mais do ponto de

A SRA. DEPUTADA RITA CAMATA - Eu queria vista técnico e até histórico, um levantamento dos
sÓ...Conforme a discussão está caminhando, eu acho procedimentos que foram já feitos pelo Ministério PÚ-
que é por aí. A gente tem que ver o funcionamento do blico, o que vai nos economizar tempo e energia, evi-
papel do Banco Central, sim. Isso não impede - eu dentemente - não somos obrigados a adotar como
estou entendendo, assim, como o Relator está colo- verdade o que foi apurada por eles -, e na terceira
cando - de, após ouvirmos alguns informantes, que fase buscar a fase que estabelece novas informa-
seriam esses especialistas que nos trariam um pouco ções, o contraditório, a possibilidade de haver inter-



O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY - O
Maurício Schulman não era mais Presidente do
BAMERINDUS quando da...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- FEBRABAN. Foi outra a sugestão. O Dr. Pérsio Ari
da já constava nos requerimentos.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Então, isso fica como sugestão, como proposta do
Sr. Relator, que será votada e posteriormente formali
zada. Deputado Batochio.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Sr. Presidente, nossa estada ontem no
Ministério Público, que entendi foi bastante oportuna
e proveitosa, sugeriu, lá mesmo, no ambiente da Pro
curadoria-Gerai da República, a exemplo do que
aconteceu com outras CPls aqui na Casa, a possibili
dade de nós solicitarmos ao Exmo. Sr. Procura
dor-Gerai da República a designação de dois procu
radores da República para acompanharem os traba
lhos desta CPI, participando das sessões, inclusive,

46176 Quinta-feira 27 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2001

pretação divergente entre pessoas que estavam com mente, ao Tesouro no final da história. Então, deixar
o mesmo ponto de vista naquele momento e buscar, a bem clara essa posição, que eu acho que é de co-
partir daí, informações que possam contribuir tanto mum...
para a apuração de responsabilidades, como para a O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
proposição de mudanças que possam de fato atender - Diante do que foi discutido, nós vamos deliberar da
o interesse público. seguinte maneira: além dos nomes já apresentados

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Só pelo Relator, insistindo para que não se crie o proce-
como informação do que eu estou pensando, na reali- dente, que foi um erro, na inclusão do Dr. Luiz Carlos
dade, parece-me que seria aconselhável chamar os Alvarez, nós vamos agora incluir mais quatro nomes:
procuradores, logo depois que os interventores liqui- dois procuradores, reiterando que nós já estivemos
dantes dêem a sua visão, a sua posição do que en- no Ministro Público junto com o Deputado Batochio e
contrar no banco. Chamem os procuradores para eles o Deputado Goldman solicitando todos os procedi-
fazerem quase que um elemento crítico em seguida, mentos existentes, inclusive os que eventualmente
em função daquilo que foi encontrado, o que eles en- não sejam de natureza criminal. Como nós fomos in-
contraram também, o que eJes mandaram para a Jus- formados de dois nomes, e esses nomes foram con-
tiça, o que não mandaram. sensuais, então, serão acrescentados Dr. Osvaldo

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet) Barbosa Silva e Dr. José Leovegildo. Da mesma for-
_ Deputado Hauly, por favor. ma, a convocação dos Srs. Carlos Eduardo Carvalho

O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY _ Sr. e Dr. Maurício Schuman para participarem. Então, eu
sugiro o seguinte procedimento...

Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Deputados, a mi- O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY _ Sr.
nha visão - e quero deixar bem claro - quer dizer, o
que é o PROER? Como é que ele foi constituído? Em Presidente, faltou Pérsio Arida, que eu sugeri tam-
que conjuntura econômica do Sistema Financeiro bém, que foi Presidente do Banco Central.
Brasileiro, do Sistema Financeiro Internacional? O O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
que representa isso em outros países? Quais foram - Ele já consta no requerimento.
as soluções adotadas? Uma análise comparativa O SR. DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY -
também e depois analisar a execução do PROER Ele consta neste requerimento?
nesses últimos anos, cada operação. Se há fraudes O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
na captação dos recursos; se há fraude ou dolo na - É.
aplicação desses recursos e na devolução desse di
nheiro para o Banco Central e, conseqüentemente,
ver que expectativa tem de prejuízo para o Erário,
para o Tesouro Nacional. Então, eu acho que o que há
de comum aqui. .. Eu tenho conversado com o Temer
outro dia e ele me perguntou:? "Qual vai ser teu papel
na Comissão? Papel de governista?" Eu falei: "Não. O
papel de interesse de todos nós, do Governo e da
Oposição, é o papel institucional de fiscalizar. Primei
ro, eu não tenho dúvida, pessoalmente, da necessi
dade do PROER como um programa de sustentação
do Sistema Financeiro Brasileiro, a exemplo do que
acontece em outros países. Daí em diante, é neces
sário que a Comissão veja os dois lados, os dois ân
gulos da Constituição, da formação, o momento eco
nômico e análise comparativa de procedimentos em
outros países. Depois, nós vamos para os casos de
PROER. Se o banco vinha fraudando, isso é grave.
Havia conivência ou não de agentes públicos nesse
processo? Até que ponto nÓs podemos avaliar e ana
lisar e julgar o mérito desse procedimento, a captação
e depois a aplicação desse recurso e o prejuízo ou
não que se vai dar ao Banco Central e, conseqüente-
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intercambiando informações, levando, digamos as
sim, o que se traz aqui durante as sessões para o seio
dos procedimentos que o Ministério Público desen
volve perante o Poder Judiciário. E trazendo também,
na medida em que vão aparecendo as conexões e o
interesse do que lá já existe, para cá, para nosso co
nhecimento. Penso que não há prejuízo. Ao contrário.
Seria apenas oportuna essa providência. Além do
mais, Sr. Presidente, a presença de dois procurado
res da República aqui não se trata de tutela dos nos
sos trabalhos. Isso já aconteceu lá na CPI dos Preca
tórios, no Senado Federal, com grandes resultados,
porque se estabelece um elo permanente de comuni
cação. Além disso, a presença do Ministério Público
aqui, conferira também para a nossa Comissão Par
lamentar de Inquérito, digamos assim, uma agilidade
maior, a meu ver, além de, tenho impressão, satisfa
zer uma certa expectativa da sociedade, se bem me
entende V. Exa De modo que, fica aí a sugestão. Se
não for acolhida, requererei, formularei requerimento
nesse sentido. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Também a favor, consultando o Sr. Relator, incluir
nesse requerimento, que será oportunamente forma
lizado. Portanto, coloco em discussão, em votação a
proposta do Sr. Relator incluindo os cinco nomes,
bem como incluindo a sugestão de acompanhamento
por parte do Ministério Público independente da soli
citação, a ser enviada, com relação a todos os proce
dimentos já instaurados no País. Em votação. Os Par
lamentares que aprovam permaneçam como estão.
(Pausa.) Aprovado. Coloco também em discussão,
em votação, tendo em vista que vários requerimentos
já foram contemplados pela proposta, os requerimen
tos referentes à informação, só para cumprir o dispo
sitivo regimental, com relação às suas deliberações.
"Requerimento n° 15/01 e 16/01, do Deputado José
Pimentel, que requer seja oficiado ao Ministério Públi
co Federal para que encaminhe a esta Comissão có
pias dos inquéritos ou outros processos pertinentes,
em curso ou concluído." Consulto V. Exa, entendendo
que já está contemplado na deliberação do Relator.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Este re
querimento solicita os inquéritos civis e criminais que
o próprio Ministério público... Já está em procedimen
to. No requerimento do Item 30 aqui, pelo que está
posto, é somente convocação de pessoas. No mesmo
sentido, há o requerimento do Deputado José Bato
chio, lá na frente...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
-029.

o SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Tam
bém o de n° 29, não é isso? Aliás, o do Deputado José
Batochio é o item...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- 29, n° 31/01.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - N°
31/01. Os dois requerimentos têm o mesmo teor. Eu
acho que nós poderíamos unificá-los, votá-los juntos
e a nossa Secretaria expediria os ofícios.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Ao
Ministério Público Federal, aqui em Brasília.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Eu faço a seguinte sugestão - apesar de ser inclusi
ve sugestão do Relator -: votarmos o 3 e o 29 para
que não haja ...

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL -15 e 29,
não é?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Então, em discussão o Requerimento n° 15/01, que
é o item 13 da pauta. Daí, a confusão que fiz. Em dis
cussão e votação o Requerimento nO 31, que é o item
29 da pauta. Não havendo discussão, em votação. Os
Parlamentares que aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.) Aprovado. Requerimento n° 17,
que é o item 15 da pauta, do Deputado José Pimentel
e outros, que solicitam ao Sr. Ministro de Estado da
Fazenda cópia da decisão do Conselho Superior de
Recursos do Sistema Financeiro que especifica. Em
discussão.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Sr. Pre
sidente, esse requerimento pede cópia da decisão do
Conselho Superior de Recursos do Sistema Financei
ro, que resolveu declarar que o Sr. Ângelo Calmon de
Sá não cometeu nenhum erro durante toda a sua vida
de banqueiro. É uma decisão que o próprio Banco
Central havia se insurgido contra. Mas como esse
Conselho está acima do Banco Central, nós quere
mos cópia para analisá-Ia. Ou seja, há uma decisão
do Banco Central incriminando o Sr. Ângelo Calmon
de Sá, denunciando e, em seguida, este Conselho re
solve deliberar simplesmente cópia do documento
para que nós possamos analisá-Ia e não ficarmos
apenas com matéria, que até saiu na imprensa, que é
de amplo conhecimento de todos nós.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Para discutir, com palavra o Sr. Relator.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - O
parecer é favorável.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Continua em discussão. Não havendo quem queira
discutir, em votação. Os Parlamentares que o apro-



O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- É o n° 21, item 19 da pauta.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Está
indo direto para o 21, porque havia o anterior, o 20,
que a Secretaria Federal de Controle Interno tem uma
série de documentos sobre isso. O de n° 21, Sr. Presi
dente, ele solicita uma série de documentos todos re
ferentes ao PROER. São informações já produzidas
pelo Tribunal de Contas da União, sei que o Sr. Rela
tor já teve inclusive a iniciativa de solicitar juntamente
com a Presidência, e vai no mesmo sentido.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Em discussão. Com a palavra o Sr. Relator.
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vam permaneçam como se encontram. (Pausa.) O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN -
Aprovado. Requerimento n° 18, item 16 da pauta, do Favorável.
Deputado José Pimentel e outros, que requerem seja O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
encaminhado solicitação ao Senado Federal de cópia - Não havendo mais quem queira discutir, em vota-
do relatório dos consultores independentes contrata- ção. Os Parlamentares que aprovam permaneçam
dos pela CPI dos Bancos. como se encontram. (Pausa.) Aprovado. Em discus-

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Sr. Pre- são o Requerimento n° 20, item 18 da pauta, do De-
sidente... putado José Pímentel, que solicita ao Sr. Ministro de

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet) Estado da Fazenda cópias de todos os relatórios, ins-
-Também reitero, para cumprir toda a nossa formali- peções e auditorias realizadas pela Secretaria Fede-
dade, que também já foi expedido, inclusive, oHcio ao ral de Controle interno relativamente ao PROER. Em
Senado. Mas está em discussão o requerimento. discussão.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL- Eu que- O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Sr. Pre-
ria só registrar que V. Ex", nobre Relator,.. sidente, para subsidiar as ações do TCU, a Secretaria

Federal de Controle Interno também fez uma série de
O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - O levantamentos. E como esses documentos são inter-

parecer é favorável. nos da Secretaria Federal de Controle Interno, nós
O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - ...com estamos solicitando cópias dos mesmos. Não são do-

inteligências prévias, já solicitou. Portanto, a gente cumentos não, são documentos já produzidos.
aprovaria só como proposta. O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - O - Em discussão. Com a palavra o Sr. Relator.
parecer é favorável. O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN -

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet) Favorável.
- O parecer do Sr. Relator é favorável. Em discussão, O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
em votação. Os Srs. Parlamentares que o aprovam - Não havendo mais quem queira discutir, em vota-
permaneçam como se encontram. (Pausa.) Aprova- ção. Os Parlamentares que aprovam permaneçam
do. Requerimento n° 21, item 19 da pauta, do Deputa- como se encontram. (Pausa.) Aprovado. Informo que
do José Pimentel, que solicita ao Sr. Presidente do o Requerimento n° 19 já se encontra contemplado,
Tribunal de Contas da União a remessa de todos os também de autoria do José Pimentel. Em discussão o
relatórios e auditorias realizadas pelo Tribunal relati- Requerimento n° 22, item 20 da pauta, do Deputado
vamente ao Programa de Estímulo à Reestruturação José Pimentel, que solicita informações ao Sr. Minis-
e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro, o tro de Estado da Fazenda sobre posição atual do
PROER. Em discussão. PROER. Em discussão.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Sr. Pre- O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Sr. Pre-
sidente, esse requerimento diz respeito à cópia das sidente, esse requerimento é desdobrado em alguns
auditorias realizadas pela Secretaria Federal de Con- itens e diz respeito... São cópias dos contratos de fi-
trole Interno relativos ao PROER. É o de n° 20. Não é nanciamento, o primeiro item, tendo em vista que
isso? existe uma série de dados que precisam ser analisa

dos, particularmente para nós compreendermos as
garantias oferecidas. O item 2 diz respeito aos valores
dos recursos liberados, os juros e encargos pratica
dos. O item 3, informação da natureza nas garantias
prestadas pelas instituições. O item 4, especificação
do valor das parcelas pagas. O item 5, no que se refe
re às parcelas vencidas e não pagas, discriminação.
Item 6, esclarecimento circunstanciado sobre as
perspectivas de recebimento desses créditos - o ba
lanço do Banco Central último já faz uma análise so
bre isso aqui. O item 7, cópia dos relatórios completos
de auditorias independentes realizadas nas institui
ções. Item 8, cópia dos relatórios completos e audito
rias realizadas pelo Banco Central do Brasil. Quero



O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Não, te
nho certeza de que o Deputado Goldman, quando
cita Shimon Peres, de propósito, esquece-se de Ariel
Sharon, o que eu tenho acordo também com ele.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Faço questão de esquecer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Fanam dois requerimentos ainda que devem constar.
Os dois de autoria do Relator, Deputado Alberto Gold
mano Requerimento n° 10, que requer informações ao
Procurador-Geral da República. Como só o autor e o
Relator discutem, em votação. Os Parlamentares que
aprovam permaneçam como se acham. (Pausa.) Apro
vado. E o Requerimento n° 11, também do Deputado
Alberto Goldman, que requer informações ao Presi
dente do Tribunal de Contas da União. Em votação. Os
Parlamentares que aprovam permaneçam como se
acham. (Pausa.) Aprovado. Antes de encerrar, quero
reiterar que amanhã, às 9 horas - e faço questão, até
por sugestão do Relator, vamos procurar obedecer aos
horários -, está marcada audiência com o Dr. Gustavo
Loyola, no Plenário 11. E, por ser audiência, é possível
abrir os trabalhos, mesmo que nós não tenhamos nú
mero regimental. Então, peço, por favor, encarecida
mente, o respeito ao horário.

O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO
BATOCHIO - Sr. Presidente, antes de V. Exa encerrar
esta sessão, gostaria de comunicar a V. Exa que ama
nhã não poderei estar presente, por razões já expos
tas pessoalmente a V. Exa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- O Yom Kippur?
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registrar, Sr. Presidente, que já havíamos feito, como O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - De
Parlamentar, solicitação destes dados. Recebemos, acordo.
mas, como não pertence à CPI e como eu não quero O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
que os documentos cheguem por maneira transver- - Em votação. Os Parlamentares que aprovam per-
sal, estou repetindo o mesmo requerimento que já tí- maneçam como se acham. (Pausa.) Aprovado. Antes
nhamos feito em data anterior pra subsidiar os nossos de encerrar, por favor, faltam dois requerimentos que
estudos. devem constar também.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet) O SR. DEPUTADO MILTON TEMER - Quero fa-
- Em discussão. Com a palavra o Sr. Relator. zer uma declaração rápida, porque eu tenho uma ex-

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - periência nesta Casa em dois mandatos de excelen-
Até cumprimentando o Sr. Deputado Pimentel, pelo tes encontros/confrontos com o Deputado Goldman,
respeito ao sigilo, pelo jeito das informações. Muito em várias Comissões. Mas eu quero dizer que tenho
bem. De acordo. certeza de que os dois, nesse caso aqui, vão traba

lhar com a sua perspectiva, com toda a transparência.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Não, e depois que o Shimon Peres e Arafat estão se
encontrando lá hoje, se encontraram, fizeram um
acordo...Se eles podem fazer, por que nós não pode
mos?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Em votação. Os Parlamentares que aprovam, per
maneçam como se acham. (Pausa.) Aprovado. Agora,
em discussão o Requerimento n° 29, item 27 da pau
ta, do Deputado José Pimentel, que solicita ao Sr. Mi
nistro de Estado da Fazenda cópias dos relatórios
das comissões de inquérito realizadas pelo Banco
Central, com o objetivo de investigar as causas que
levaram à deterioração financeira do Banco Nacional
e do Banco Econômico. Em discussão.

O SR. DEPUTADO JOSÉ PIMENTEL - Sr. Pre
sidente, a Lei do Sistema Financeiro 4.595, obriga o
Banco Central, toda vez que determina uma adminis
tração especial, uma intervenção, constituir essa co
missão parlamentar, de inquérito. Portanto, é um
pré-requisito para a operação do Banco Central junto
a cada banco. Estou limitando a dois, depois podere
mos até ampliar, se porventura julgar necessário.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Com a palavra o Sr. Relator.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN 
Parecer favorável.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Em votação. Os Parlamentares que aprovam per
maneçam como se acham. (Pausa.) Aprovado. Em
discussão o Requerimento n° 31, item 29 da pauta, do
Deputado José Roberto Batochio. Não, esse já foi ob
jeto de deliberação.

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Foi
deliberado em conjunto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet)
- Então, fica faltando um requerimento, que é o Re
querimento n° 3, item 3 da pauta, do Deputado Milton
Temer, e outros que requerem a convocação do Sr.
Pérsio Arida, ex-Presidente do Banco Central do Bra
sil, para prestar depoimento, na condição de testemu
nha. Em discussão. Com a palavra o Sr. Relator.



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI N° 3.198,
DE 2000, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DA

IGUALDADE RACIAL, EM DEFESA DOS QUE
SOFREM PRECONCEITO OU DISCRIMINAÇÃO
EM FUNÇÃO DE SUA ETNIA, RAÇA E/OU COR,

E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS".

(ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL).

Ata da 38 reunião, realizada em 26 de setem
bro de 2001.

Aos vinte e seis dias do mês de setembro do
ano dois mil e um, às quinze horas e trinta minutos, no
Plenário 5 do Anexo" da Câmara dos Deputados, re
uniu-se a Comissão Especial destinada a proferir pa
recer ao Projeto de Lei n° 3.198, de 2000, que "institui
o Estatuto da Igualdade Racial em defesa dos que so
frem preconceito ou discriminação em função de sua
etnia, raça, e/ou cor, e dá outras providências", sob a
presidência do seu titular. A lista de presença regis
trou o comparecimento dos Deputados Saulo Pedro
sa - Presidente, Luiz Alberto e Almerinda de Carvalho
- Vice-Presidentes, Alceu Collares, Celcita Pinheiro,
Eduardo Barbosa, Flávio Arns, Gilmar Machado, IIde
fonço Cordeiro, Ivan Paixão, João Almeida, João
Grandão, Lincoln Portela, Maurílio Ferreira Lima, Mil
ton Barbosa, Reginaldo Germano e Tânia Soares - ti
tulares, e Agnelo Queiroz, Alceste Almeida, Dr. Hélio,
Eduardo Seabra e Paulo Paim - suplentes. Deixaram
de comparecer os Deputados Alberto Fraga, Damião
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O SR. DEPUTADO JOSÉ ROBERTO Feliciano, Evandro Milhomen, Fernando Gabeira, Jor-
BATOCHIO - Não, quase. (Risos.) Então, já me justifi- ge Pinheiro, José Linhares, Uno Rossi, Maria Lúcia,
co e vou naturalmente avisar o meu bloco parlamen- Marisa Serrano, Murilo Domingos, Nárcio Rodrigues,
tar para que o suplente esteja aqui. Osmar Terra, Pastor Amarildo, Yvonilton Gonçalves e

O SR. DEPUTADO ALBERTO GOLDMAN - Eu Zezé Perrella. Havendo número regimental, o Sr. Pre-
queria também fazer... Sr. Presidente, me permite, por sidente declarou abertos os trabalhos da reunião or-
favor. Eu queria solicitar uma autorização da Comis- dinária destinada à seguinte Ordem do Dia: Eleição
são pra me ausentar na primeira semana do mês de para o cargo de 10 Vice-Presidente e apreciação de
novembro, finalzinho de outubro, começo de novem- requerimentos. O Sr. Presidente informou aos parla-
bro. A semana em que nós temos a semana de fina- mentares presentes que havia sido indicada, por
dos. Eu preciso tirar uma semana pra ficar fora. Então, acordo de liderança, a Deputada Maria Lúcia - PMDB
eu queria... Claro que se a Comissão qu iser trabalhar, - para concorrer ao cargo de 10 Vice- Presidente. Inici-
vai trabalhar normalmente. Apenas eu vou pedir auto- ado o processo de votação e feita a chamada nomi-
rização aos companheiros que me autorizem essa nal, votaram os Deputados Eduardo Barbosa, João
ausência naquela semana. Almeida, Saulo Pedrosa, Celcita Pinheiro, Reginaldo

O SR. PRESIDENTE (Deputado Gustavo Fruet) Germano, Maurílio Ferreira Lima, Gilmar Machado,
- Não havendo mais quem queira fazer uso da pala- João Grandão, Luiz Alberto, Almerinda de Carvalho,
vra, convoco reunião de audiência pública, a reali- Tânia Soares, Alceu Collares, Ivan Paixão e Agnelo
zar-se amanhã, dia 27 de setembro, Quinta-feira, às 9 Queiroz. Considerando que o quorum exigido para
horas, no Plenário 11, com a presença do Sr. Gustavo eleição de cargo da mesa diretora da Comissão é ma-
Loyola, ex-Presidente do Banco Central do Brasil. ioria absoluta, ou seja composição presente catorze
Está encerrada a reunião. seriam necessárias dezessete votos válidos, o Sr.

Presidente, diante do registro de apenas catorze assi
naturas no Livro de votação, declarou não Ter sido
eleita a candidata, permanecendo vago, portanto, o
cargo de 10 Vice-Presidente. Em seguida, o Sr. Presi
dente submeteu à apreciação do plenário a Ata da 38

Reunião. O Deputado Luiz Alberto requereu a dispen
sa da leitura do referido documento. Em votação, fo
ram aprovados, sucessivamente, o Requerimento e a
Ata. Em seguida, o Presidente prestou as seguintes
informações: 1. Levantamento das proposições que
guardam correlação de matéria com a proposição em
trâmite para posterior pedido ao Presidente da Câma
ra de tramitação conjunta; 2. Recebimento de propos
ta da estruturação do seminário, oferecida pela Fun
dação Palmares; 3. Detalhamento da sistematização
dos trabalhos da Comissão, no tocante à tolerância
para o início das reuniões, fixando-se prazo de 30 mi
nutos, e indicando-se preferencialmente as ter
ças-feiras para realização das reuniões da Comissão.
Discutiram a operacionalidade e a estrutura do Semi
nário a ser promovido pela Comissão os Deputados
Eduardo Barbosa, Alceu Collares, Maurílio Ferreira
Lima, Paulo Paim, Luiz Alberto, Almerinda de Carva
lho e Reginaldo Germano. Após, passou-se à apreci
ação das proposições constantes da Pauta: Requeri
mento n° 07/01 - do Deputado Ivan Paixão - que "soli
cita a realização de audiência públcia para que seja
ouvido o Sr. Severo D'Acelino, Presidente da Casa de
Cultura Afro-Sergipana". Em votação, foi aprovado
unanimemente o requerimento. Requerimento n°
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08/01- do Sr. Osmar Terra - que "solicita seja convida
do o Professor Francisco Salzano, titular da Cadeira
de Genética da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, para comparecer perante a Comissão Especi
al, quando deverá ser ouvido acerca do conhecimen
to da ciência a respeito da questão racial". Ausente o
autor da proposição, deixou de ser apreciada a propo
sição. Requerimento nO 09/01 - do Sr. Saulo Pedrosa,
que "requer seja convidado Sr. Elsimar Coutinho, pro
fessor da Universidade Federal da Bahia, médico e
pesquisador especializado em planejamento familiar,
para comparecer em audiência pública, perante a Co
missão Especial". Naquele instante, visto tratar de re
querimento de autoria do presidente, assumiu a presi
dência o Deputado Paulo Paim. Discutiram a matéria
os Deputados Luiz Alberto, Alceu Collares, Ivan Pai
xão e Reginaldo Germano. Em votação, foi aprovado
unanimemente o requerimento. Encerramento: Antes
de dar por encerrados os trabalhos, o Sr. Presidente
convocou os senhores deputados para reunião ordi
nária, prevista para realizar-se na semana vindoura.
Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas e
trinta minutos, encerrou-se os trabalhos. Para cons
tar, eu, Maria Terezinha Donati, Secretária, lavrei a
presente Ata, que depois de lida e aprovada será as
sinada pelo Sr. Presidente e encaminhada à publica
ção no Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro
teor da reunião foi gravado e as notas taquigráficas,
após serem decodificadas, farão parte deste docu
mento.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Saulo Pedro
sa) - Nobre Deputado, regimentalmente não há ne
nhum impedimento. Quero dizer a V. Exa que a Vi
ce-Presidência, de certa forma, já foi escolhida demo
craticamente no Conselho dos Líderes. Deveremos
apenas ratificar essa escolha. Caso os Srs. Deputa
dos não aceitem essa indicação, devem votar contra
riamente. Mas deveremos proceder à votação, inde
pendentemente da presença ou não da candidata.

Convido o Deputado Luiz Alberto para auxiliar a
Presidência durante o processo de votação. (Pausa.)

Dando início à votação, solicito ao nobre Depu
tado Luiz Alberto que proceda à chamada dos mem
bros titulares e, em seguida, dos suplentes, até que
se complete o número da referida bancada.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Iniciando
o processo de votação, convoco, para depositar seu
voto na urna, representando o Bloco Parlamentar
PSDB/PTB, o Deputado Eduardo Barbosa.

Deputado Flávio Arns. (Pausa.) Ausente S. Ex".
Deputado João Almeida.
Deputado Uno Rossi. (Pausa.) Ausente S. Exa.

Deputada Marisa Serrano. (Pausa.) Ausente
S. Exa .

Deputado Murilo Domingos. (Pausa.) Ausente
S. Exa.

Deputado Narcio Rodrigues. (Pausa.) Ausente
S. Exa.

Deputado Saulo Pedrosa.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Saulo Pedro
sa) - Solicito ao Deputado João Almeida que assuma
a Presidência, a fim de que possa cumprir meu com
promisso democrático.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Repre
sentantes do Bloco Parlamentar PFUPST.

Deputada Celcita Pinheiro.
Deputado IIdefonço Cordeiro. (Pausa.) Ausente

S. Exa.
Deputado Milton Barbosa. (Pausa.) Ausente

S. Exa .

Deputado Reginaldo Germano.
Deputado Yvonilton Gonçalves. (Pausa.) Ausen-

te S. Exa.
Deputado Zezé Perrella. (Pausa.) Ausente S. Ex".
PMDB.
Deputado Alberto Fraga. (Pausa.) Ausente S. Exa.
Deputado Damião Feliciano. (Pausa.) Ausente

S. Ex".
Deputado Jorge Pinheiro. (Pausa.) Ausente

S. Exa .

Deputada Maria Lúcia. (Pausa.) Ausente S. Exa
Deputado Maurílio Ferreira Lima.
Deputado Osmar Terra. (Pausa.) Ausente S. Exa
PI.
Deputado Gilmar Machado.
Deputado João Grandão, do PT do Mato Grosso

do Sul.
Deputado Luiz Alberto.
Peço auxílio ao nobre Deputado João Almeida,

que está sempre assumindo as suplências. (Pausa.)

PPB.
Deputada Almerinda de Carvalho.
Deputado José Linhares. (Pausa.) Ausente S. Exa.
Deputado Pastor Amarildo. (Pausa.) Ausente S.

Ex".
Bloco PSB/PCdoB.
Deputado Evandro Milhomen. (Pausa.) Ausente

S. Ex".
Deputada Tânia Soares.
Bloco PDT/PPS.
Deputado Alceu Callares. (Pausa.) Ausente S. Exa.
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Deputado Ivan Paixão.
Bloco PUPSL.
Deputado Lincoln Portela. (Pausa.) Ausente

S. Exa .

Pv.
Deputado Fernando Gabeira. (Pausa.) Ausente

S. Exa.
Passarei agora a chamar a lista de suplentes.

Bloco PSDB/PTB.
Deputado Airton Roveda. (Pausa.) Ausente S. Exa.

Deputado Eduardo Seabra. (Pausa.) Ausente
S. Exa

.

Deputado Nelson Trad. (Pausa.) Ausente S. Exa.
Deputada Rose de Freitas. (Pausa.) Ausente

S. Exa
.

Bloco PFUPST.
Deputado Átila Lins. (Pausa.) Ausente S. Exa.
Deputado Cleuber Carneiro. (Pausa.) Ausente.
Deputado Costa Ferreira. (Pausa.) Ausente.
Deputado Lavoisier Maia.

PMDB.
Deputado Alceste Almeida. (Pausa.) Ausente.

Deputada Nair Xavier Lobo. (Pausa.) Ausente.

PPB.
Bloco/PSB-PCdoB.
Deputado Agnelo Queiroz. (Pausa.) Ausente.

Bloco/PDT-PPS.
Deputado Dr. Hélio. (Pausa.) Ausente.
Deputado Regis Cavalcante. (Pausa.) Ausente.

Bloco/PL-PSL.
Deputado Marcos de Jesus.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Saulo Pedro
sa) - Continuamos em processo de votação.

Aguardaremos alguns minutos para que o quo
rum se complete, a fim de darmos continuidade ao
processo de votação.

(Processo de votação.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Saulo Pedro

sa) - Esta Presidência aguardará, por mais cinco
minutos, a presença dos Srs. Deputados nesta Co
missão, pois ainda faltam quatro Sr. Deputados para
alcançarmos o quorum regimental.

(Processo de votação.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Alberto) 

Prosseguindo o processo de votação, convoco o De
putado Alceu Collares, pelo Bloco/PDT-PPS, para
proceder à votação.

(Processo de votação.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Saulo Pedro
sa) - Após a conclusão do tempo estabelecido, decla
ro encerrada a votação.

Comunico ao Plenário que não foi possível al
cançar o quorum regimental de 17 votos. Votaram
apenas 14 Srs. Deputados. Portanto, a eleição fica
prejudicada, e portanto, é cancelada.

Passemos ao Item 2 da pauta: Apreciação dos
Requerimentos.

Encontram-se sobre as bancadas cópias da ata
da segunda reunião.

O SR. DEPUTADO EDUARDO BARBOSA - Sr.
Presidente, solicitamos a V. Exa a dispensa da leitura
da ata.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Saulo Pedro
sa) - Está dispensada a leitura. Em discussão.

Não havendo quem queira discuti-Ia, em votação.

Os Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

Aprovada.

Comunico a V. Ex~ que ontem, na Sala Geral
das Comissões, por volta das 14h30min, em reunião
informal com os Deputados Paulo Paim, autor da pro
posição; Reginaldo Germano, Relator; Luiz Alberto;
com os Consultores Legislativos e Assessoria da li
derança do PSDB, com a Fundação Palmares e ou
tras entidades representativas, foram debatidos os
seguintes assuntos: a indicação do dia da semana
para realização das reuniões, em face da dificuldade
de se obter salas para nos reunirmos.

Houve a proposta de que fossem realizadas às
quartas e quintas-feiras. Alguns Deputados propõem
que sejam realizadas às terças-feiras; outros, às
quartas-feiras e, outros, às quintas-feiras. Gostaría
mos que essa questão fosse realmente definida, por
que o argumento é que há encontros todos os dias.
Os que advogam contra a terça-feira argumentam
que, na maioria das vezes, só conseguem chegar em
Brasília a partir das 14h ou 15h; os que advogam con
tra a quarta-feira argumentam que é o dia mais tumul
tuado, porque a maioria dos Deputados participam de
várias reuniões ao mesmo tempo; e os que advogam
contra a quinta-feira argumentam que muitos Deputa
dos, neste e no próximo ano, que será eleitoral, certa
mente logo depois das 1Oh ou 11 h voltarão para suas
bases. Sempre haverá um problema.

Portanto, entendo que essa questão terá de ser
decidida em plenário. Não tenho poderes para isso.
Gostaria de apresentar o que foi discutido e depois
voltaríamos à questão.
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Outro assunto diz respeito ao prazo de tolerân- em empresas terceirizadas que servirão ao Ministé-
cia para o início das reuniões da Comissão. Advogaria rio. E nomeou funcionários negros para fazerem parte
o prazo de 15 a 30 minutos, no máximo, de tolerância. das assessorias, recebendo DAS.
Esta reunião iniciou os seus trabalhos após 1h40min No nosso entendimento isso foi muito importan-
de espera. Logo, isso não é produtivo para a Comis- te. O Presidente do Supremo Tribunal Federal, Marco
são. Gostaria que os Srs. Deputados se pronuncias- Aurélio de Mello, foi muito contundente em seu pro-
sem a respeito dessa questão. nunciamento. Com grande responsabilidade, S. Exa

Outro assunto diz respeito à delimitação de te- assume a defesa dos direitos dos negros e a imple-
mas e de convidados. Teremos 37 reuniões divididas mentação das cotas. Logo, faço questão de que esse
entre audiências públicas e reuniões ordinárias. Se fato fique registrado nesta Comissão.
em cada audiência ouvirmos três expositores e deli- Em face do exposto, solicito aos Srs. Deputados
mitarmos, suponhamos, vinte reuniões para as oiti- que se pronunciassem, inicialmente, sobre os dias da
vas, teremos de convidar em torno de sessenta pales- semana em que deverão ser realizadas as reuniões
trantes. Quando há mais de três expositores presen- desta Comissão.
tes em uma reunião, o tempo para o debate com os Com a palavra o Deputado Eduardo Barbosa.
Srs. Deputados diminui. Ou então não há réplica nem O SR. DEPUTADO EDUARDO BARBOSA - Sr.
réplica, e os trabalhos não terão os ganhos que gos- Presidente, com relação ao dia, devemos contemplar
taríamos que tivessem. de fato os Parlamentares que desejam se envolver

Foi levada à Presidência da Casa e aprovada a com a Comissão.
proposta de que sej~m realizados seminários às quin- Se fizermos um apanhado geral, perceberemos
tas e sextas-feiras. As sextas-feiras geralmente ampli- que a maioria irá querer se reunir na quarta-feira ape-
am-se os custos da Casa. Por isso tivemos de consul- nas para assinar a lista de presença, não permane-
tar a Presidência. cendo na reunião. Considerando que alguns Parla-

O Sr. Presidente, entendendo a importância do mentares querem de fato participar, será muito me-
tema e do projeto da Comissão, não criou dificulda- Ihor realizarmos as reuniões às terças-feiras à tarde.
des. Ou seja, poderão ser realizados seminários às Pelo menos organizaremos nossa vida, não marcan-
quintas e sextas-feiras. Precisamos identificar o nú- do reuniões de audiência pública para esse dia e ho-
mero de conferencistas - temos alguns nomes em rário. Na quarta-feira, todos temos de comparecer às
mãos -, a data de realização e o tema a ser discutido. reuniões das Comissões Permanentes. Para haver
É interessante que deixemos isso claro. maior dedicação, o dia de terça-feira seria a melhor

Por último, solicitamos à Secretaria da Comis- opção.
são o levantamento de todos os projetos de lei relaci- Quanto à proposta do seminário e das audiênci-
onados com o tema que tramitam nesta Casa. São as públicas, quero tecer o seguinte comentário: vejo
cento e tantos projetos que serão didaticamente arru- que não temos muito sucesso com audiências públi-
mados pela Secretaria para que possamos discu- cas em Comissões Especiais. Muitas vezes, ficamos
ti-los, verificando quais podem ser apensados ao pro- até envergonhados, porque convidamos pessoas de
jeto original do Deputado Paulo Paim e quais terão o renome para falarem para um, dois, três Deputados.
trâmite normal na Casa, para que possamos fazer E, em muitos casos, o Relator fica sozinho com o con-
melhor avaliação dessas questões. vidado.

Informo a V. Ex~ que participei de duas reuniões A realização de um seminário concentra mais
memoráveis, importantíssimas. Primeiro, houve um esforços, garantindo-nos público. Assim, a sociedade
café da manhã, promovido pela Fundação Palmares, civil organizada pode participar dos debates. Inclusi-
em que foram discutidos temas relacionados ao racis- ve, transformaria as demais reuniões de audiência
mo e às políticas compensatórias. E, às 11 h, no Mi- públicas em prorrogação do seminário, para que fos-
nistério do Desenvolvimento Agrário, o Ministro Raul se realizado até em mais dias, a fim de que pudésse-
Jungmann deu o pontapé inicial para a elaboração de mos contar com a participação da sociedade civil, to-
propostas compensatórias, na presença do Presiden- mando posições ou dando opiniões a respeito das
te do Supremo Tribunal Federal. Foi uma reunião téc- proposições.
nica, com resultados práticos, em que o Ministério, Digo isso baseado na experiência de elabora-
sob a batuta do Ministro Raul Jungmann, destacou a ção do Estatuto do Idoso, cuja reunião tive a felicidade
importância de que seja determinada uma cota nos de presidir, em que definimos pela seguinte dinâmica
quadros de pessoal destinada aos negros, inclusive de trabalho: mediante proposta do estatuto real exis-
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tente, convidamos todos os segmentos representati- tantíssima, e esperamos que o Plenário delibere so-
vos da área no País e os dividimos em grupos para le- bre a matéria.
itura crítica da proposta. Ao final da primeira plenária, Concedo a palavra ao Deputado Alceu Collares.
eles tiveram condições de apresentar visão crítica da
proposta, apontando pontos negativos e positivos. A O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Sr.
partir daí, visitamos quatro regiões: Nordeste, Norte, Presidente, estamos diante de matéria que nunca foi
Sul e Sudeste. Lá realizamos o mesmo exercício com examinada em sua dimensão real. Não fizemos nada
a sociedade civil. Terminada essa etapa, o Relator no Congresso Nacional- e já tenho direito à aposen-
pôde ter uma visão concreta daquilo que era proposto tadoria -, com a dimensão, a complexidade, a rejei-
de forma favorável e desfavorável, colhendo subsídi- ção e a aprovação desse tema.
os para o enriquecimento da proposta. No final, S. EJCl Concordo com o que disse o Deputado Eduardo
apresentou relatório preliminar a todos os que partici- Barbosa sobre as Comissões Mistas ou Especiais. Ti-
param do primeiro seminário. vemos o constrangimento de verificar tal situação na

Agora, sim, eles fariam uma avaliação do relató- Comissão de Seguridade Social, em que convoca-
rio, baseados em subsídios anteriores. Elaboramos mos o Secretário de Estado dos Direitos Humanos

Gilberto Vergne Sabóia, para discutir relatório que se~
um estatuto em que o Relator teve a oportunidade de
contar com a participação das organizações. Resulta- ria apresentado na África em nome do Governo do
do: uma proposta contendo muitas dúvidas, questio- Estado. Havia apenas quatro, cinco pessoas, que es-
namentos e resistências transformou-se numa pro- tavam em número maior na Mesa do que no plenário.
posta aplaudida pela sociedade representativa dos Seria o caso de se inverter tal situação.
idosos, numa cerimônia final da Comissão muito Imaginei que hoje o Deputado Paulo Paim fosse
emocionante. apresentar proposta para realização de seminários,

Em vez de realizarmos audiências públicas, pois S. Ex
a

tem larga experiência nesse campo.
concentramos essas discussões em um grande even- Se deixarmos para discutir todos esses itens
to, com a participação da sociedade. Identificamos to- nas reuniões de audiência pública, levaremos muito
das as lideranças em todos os Estados brasileiros e tempo. O Sr. Relator, Deputado Reginaldo Germano,
as convidamos a participar do seminário. Demonstra- poderia avocar todos esses itens e apresentar uma
ram interesse e acompanharam o trabalho até o final. proposta para debatermos na próxima reunião. Cada

Talvez a dinâmica de audiência pública pudesse um de nós tem uma posição. Tínhamos três ou quatro
ser adaptada ao seminário, o que para o Relator seria projetos sobre o Estatuto do Idoso. Agora, sobre o
melhor, pois S. Exa conseguiria perceber a visão críti- Estatuto da Igualdade Racial, há cento e tantos proje-
ca da sociedade civil. Seria um instrumento importan- tos, mas nenhum estatuto. Esse tema é extremamen-
te porque S. EJCl redige algo ao encontro do anseio da te complexo.
sociedade. Por exemplo, o Ministro do Desenvolvimento

As comissões especiais trabalham da seguinte Agrário, Raul Jungmann, demonstra que o Governo
maneira: apresento hoje um requerimento, indicando não precisa de lei para conceder cotas para o serviço
o nome de um doutor da universidade do meu Estado. público.
Outro Deputado lembra que lá na universidade do seu Se o Ministério do Desenvolvimento Agrário ou
Estado há outro doutor importante que fala bem sobre a Secretaria de Agricultura, Irrigação e Reforma Agrá-
o tema; na outra semana, S. Exa apresenta outro re- ria tomou essa medida, o Governo deve fazer com
querimento, e assim por diante. A CPI da Mortalidade que todos os demais Ministros e Secretários tomem a
Materna trabalhou dessa forma, com a apresentação mesma medida. Isso não depende de lei alguma.
de muitos requerimentos. Tivemos de pedir até quatro Espero que o Sr. Relator se concentre nesses
adiamentos da Comissão para atender aos requeri- debates e formule proposta, para que possamos
mentos que foram aprovados. aprová-Ia imediatamente.

A apresentação de uma proposta objetiva para Acho que audiência pública não prejudica semi-
discussão do projeto de lei talvez evite o esvaziamen- nário, e nem o contrário. Agora, temos de estabelecer
to da Comissão. o que será feito, de acordo com o tempo que a Comis-

Essa é a minha opinião. são dispõe.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Saulo Pedro- Serão realizadas apenas dez audiências públi-

sal - A proposição do seminário já foi aprovada. A ex- caso O companheiro Paulo Paim ficou de estabelecer
periência do Dr. Eduardo Barbosa é válida e impor- a data do seminário, que não poderá acontecer antes
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de 30, 40 dias, pois temos de fazer grande publicida- de admissão de funcionários, concursados ou não,
de a respeito deste tema extremamente importante: o para exercerem atividade no setor de reforma agrária
problema do negro no Brasil. no Brasil.

Concordo com o Deputado Eduardo Barbosa. Com base nessa atitude, devemos sugerir ao Sr.
Terça-feira é o melhor dia. Fixemos o dia de ter- Fernando Henrique Cardoso que aja da mesma ma-
ça-feira, às 17 horas. E mais, peço que a Comissão neira em todos os Ministérios.
não.f.uncione nunca ~e~ quorum. V. ~xa tem a respon- Quando verifiquei o relatório que sugeria cotas,
sabll~da~e de dar ~I~nldade,_moralidade para ess~s encaminhei expediente, o que não é uma solução,
CO~lssoes Es~ecl~ls. Se nao .ho~~er quorum, nao mas foi o que gerou o debate nacional polêmico, em
funciona. Dep~ls nos m:smos Justificaremos: "Olha, que uns são a favor e outros contra.
tentamos reUnir, mas nao houve quorum e estraga- .".
mos tudo". Não é possível que se convoque reunião .Mandel um tel~grama ao Preslde~te Fernando
de uma Comissão Especial, em que os partidos bri- Henrique Cardoso dizendo que S. Exa tinha de cha-
gam por indicações, e depois não haja quorum. mar a atenção do Ministro da Educação. S. Exa,o Pre-

Em relação ao horário, parece-me que o Depu- sid~nte da República, mand~~ uma delegação .até_a
tado Eduardo Barbosa, com sua experiência na reali- África, para apresen!ar ~elatono que trata da crlaçao
zação de vários seminários, conferências e congres- de c~t~s, co~o o pnmelro passo para ~ ~agamento
sos, desde 1999, sugere reunião às terças-feiras, às d~ ~Ivlda ~oclal pa!a co~ o negro brasll~lro. E o Sr.
17 horas. Já decidimos pela realização do seminário, Mlnlstr~ diz que nao vai adotar tal medld~, porque
falta apenas verificar se teremos de realizar três, qua- que~ criar apenas os cursos de .preparaçao para o
tro, cinco ou seis seminários. São dez audiências pú- vestibular. Queremos algo que seja concreto.
blicas. Não podemos ultrapassar esse número. Caso Como agora o Ministro do Desenvolvimento
contrário, a cada reunião da Comissão traremos um Agrário toma essa medida, precisamos imediatamen-
requerimento a mais. "Agora, quero convocar o pro- te trazê-lo até aqui. A Comissão pode se reunir extra-
fessor do meu Estado, da universidade, que é cobra ordinariamente e tomar a decisão de pedir ao Presi-
nesse assunto. Vamos trazê-lo." Não! O nosso emi- dente Fernando Henrique Cardoso que todos os Mi-
nente Relator tem de dizer: "Não, não podem ser mais nistros ajam da mesma maneira que o Sr. Ministro
do que dez." Indicamos 30 nomes e a Comissão deci- Raul Jungmann.
dirá quais. têm mais expressão e podem contrib~ir de S. Exa agiu com base em quê? Praticou um ato
forma mais abrangente e aprofundada a respeito do legal da competência do Ministério. Será que a Secre-
problema. . .. taria de Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária tem
,. Sr. Presidente, se queremos re~hzar. um seml- competência para criar cotas para os negros no Bra-

nano, temos de começar a ~rabalha~ I~edlatamente. sil? Se tem, está na hora de a Comissão pedir ao Dr.
Temos de ter uma assessona especlahza~a par.a tra- Fernando Henrique Cardoso que mande um recado
tar do .folder, d~s.cartazes que t~'!10s de ~Istnbulr. Te- igual ao de Jânio Quadros, dizendo: todos os Ministé-
mos ainda ~e VISitar as ~ssemblelas de tre~ ou quatro rios estão obrigados a reservar um percentual de va-
Estados. Nao podemos Ir. em todos. InclUSive, em ho- gas para ocupação em concurso público ou na pres-
menagem ao companheiro, devemos começar pela tação de serviço problema da licitação.
Bahia. Só há crioulo da Bahia aqui. Uma vez estive . ' ._ . ,.
numa conferência, na Bahia, e disseram: "Não, aqui .Sr~ Presidente, ~eço reunlao ~xt!aordlna~l~ da
temos 90%. Não precisa dizer que é branco ou negro, Comlssao par~ examlnar~.os a declsa~ do MInistro
porque todos são crioulos". do Desenvolvimento Agrano. S. Exa nao abre uma

H , d' t . rt t" d G F nesga, mas uma estrada.a OIS a os Impo an ISSlmos o overno er-
nando Henrique Cardoso. Eu não gosto de S. Exa e S. O SR. PRESIDENTE (Deputado Saulo Pedro-
Exa também não gosta de mim. Mas S. Exa mandou sa) - Agradecemos ao nobre Deputado Alceu ColIa-
um relatório, dizendo que ia estabelecer a cota. Esse res a participação.
é um passo importantíssimo. Mas o Ministro da Edu- Esta Presidência esclarece que foi distribuída
cação diz que não vai acatar. Então, teremos de tra- minuta de seminário proposto pela Fundação Palma-
zê-Io até aqui. res. Aguardamos realmente as sugestões dos Srs.

O Ministro do Desenvolvimento Agrário deu um Deputados a respeito do modelo do seminário, por-
passo importantíssimo, com um significado muito que sua realização já foi aprovada. Apenas a data
grande para o negro no Brasil: estabeleceu as cotas será definida.
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Concedo a palavra ao próximo orador inscrito,
Deputado Maurílio Ferreira Lima.

O SR. DEPUTADO MAURíLIO FERREIRA
LIMA - Sr. Presidente, estou perfeitamente de acordo
que esta Comissão possa centrar seus esforços na
realização de um seminário. Tenho em mãos um pro
jeto de seminário. Agora, confesso minha ignorância
e gostaria de um esclarecimento da Mesa.

Aqui diz: "Proposta Temática 1. Desenvolvimen
to Econômico - Emponderamento Econômico da Po
pulação Negra."

É a primeira vez que ouço esse termo "empondera
mento econômico". Eu queria saber o que significa.

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Enten
do que venha da palavra "ponderar", de medida.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - De reflexão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Saulo Pedro
sa) - De reflexão também. Pode ser ponderar, quer di
zer, reflexão ou medida.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - O
Deputado tem razão. Podemos retirar esse termo e
colocar outro que entendamos.

O SR. DEPUTADO MAURíLIO FERREIRA
LIMA - Eu nunca ouvi essa palavra. Perguntei ao no
bre Deputado João Almeida, que está ali dormindo, e
que é um homem culto, e S. Exa me disse que também
nunca ouviu, não é Deputado? Ele está em sono pro
fundo. (Risos.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Saulo Pedro
sa) - Se vem da palavra "ponderar", da reflexão...

Já concluiu, nobre Deputado?

O SR. DEPUTADO MAURíLIO FERREIRA
LIMA - Não. Não me convenceu, não entendi o que é,
compreende? Realmente não entendi.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Saulo Pedro
sa) - Continuando, concedo a palavra ao Deputado
Paulo Paim.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Sr. Presi
dente, primeiro quero justificar minha ausência nesse
momento do debate. Estive aqui, votei e fui até o Mi
nistério da Previdência e Assistência Social para tra
tar de uma falcatrua ocorrida na Fundação CORSAN
do Rio Grande do Sul.

Sr. Presidente, por estar aqui, tive a facilidade de
discutir essa proposta com a Fundação Palmares e
montamos o corpo do seminário. Sugerimos uma sé
rie de nomes para estarem presentes como painelis
tas ou não, no espírito da proposta original que apre
sentei. Assim, criaríamos um grande fato político, com
a presença dos Ministros do Supremo Tribunal Fede-

ral Marco Aurélio e Nelson Jobim e do próprio Ministro
Raul Jungmann.

Estivemos lá hoje de manhã, e a apresentação
foi brilhante. Neste País há muito discurso e pouca
prática, mas aconteceu um fato concreto. Saímos do
discurso. Hoje tive a felicidade de ver isso e no âmbito
do Governo. Eu e outros colegas aqui presentes,
como o Deputado Alceu Collares, somos homens de
oposição ao Governo, mas quando vemos um gesto
concreto e positivo não temos problema algum de elo
giá-lo.

Foi brilhante principalmente a exposição do
companheiro do IPEA. O audiovisual que ele apre
sentou mostra, com dados e números, que o crime
que se comete neste País contra a população negra é
algo estarrecedor. Então, proponho que, na abertura,
tenhamos a brilhante exposição do companheiro Ro
berto Martins, do IPEA.

A intenção é de que esse seminário tenha a du
ração de dois dias. O Presidente me informa que já
conversou com o Presidente Aécio Neves, que con
corda que seja numa quinta e numa sexta-feira, e será
montada toda uma infra-estrutura para que o seminá
rio aconteça.

Entendo que seria positivo se ele ocorresse no
início de novembro, porque esse mês tem toda a sim
bologia de Zumbi dos Palmares. Portanto, iniciaría
mos o mês de novembro com esse grande seminário,
com repercussão nacional e, se a mídia cobrir esse
importante evento, até com repercussão internacio
nal, como um desdobramento da conferência da Áfri
ca do Sul.

Achei importantes os três temas levantados
pelo técnicos. Claro que podemos mudar, e essa reu
nião tem o objetivo de aperfeiçoar a redação, mas a
intenção é discutir primeiro a situação da população
negra - e, com certeza absoluta, veremos que, em
grande parte, o seu estado é de miséria absoluta; se
gundo, os direitos sociais e a inclusão no processo de
desenvolvimento; terceiro, a diversidade no imaginá
rio brasileiro e toda uma discussão sobre como não
se enfrenta a questão racial; e, Çluarto, o desdobra
mento da conferência mundial. É uma sugestão, na
qual colaborei em parte, dos companheiros da Fun
dação Palmares, que mostraram a melhor intenção, e
este Plenário pode mudar ou não a proposta aqui en
caminhada.

Respondendo de público e também ao Deputado
Alceu Collares, já que eu havia me comprometido efeti
vamente a chegar aqui com uma proposta, ela está en
caminhada com esse entendimento com a Fundação
para ser neste fórum aperfeiçoada e votada.

No meu entendimento, esta Comissão deve vo
tar hoje as datas das primeiras audiências públicas, já
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que o seminário - os que estavam presentes ontem O SR. DEPUTADO PAULO PAIM -Iniciaríamos
na reunião lembram - deverá ser iniciado praticamen- com o seminário e concluiríamos os trabalhos com
te daqui a trinta dias. Portanto, podemos agendar al- uma conferência conforme sugere o Deputado Alceu
gumas a~diê~ciaspúblicas hoje e marcar o seminário Collares. '
para a pnmelra semana de novembro.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES _ Não . O SR. DEPUTADO AL~EY COLL.A.RES -:: O re-
seria ideal que encerrássemos os trabalhos desta Co- latóno ~as cotas e essa declsao.d? .Mlnlstro te~ de
missão, depois das audiências públicas, dos debates, ser trazidos para o debate no semmano. É o que ha de
do recolhimento de material, das visitas aos Estados, concreto.
com o seminário? Podemos promover um grande en- O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - De minha
cerramento dos trabalhos desta Comissão com uma parte, sem problemas.
conferência sobre o negro. Se fizermos um seminário
no meio dos trabalhos da Comissão, talvez prejudi- O SR. PRESIDENTE (Deputado Saulo Pedro-
quemos a nossa atividade sem termos recolhido todo sa) - Concedo a palavra ao Deputado Luiz Alberto.
o material necessário para as conclusões desse Esta- O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Sr. Presi-
tuto da Igualdade Racial. Parece-me que ele já pode- dente, quando dois gaúchos se encontram, vibram.
ria estar, digamos, resumido, sintetizado, num grande
seminário que encerraria os nossos trabalhos. Em primeiro lugar, quero me referir ao dia de re-

Consulto o Deputado Paulo Paim, porque foi união da nossa Comissão. Compreendo as pondera-
quem sugeriu a realização do seminário. Se S. Exa ções do Deputado Eduardo Barbosa sobre a ter-
achar bom, vamos fazer; senão, poderemos fazer no ça-feira, que considero um dia um tanto quanto peri-
meio ou no início dos trabalhos. goso para conseguirmos quorum, mas hoje é quar

ta-feira e não conseguimos quorum para eleger o Vi-
O SR. PRESIDENTE (Deputado Saulo Pedro- ce-Presidente da Comissão.

sa) - Entendemos que um seminário no início poderia
nos dar elementos para aprofundar algumas discus- Na reunião informal que fizemos, ponderamos
sões. que o Presidente da Casa, Deputado Aécio Neves,

modificou a sistemática das sessões plenárias da
Passo a palavra ao Deputado Paulo Paim para Casa no sentido de que, às quintas-feiras, as sessões

responder ao Deputado Alceu Collares. deliberativas ocorrerão à tarde. Portanto, obrigatoria-
O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Ain- mente os Deputados estarão em Brasília. Gostaria de

da com relação aos itens que o Deputado Paulo Paim ponderar a possibilidade de fazermos nossas reu-
está trazendo, podemos acrescentar essa decisão do niões às quintas-feiras pela manhã. Assim, poderia-
Ministro da Reforma Agrária e também as cotas que mos garantir a presença dos Deputados e Deputadas.
Propusemos na conferência da África do Sul.

Nessa mesma linha, gostaria de relembrar aos
O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Quero dizer nossos companheiros que, no dia de sua instalação,

que não há discordância na questão de fundo entre foi observada por vários Parlamentares a importãncia
mim e o Governador Alceu Collares, até porque am- que esta Comissão deve ter. Aqui estiveram presen-
bos temos o mesmo objetivo - tenho certeza absoluta tes o Ministro da Cultura, o Presidente da Casa, o Li-
disso - e muito semelhante é a nossa disposição, der do PSDB e representantes de vários partidos.
para não dizer igual. Considero esta Comissão muito importante. Nela va

mos discutir um tema que, neste momento, faz parte
Quanto à realização do seminário no inicio, estou de um grande debate no Brasil. A imprensa brasileira

me espelhando um pouco no que ocorreu no Estatuto obrigou-se, a partir da realização da terceira confe-
do Idoso. Seria mutlo importante a realização do semi- rência sobre racismo, a estabelecer este debate em
nário no início dos trabalhos porque a sociedade e a co- caráter nacional. Portanto, essa polêmica que está
munidade negra apresentariam uma série de propos- ocorrendo no País inteiro.
tas, de mudanças. Naturalmente, o sistema de cotas é o Concordo com o Deputado Alceu Collares. As
um dos pontos que defendemos. A partir daí, o Relator medidas tomadas pelo Ministro Raul Jungmann foram
poderia apresentar seu parecer final. ousadas. Fico a pensar como um Governo toma atitu-

Quero combinar o seguinte com o Deputado des tão distintas dentro de sua própria estrutura. Um
Ministro toma essa atitude, vem outro, da Educação, e

Alceu Collares: quem sabe podemos terminar numa nega a possibilidade de implementação de medidas
grande conferência? nessa área. Portanto, nesta Comissão precisamos re-

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Ai é conhecer a importância do tema, e não podemos nos
outra coisa. perder.
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Concordo também com as preocupações levan- PRC nO 63, de 2000, e está agora na Comissão Espe-
tadas pelo Deputado Eduardo Barbosa com a estrutu- cial instituída para alterar o Regimento Interno da
ra do nosso trabalho. Temos um prazo regimental Casa. Se regimentalmente for possível, sugiro que
para apresentar os resultados desta Comissão. esta Comissão debata essa proposta e a acolha, dan-

Considero que a realização de seminários é fun- do conseqüência a esse debate. Não temos uma úni-
damental. Pela importância do tema, estão chegando ca Comissão que possa se aprofundar nessa ques-
à Comissão diversas propostas de personalidades tão. A única seria a Comissão de Defesa do Consumi-
que poderiam contribuir com esse grande debate. Eu dor, Meio Ambiente e Minorias, que é sufocada pelo
mesmo apresentei um requerimento, e gostaria de debate da defesa do consumidor e do meio ambiente.
que a Comissão estruturasse esse seminário. Pode- Portanto, sugiro à Mesa que faça esse debate, apro-
mos estudar ainda a proposta do Deputado Paulo priando-se dessa proposta.
Paim d.e promover ao fi~al u~a .wande conferência, O SR. PRESIDENTE (Deputado Saulo Pedro-
precedida de um ou mal~ semlnanos. _ sa) - Antes de passar a palavra ao próximo orador

Vo~ .apresentar mais algum~s sugestoes pa~a inscrito, gostaria de dizer ao Deputado Luiz Alberto
que participem pessoas .que con~ldero fundam~n!als que a Mesa está aguardando os requerimentos. Con-
para o d~b~te, como o Vlce-P.resldent~ da Republlca, tudo, em função das dificuldades que estamos tendo
que te~ inSistentemente publicado a_rtlgos .na Impren- para chegar a um acordo sobre o conteúdo e a forma-
sa nacional debatendo essa questa? .É Importante tação do seminário, a título de sugestão, até para o
que? o~upant~~o segundo car~~ ~als Imp~rtante da próprio Relator, proponho que façamos uma reunião
RepublJca participe desse semlnano. Acredito que S. informal com o Relator os Deputados que se interes-
Ex

a
não s.e negari~ a compa~e~er ~ esta Comi~~o. sam pel~ tema e as ONGs, para fecharmos uma pro-
Sugl~o tambem a partlc'pa9a.? do ex~Mlnlstro posta a ser apresentada para discussão e aprovação.

Rubens ~ICUper?, qu~ tem uma vlsao, mundial s~bre Como já foram propostos mais de cinqüenta nomes,
as que~t<:>es aq~1 relaclonada.s e ta~bem te~ publlca- talvez possamos contemplar ilustres palestrantes que
do matenas na Imprensa nacional e internacional. Se- realmente venham a contribuir com a Comissão.
g~n~o o ex-~inistro, o ~rópri? desenvolvimento eco- Apresento essa sugestão e posteriormente gostaria
nom/co e socIal do Brasil esta a depender de um de- de ouvir o Plenário.
bate que inclua a população negra no centro dessa C I D ut da AI . d d C lho
preocupação. om a pa avra a ep a menn a e arva .

Lembrando o que o Deputado Alceu Collares le- A SRA. DEP~TADA AL~ERIN~~ .DE
vantou sobre o quorum, quero pedir ao nobre Presi- CARVALHO - Sr. Presidente, como nao participei da
dente que façamos esforço para convencer os inte- instalação da Comissão, aproveito a oportunidade
grantes do PMDB, que é o segundo maior partido para parabeni~ar V. Ex", o Sr. Relator e o autor, Depu-
com representação na Comissão e na Casa, a partici- tado Paulo Paim.
par das reuniões. Precisamos nos esforçar para res- Concordo com a sugestão do Deputado Eduar-
ponder positivamente ao chamado que a sociedade do Barbosa sobre o funcionamento da Comissão às
faz a esta Comissão. terças-feiras à tarde. Acho que seria o melhor horário

Por último, gostaria de insis~ir na realização de para conciliarmos nossas atividades. Muito embora
audiências públicas nos Estados. E fundamental ouvir estejamos bastante entusiasmados com o sucesso
a sociedade, particularmente a sociedade negra des- da Comissão, não podemos cair na rotina das demais.
te País, que já acumulou uma série de propostas, de Começamos bastante animados, mas temos muitos
avaliações. Assim, a Comissão poderá recolher con- compromissos.
tribuiç~es .da população, q.ue_precisa en!ender qu~ O seminário vai ser muito importante, porque vai
~sta nao e n:a1s uma C~ml~sao que a Camara esta alavancar os trabalhos esta Comissão. Também gos-
Instalando; e um~ .~omls~o que q~er apresentar taria de sugerir alguns nomes, mas não sei se preciso
uma proposta d~ft~~lva. Nao estou dizendo que va- apresentar requerimentos.
mos resolver definitivamente os problemas do negro ." ._
na sociedade brasileira, mas vamos iniciar um pro- . Est~ e a minha contnbul~~o. Temos que estar to-
cesso irreversível. Com o projeto do Deputado Paulo ?OS ImbUldos do r:n~smo espmto. O tem~ .é bastante
Paim e com a contribuição dos diversos projetos, po- ~m~orta_nte e propiCIO. Temos de nos mobilizar a c~da
deremos superar as desigualdades raciais no País. Indlcaça? .e estarmo~ todos ~resent~s! se posslvel,

Por fim, Sr. Presidente, analisando a relação de ~~~ horano certo. Nao.:umpnr. o horano ~trapalha o
projetos que a assessoria resgatou na Casa, quero IniCIO de q~alquer reunl~o. A~slnamos a lista d.e pre-
fazer uma sugestão. Apresentei um projeto de refor- senç~, e~nao aparece nlnguem. Ac~bamos salndo.e
ma do Regimento Interno em que proponho a criação de~ol~ n?o ~oltando. Espero que haja um pouco mais
de uma Comissão Permanente para tratar das rela- de Inslstencla na presença dos Parlamentares.
ções raciais e de gênero. O projeto foi apensado ao Muito obrigada.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Saulo Pedro
sa) - Agradeço à Deputada Almerinda a participação.

Sobre a data do seminário, lembro aos Srs. De
putados que dias 2 e 15 são feriados. Sem problemas
temos as datas 8 e 9, 22 e 23 e 29 e 30. Os dias 8 e 9
seriam uma boa data.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES 
Então, 8 e 9. E está liquidado o assunto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Saulo Pedro
sa) - Concedo a palavra ao nobre Relator, Deputado
Reginaldo Germano, para suas argumentações.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, realmente
quarta-feira é um dia complicado. Não há como levar
mos a contento reuniões nesse dia. Isso já ficou com
provado. Hoje, eu mesmo teria de participar de três
Comissões ao mesmo tempo. Optei por uma e deixei
as outras de lado. Os Deputados João Grandão, Gil
mar Machado e Paulo Paim também estavam aqui e
tiveram de se ausentar devido a outros compromis
sos. Sugiro realizarmos nossas reuniões às ter
ças-feiras, às 15 horas. Se nos reunirmos às 17 horas,
com a Ordem do Dia às 18, quando estivermos no
auge da discussão, teremos de ir ao plenário votar, e
a discussão perderá o sentido. As reuniões podem
acontecer nas terças-feiras, às 15 horas, ou nas quin
tas-feiras, às 10 horas.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Sugi
ro que aconteçam nas terças-feiras, às 15 horas.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Isso, Deputado Alceu Collares. Estou dando a opção
de quinta-feira pela manhã, porque o Presidente Aé
cio Neves determinou que haverá votação nesse dia à
tarde. Não teríamos o que perder. Pelo contrário.
Estaríamos ganhando mais tempo ao fazerm~s essa
reunião na quinta-feira entre 10 e 12 horas. A tarde
estaríamos à disposição para parti~ipardo Plenário e
de quaisquer outras atividades. As quartas-feiras,
como falei, é tanto quanto complicado.

Com relação ao seminário, aprovo a idéia do
Deputado Paim, ou seja, a de iniciarmos nossa reu
nião com ele. Em assim sendo, ele poderá deixar-nos
um rastro de opções. Podemos fazer essa reunião in
terna, como faz o Colégio de Líderes. Decidimos os
nomes que vão participar do seminário e trazemos a
proposta à Comissão, para que a aprove. Dessa for
ma, não teremos novamente de discutir nomes, mu
dá-los, trazer outros; enfim, não perderemos tempo.
Faríamos uma reunião interna, escolheríamos os ex
positores do seminário e submeteríamos os nomes à
aprovação.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Por
que não decidimos isso agora.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Exatamente, aprovaremos.
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O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - A
data está aprovada.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
A data da reunião podemos aprovar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Saulo Pedro
sa) - Vamos deixar o Relator concluir. Depois passa
mos à votação.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
A sugestão para participação de três expositores na
mesma audiência pública não é boa. Duas pessoas já
são mais do que suficientes para discutirmos com
bastante profundidade o assunto e chegarmos a uma
conclusão. Falo de conclusão mesmo, não apenas
discutirmos, ficarmos com mil idéias na cabeça e não
aproveitarmos nenhuma. Se ouvirmos duas pessoas
em cada audiência, as reuniões durarão no máximo
quatro horas. Se tivermos seis expositores, necessita
remos de seis a oito horas. A pessoa leva 45 minutos
para fazer a exposição; há ainda o tempo destinado
às perguntas. Acredito que bastam dois expositores
em cada audiência pública. Sairemos daqui com a
idéia de cada expositor. Digamos, quando o Ministro
Paulo Renato vier, não vão ser necessárias duas pes
soas. Ouviremos apenas S. E)(, Nesse dia teremos
apenas sua exposição.

Tenho certeza de que não teremos tempo de ou
vir outra pessoa nesse dia S. E)(, tem muitas explica
ções a nos dar.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Sr.
Relator, mas isso é da competência do Presidente.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Mas pode-se propor.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Não
se pode debater tudo, senão vai se levar a um demo
cratismo violento, não é? (Risos.)

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Estou simplesmente propondo, acho que duas pesso
as...

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Sabe
com quem aprendi isso? Com Ulysses Guimarães,
que dizia assim: "Não vamos nos reunir. Não decidi
mos nada ainda. Para que então vamos estar reuni
dos?" (Risos.)

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Certo. (Risos.)

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Uma
lembrança é tudo, não é?

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Em relação à viagem, ela será feita da mesma manei
ra. Devemos nos reunir, listar os Estados que temos
de visitar, e depois submetê-los à aprovação. Não po
demos perder tempo. É o que proponho.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Saulo Pedro
sa) - Então, temos duas propostas. Temos a da terça
e da quinta-feira. Vou colocá-Ias em votação.



O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES 
Isso é da competência do Presidente. Pode ser 30,
40, 50 minutos ou uma hora. O Presidente é quem
vai comandar isso.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Na
terça-feira?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Saulo Pedro
sa) - Na terça-feira, às 14h30min? (pausa.)

Aprovado.

Peço aos Srs. Deputados que sejam pontuais.
Quero definir a tolerância de 15 a 30 minutos para o
início da reunião. Passado esse tempo, encerra-se
a mesma.

Peço aos Srs. Deputados presentes que convi
dem as ONGs, as associações e as pessoas inte
ressadas que tenham sugestões a dar para o semi
nário. A reunião será oficiosa.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Pri
meiro será o seminário, depois a conferência.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Saulo Pedro
sa) - Comunico aos Srs. Deputados que temos a
pauta dos requerimentos para deliberar.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Saulo Pedro
sa) - Concedo a palavra ao Deputado Luiz Alberto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Saulo Pedro
sa) - Com a palavra o Deputado Paulo Paim.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Sr. Presi
dente, apenas queria endossar a proposta de V. Exa
Vamos nos reunir amanhã, definir o seminário e as
audiências públicas. Sendo assim, na próxima se
mana, teremos a primeira audiência pública com
maior definição.

Seria fundamental que nos reuníssemos ama
nhã, ou mesmo hoje. Assim começaríamos a nos en
tender e fechar os nomes do seminário. Na próxima
semana aprovaríamos esses nomes e, quem sabe, já
definiríamos o dia da primeira audiência pública.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Saulo Pe
drosa) - Esta Presidência convoca o Sr. Relator, o
autor e os Deputados para uma reunião extraordi
nária amanhã, às 9 horas, na sala das Comissões,
destinada a fecharmos proposta para o seminário
com os respectivos nomes. A sala da Comissão é
a 155-A.

O SR. DEPUTADO MILTON BARBOSA - Sr.
Presidente, acho que terça-feira é melhor.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES 
Para V. Exa

.

O SR. DEPUTADO MILTON BARBOSA - Qu
arta-feira é um dia muito carregado. Há muitas Co
missões, várias reuniões ao mesmo tempo etc. Que
remos colaborar com esta Comissão. Às 14h ou
14h30min é um bom horário para começarmos.
Concordo plenamente.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Saulo Pedro
sa) - Certo, então ficamos fechados em 14h30min?
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Os Deputados que apóiam a proposta da ter- O SR. DEPUTADO MILTON BARBOSA -
ça-feira permaneçam como se encontram. (Pausa.) Isso.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES 
Aprovo. Estamos aprovando.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Terça-feira.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Saulo Pedro
sa) - Os Srs. Deputados que aprovam a terça-feira
permaneçam com se encontram. (Pausa.)

Aprovada, por maioria, a terça-feira.
Vamos então estabelecer o horário. Se começa

mos às 15 horas, teríamos quatro horas de reunião e
terminaríamos às 19 horas. Certamente, interrompe
remos as sessões para votar. Não seria mais produ
cente às 14h30min?

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES 
Estou aqui sempre às 12 horas. O Deputado Reginal
do Germano acabou de falar que há Deputados que
às vezes chegam às 15 horas.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
- Estarei aqui cedo. Chegarei às 10h na ter
ça-feira.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Pode
ser às 14h?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Saulo Pedro
sa) - Às 14h30min?

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Fica
bom.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Saulo Pedro
sa) - Os Srs. Deputados que aprovam...

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Dou
tor, não perca tempo por causa de meia hora.

O SR. DEPUTADO MILTON BARBOSA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Saulo Pe
drosa) - Com a palavra o nobre Deputado Milton
Barbosa.
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o SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Gostaria
de comunicar à Comissão uma informação que rece
bi, para que fosse avaliada pelo Plenário. A Comissão
de Direitos Humanos da Câmara aprovou requeri
mento de autoria de seu Presidente, Deputado Nel
son Pellegrino, e minha, para a realização de uma au
diência pública conjunta com esta Comissão para ou
virmos e avaliarmos a posição do Governo sobre a
terceira conferência com os Ministros da Justiça, José
Gregori, da Educação, Paulo Renato Souza, e o
Embaixador Sabóia, Secretário de Estado dos Direi
tos Humanos.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Eles
foram convocados para outra reunião aqui. Há reque
rimentos que aprovaram seus nomes para esta Co
missão.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Quero
comunicar que os nomes foram aprovados pela Co
missão de Direitos Humanos, que sugere audiência
conjunta com esta Comissão. Assim, ganharemos
tempo.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Mas
o bom é que sejamos apenas nós. Assim aparecere
mos mais...

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Somente
nós?

o SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Não
é para dar importância à Comissão, não é para apare
cer?

o SR. PRESIDENTE (Deputado Saulo Pedro
sa) - Seria interessante que colocássemos isso nes
sa reunião extraordinária.

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO
Deputado Luiz Alberto, diante daquela nossa discus
são pacifica e clara, fizemos um requerimento. Essas
três pessoas já estão convidadas. Há um requerimen
to aprovado para uma audiência pública.

Sugiro, a princípio, não fazermos reunião con
junta. Vamos primeiro tratar dos nossos assuntos.
Assim, quando estivermos na reunião conjunta, tere
mos mais subsídios a apresentar.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Sem
racismo nenhum, nós negros não nos mistura
mos.(Risos.)

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Sr. Presi
dente, o requerimento de reunião conjunta foi aprova
do. Caso esta Comissão considere inoportuna a au
diência conjunta com a Comissão de Direitos Huma
nos, futuramente faremos uma outra em Comissão
Especial.
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Saulo Pedro
sa) - Tenho conhecimento de que tem de haver a ini
ciativa de uma e o apoiamento de outra. Acho que não
devemos votar essa questão antes de conversarmos
extra-oficialmente amanhã e depois junto ao Presi
dente Nelson Pellegrino.

Gostaria de passar à apreciação dos requeri
mentos constantes da pauta.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - De
putado, já foi aprovada a presença lá? Então, é outro
tema. Não é o problema do negro? Ou é o problema
do negro? Então faz-se junto.

O SR. DEPUTADO MILTON BARBOSA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Saulo Pedro
sa) - Com a palavra o Deputado Milton Barbosa.

O SR. DEPUTADO MILTON BARBOSA - Sr.
Presidente, como acabei de falar, o dia de hoje é su
percarregado para nós. Acabo de ser convocado para
a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambien
te e Minorias. Quero pedir permissão a V.Exa para reti
rar-me.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Saulo Pedro
sa) - V.Exa tem todo o direito, mas ainda não inicia
mos a segunda parte da pauta: votação dos requeri
mentos. Incontinenti, passo à apreciação dos requeri
mentos.

O SR. DEPUTADO PAULO PAIM - Sr. Presi
dente, apenas um esclarecimento. Ficou uma dúvida:
nessa proposta da Comissão de Direitos Humanos,
qual é o encaminhamento que V.Exa esta dando? Va
mos conversar amanhã sobre isso?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Saulo Pedro
sa) - O encaminhamento é que conversaríamos ex
tra-oficialmente amanhã, a seguir com o Presidente
Nelson Pellegrino, e depois traríamos o assunto a
esta Comissão para discussão. Essa foi a sugestão
do Deputado Alceu Collares, lembrando o velho
Ulysses Guimarães.

Passo aos assuntos constantes da pauta.

Requerimento na 7, de 2001, do Deputado Ivan
Paixão, sobre a realização de audiência pública para
que seja ouvido o Sr. Severo D'Acelino, Presidente da
Casa de Cultura Afro-Sergipano.

Estando presente o autor do requerimento, con
cedo a palavra a V.Exa

O SR. DEPUTADO IVAN PAIXÃO - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, Sergipe tem na sua es
trutura econômica muitos canaviais. No seu desenvol
vimento, tivemos uma quantidade de negros nas usi-



Os Srs. Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Passo à leitura do segundo requerimento.
Requerimento n° 8, de 2001, do Deputado

Osmar Terra, sobre convite ao Prot. Francisco Salza
no, titular da Cadeira de Genética da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, para falar a respeito do
conhecimento da ciência com relação à questão raci
al, para comparecer perante esta Comissão Especial.

O autor do requerimento não se encontra pre
sente.

Em discussão o requerimento.
O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO 

Sr. Presidente, desejo tecer alguns comentários a
respeito do requerimento que acaba de ser lido.
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nas de cana-de-açúcar e nos moinhos de nosso Esta- a isso. Não há necessidade de ouvir qualquer pessoa
do. porque temos convicção de que esse fator precisa ser

Há também outros requerimentos na pauta. Um, atacado. O especialista teria a função de nos conven-
de autoria do Deputado Osmar Terra, convidando o cer, mas já estamos convencidos.
Prof. Francisco Salzano, titular da Cadeira de Genéti- O SR. DEPUTADO IVAN PAIXÃO - Devemos
ca da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sugerir ao Governo a criação de um programa de
para ser ouvido sobre o conhecimento da ciência a combate a esse tipo de doença.
respeito da questão racial; outro, do Deputado Saulo O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO-
Pedrosa, convidando o Sr. Elsimar Coutinho, profes- Concordo com o Deputado Alceu Collares. Já esta-
sor da Universidade Federal da Bahia, médico e pes- mos convencidos do assunto. Existe o mal, e sabe-
quisador especializado em planejamento familiar, mos que este ataca preponderantemente a raça ne-
para comparecer perante esta Comissão. gra. Assim, temos de exigir do Governo brasileiro um

Esses depoimentos são muito importantes, afi- programa específico para o problema.
nal esta Comissão vai apresentar um relatório ao fi- O SR. PRESIDENTE (Deputado Saulo Pedro-
nal, que nos dará importantes subsídios em termos sa) - Srs. Deputados, recebi o aviso de que a sessão
de política. da Câmara já se encontra na Ordem do Dia. Temos de

Temos o grave problema da anemia falciforme. ater-nos ao requerimento formulado. Caso contrário
Essa doença possui componente genético importan- não teremos tempo de discuti-lo.
te e incide sobre toda a população brasileira, princi- Em meu entendimento, o nobre Deputado Ivan
palmente sobre o negro. É relevante dizer que esse Paixão, autor do requerimento, iria defender seu plei-
problema provoca a morte de muitos negros até os to. Entretanto, S.Exa. extrapolou o objetivo inicial e
cinco anos de idade; outros vivem somente até os 35 passou a considerar outros importantíssimos assun-
anos. Muitas vezes, da união de duas pessoas com tos. Solicito ao nobre Deputado Ivan Paixão que con-
traços genéticos falciformes nasce um filho que pos- crua sua explanação sobre o requerimento.
sui a hemoglobina "S", característica da anemia falci- O SR. DEPUTADO IVAN PAIXÃO - Sr. Presi-
forme e que leva à morte. dente, o primeiro requerimento tem como objetivo tra-

Já fiz essa pesquisa. Há uma médica brasileira zer a visão de um afro-descendente, cuja família vem
especialista em anemia falciforme. Por isso, creio ser dos quilombos de Sergipe. Essa pessoa, que seria
importante promovermos audiência pública a respeito um representante do Estado, viria nos trazer informa-
de saúde, na qual sejam ouvidas duas ou três pesso- ções sobre as dificuldades dos negros.
as - uma delas da área de genética; outra especialis- O SR. PRESIDENTE (Deputado Saulo Pedro-
ta em anemia; outra o Prof. Elsimar Coutinho. Isso po- sa) - Em discussão o requerimento do Deputado Ivan
derá ser feito ao tratarmos da questão dos quilombos. Paixão.
Podemos planejar para que a discussão seja direcio- Não havendo quem queira discuti-lo, em vota-
nada nesse sentido. ção.

Pesquisei na Internet e encontrei outro especia
lista na Jamaica. Entretanto, não creio que seja ne
cessário convocá-lo. A médica que encontrei é brasi
leira e, dentro em breve, seu nome chegará às minhas
mãos, pois mandei buscar em meu gabinete.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Pare
ce-me que esse assunto é tão importante que não
precisamos trazer ninguém a esta Comissão. Temos
de inserir a questão em nosso trabalho final para que o
Governo providencie o atendimento dessas pessoas.
Não temos de discutir uma matéria pública e notória.

O SR. DEPUTADO IVAN PAIXÃO - Deputado
Alceu Collares, talvez um especialista no assunto,
que possui dados e estudos...

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Não.
O capítulo do próprio Estatuto deve conter referência



Sr. Presidente, preocupa-me o que de importan
te nos trará uma audiência pública sobre a genética.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Saulo Pedro
sa) - Em face do terceiro requerimento ser de minha
autoria, passo a Presidência dos trabalhos ao nobre
Deputado Luiz Alberto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Alberto) 
Requerimento n° 9, de 2001, do Deputado Saulo Pe
drosa, sobre convite ao Sr. Elsimar Coutinho, profes
sor da Universidade Federal da Bahia, médico e pes
quisador especializado em planejamento familiar,
para comparecer em audiência pública perante esta
Comissão Especial.

Concedo a palavra ao Deputado Saulo Pedrosa,
autor do requerimento.

O SR. DEPUTADO SAULO PEDROSA - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, antes de abordar o re
querimento propriamente dito, desejo tecer algumas
considerações a respeito da vinda do especialista em
genética.

O ser humano possui várias características
transmitidas geneticamente. Várias doenças são pró
prias de determinados grupos de pessoas. Por exem
plo, há predominância de certos tipos de doenças em
judeus e negros.

Para que esta Comissão alcance ampla visão
sobre os comprometimentos na área da saúde, nada
custa saber como determinadas doenças se compor
tam na raça negra. Isso é necessário para sabermos

Setembro de 2001 DiÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 27 46193

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - No- mens possuem noventa pares cromossômicos a mais
bre Relator, vale lembrar que o autor do requerimento que os ratos. Isso surpreendeu pesquisadores e cien-
não se encontra presente. tistas. Pensava-se que os seres humanos possuíam

O SR. PRESIDENTE (Deputado Saulo Pedro- quantidade muito maior de cromossomos.
sa) -Informo aos Deputados que não há necessidade Não sei por que a genética deveria ser ouvida
da presença do autor do requerimento para que este ou que diferença mostraria. Fico preocupado porque,
seja debatido e votado. nas Olimpíadas de Berlim, Jesse Owens derrubou a

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Sr. Pre- teoria proposta por Adolf Hitler de que a raça branca
sidente, V.Ex" havia tornado uma decisão muito boa. ganharia todas as provas. Havia a suposição de que a

O SR. PRESIDENTE (Deputado Saulo Pedro- raça branca era muito privilegiada, mas isso se mos-
sa) - Desejo ouvir o Relator. Depois, o requerimento trou exatamente o contrário. A vitória na prova dos
será colocado em votação. cem metros rasos foi de Jesse Owens, e isso derru-

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES _ Na bou o Führer do palanque.
ciência, ainda não conseguiram saber por que nasce- Tenho certa preocupação sobre o proveito que
mos negros. Ainda não existe isso no campo científico. tiraremos de uma audiência pública na qual se estu-

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO _ dará a genética do negro. Realmente, não sei se isso
é o melhor.Sr. Presidente, gostaria de sugerir que o referido re-

querimento seja retirado de pauta. Quanto à anemia falciforme, é de conhecimento
O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES _ Ele público que sua transmissão é genética. Amanhã, vou

não está sendo retirado. distribuir a todos os Deputados documento que tem
O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO _ uma página sobre a discriminação da anemia falcifor-

Não consigo entender o porquê da convocação daquele me.
professor nesta situação, nem mesmo do requerimento
seguinte, que convoca o Prof. Elsimar Coutinho. Isso é
bastante complexo. Dois cientistas falarão sobre prati
camente o mesmo assunto. Parece-me que perdere
mos um tempo muito grande, ao trazer essas duas pes
soas para uma audiência pública.

Não sei se posso, mas sugiro que, ao invés dos
dois cientistas, ouçamos um jurista a respeito do as
sunto. Deixo a minha sugestão.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Saulo Pedro
sa) - Aceito as ponderações do nobre Relator. No en
tanto, considerando que o autor do requerimento não
se encontra presente e suas pretensões poderão ser
prejudicadas por falta de argumentos, retiro o referido
pleito de pauta. O requerimento será colocado em vo
tação na próxima reunião, uma vez que, como médi
co, considero relevante a vinda de um geneticista a
esta Comissão para o estabelecimento de determina
dos parâmetros. Vale lembrar que a anemia falciforme
é transmitida geneticamente.

O SR. DEPUTADO IVAN PAIXÃO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem. Desejo dar minha
opinião sobre a questão genética.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Saulo Pedro
sa) - V.Exa tem a palavra.

O SR. DEPUTADO IVAN PAIXÃO - Realmente,
não sei o que o estudo do código genético trará de im
portante para a raça negra. Por outro lado, o estudo
do genoma mostrou para a humanidade que os ho-
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as implicações na área de saúde, como a atenção O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Sr. Presi-
que deve ser dada a determinado segmento racial. O dente, sou daqueles que considera que esta Comis-
Estatuto que ora discutimos possui capítulo exclusi- são gerará muita polêmica, não entre os Parlamenta-
vamente dedicado à saúde da raça negra. Por isso, res, mas por causa do debate que suscita o assunto.
considero importante a vinda do geneticista e defen- Sou dos que crêem que devem ser aprovados todos
do a idéia. os requerimentos, solicitando a vinda de pessoas, in-

Com relação ao convite, defendemos a vinda do dependentemente da posição que venham defender.
Prof. Elsimar Coutinho, para participar de conferência Isso será necessário para estabelecermos o debate.
ou seminário com o objetivo de debater o tema raça Nesse caso em particular, preocupa-me, em pri-
negra. Esse profissional é professor de Genética, meiro lugar, o requerimento que trata da vinda do ge-
pesquisador na área de planejamento familiar e trata neticista. Esse debate tem acontecido, e há argumen-
da explosão demográfica. tos que procuram reduzir a discussão por meio da uti-

É preciso considerar que existe um segmento lização de argumentos científicos sobre a não-exis-
tência de raças. Dizem até mesmo que tal discussão

populacional excluído. Quem tem poder aquisitivo, não precisa ocorrer. No entanto, deve ser feito o deba-
geralmente não possui mais de dois ou três filhos. te com alguém que possui posição nesse sentido ou
Entretanto, aqueles que não possuem boa renda e em contrário.
são excluídos - faixa populacional na qual se encon-
tra a maior parte da raça negra - têm mais filhos. As No caso do requerimento de autoria do Deputa-

do Saulo Pedrosa, sou a favor de que seja convidado
implicações socioeconômicas do aumento populacio- o Dr. Elsimar Coutinho.
nal na raça negra refletem-se exatamente nas áreas
de educação, saúde e desenvolvimento humano. Por outro lado, sugiro que, quando da vinda des-

se profissional, seja convidado também alguém que
Por essas razões e outras a serem apresenta- defenda posição contrária. No movimento negro, exis-

das, o referido professor convencerá este Plenário da te uma posição política que se contrapõe ao trabal ho
importância de se discutir o tema relativo à população desenvolvido por este professor com relação ao con-
e ao planejamento familiar e suas implicações econô- trale de natalidade, mas não entrarei no mérito desse
micas. Isso nos poderá ajudar na questão das políti- assunto. Aliás, tal trabalho foi classificado como de
cas públicas, a serem propostas no que se refere ao planejamento familiar. Existe a visão de que o Dr. Elsi-
planejamento familiar e ao aborto, outro tema que mar Coutinho defende o controle de natalidade.
está sendo discutido. O Prof. Elsimar Coutinho poderá Com a concordância do Presidente, repito con-
tecer considerações sobre tais assuntos em audiên- siderar bom que esta Comissão tenha acesso a outra
cia pública ou seminário. visão sobre o assunto, para que o debate se estabele-

Portanto, acredito que será muito proveitosa a ça e os Deputados entendam a questão de maneira
vinda do Prof. Elsimar Coutinho, sumidade na área, mais ampla.
professor da Universidade da Bahia e de Paris, além É esta a minha sugestão.
de conferencista internacional especializado em pla- O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Paim) -
nejamento familiar. Inclusive, sua pesquisa gerou a fa- Concedo a palavra ao nobre Deputado Saulo Pedro-
bricação de vários medicamentos para o tratamento sa, que falará antes do Relator.
de miomas, além de anticoncepcionais utilizados no O SR. DEPUTADO SAULO PEDROSA- Dese-
planejamento familiar no Brasil e em países do Orien- jo tecer alguns comentários a respeito do que foi dito
te Médio e outras localidades. pelo Deputado Luiz Alberto. O que S.Exa disse é mais

Em virtude dessas considerações, solicito a um argumento para que o Prof. Elsimar Coutinho
este Plenário que aprove a realização de audiência compareça a esta Comissão. Será uma oportunidade
pública em que será ouvido o Prof. Elsimar Coutinho. para se estabelecer o contraditório. É importantíssimo

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - No- que os Deputados sugiram o nome de alguém com
bre Deputado Saulo Pedrosa, seus argumentos me posição contrária, pois isso trará o debate ao Plená-
convenceram, porque V.Exa é o Presidente desta Co- rio. É muito importante que isso seja fe~o.

missão. O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Eu

o SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Paim) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Luiz Alberto.
Depois, para encerrar o debate, o Relator falará.

aprovo.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Paim) 

Concedo a palavra ao Relator.
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O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO - Estados Unidos, foi preciso que Louis Farracan pro-
Sr. Presidente e Srs. Deputados, eu estava pensan- movesse a marcha de 1 milhão de homens, em vista
do... dos protestos que lá existiam. Já no Brasil, apesar de

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Ma- não haver discriminação clara, o apartheid racial, há a
tutando. discriminação socioeconâmica com que sofrem bran-

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO _ cos e negros. Entretanto, é preciso dizer que os ne-
Eu não sei. O Presidente em exercício disse algo que gros foram impedidos ou tiveram dificultadas as suas
me deixou um pouco confuso. Talvez fosse melhor o oportunidades de ascensão social ao longo dos anos.
Dr. Elsimar Coutinho comparecer a um seminário Foram vitimados pela escravidão e pela falta de aces-
para expor suas idéias. Os Parlamentares poderiam so à escola.
tirar proveito das idéias e do que for exposto. Já no O Dr. Elsimar Coutinho nos trará grandes subsí-
caso de uma audiência pública, haverá um debate; e dios e informações científicas aprimoradas no que se
o professor estará na posição de cientista conhecedor refere ao planejamento familiar. Isto é importante até
da matéria e nós conhecemos muito pouco o assunto. para fortalecermos nosso conhecimento. O planeja-

Em um seminário no qual o professor tenha mento familiar não tem grande relação com o objetivo
oportunidade de expor suas idéias e falar sobre o que que pretendemos alcançar. Não podemos perder
pensa, poderemos tirar proveito e formar idéias, le- esse rumo.
vando em consideração aquilo que for dito. A partir desta Comissão, devemos conseguir le-

No caso de uma audiência pública, esse profis- vantar o debate no Brasil. Aqui precisarão compare-
sional será questionado. Sei que ele tem resposta cer membros da Igreja, da CNBB e da OAB para dis-
para todas as perguntas que possamos fazer. cutir as questões e fazer com que a luta pela igualda-

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO _ Por isso, de social seja prioridade dessas entidades em todo o
proponho a vinda de outro cientista e não a de um lei- Brasil. Precisamos fazer com que as homilias das
go. Proponho a vinda de outro cientista, que tenha po- missas realizadas no dia 20 de novembro tratem do
sição diferente e possa debater com o Dr. Elsimar negro.
Coutinho. O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO -

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Paim) _ Concede-me V.Ex
a

um aparte?
O Deputado Luiz Alberto propõe a vinda de alguém O SR. DEPUTADO IVAN PAIXÃO - Será um
que possa contrapor-se. prazer, companheiro.

O SR. DEPUTADO LUIZ ALBERTO - Exata- O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO -
mente. Proponho a vinda de alguém que também seja Na linha do raciocínio de V. Exa, ao ler um jornal da
especialista nessa área e se poderá contrapor às idéi- Bahia nesta semana, deparei-me com matéria que
as defendidas pelo Dr. Elsimar Coutinho. afirmava que um patrão havia chamado determinada

O SR. DEPUTADO REGINALDO GERMANO - mulher de loira burra. Em menos de três meses, ele foi
Temos na Casa um companheiro capaz de debater o condenado a indenizá-Ia sob o argumento de discri-
assunto. minação.

O SR. DEPUTADO SAULO PEDROSA - So- Temos centenas de processos sem resposta,
mente nesta Comissão, sei da existência de quatro que, quando vão a julgamento, levanta-se o argumen-
médicos atuantes: eu, os Deputados Eduardo Barbo- to de que houve mal-entendido.
sa, Ivan Paixão e Dr. Hélio. V.Exa falou sobre a oportunidade do compareci-

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Paim) - mento da OAB a esta Comissão. Temos de trazer aqui
Tem a palavra o Deputado Ivan Paixão. principalmente os juristas que atuaram nesses casos

O SR. DEPUTADO IVAN PAIXÃO _ Aos nobres e consideraram que não havia motivo para condena-
companheiros, trago uma pequena reflexão, para que ção. Esses magistrados entenderam que a ofensa era
não nos percamos nos meandros do trabalho que de- apenas uma brincadeira de momento.
vemos desenvolver. Era o aparte que tinha a fazer.

Durante o debate sobre o Estatuto, o objetivo O SR. DEPUTADO IVAN PAIXÃO - Vo~ando ao
primordial desta Comissão Especial é levantar um meu raciocínio, creio que o...
problema que está subliminarmente escondido. Tra- O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Paim) -
ta-se de mostrar à sociedade brasileira que a raça ne- Informo aos Deputados que está havendo votação no
gra e os afro-descendentes foram discriminados. Nos plenário, para onde nos chamam. Como se trata de
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um requerimento específico, precisamos decidir se o
aprovamos ou não, para que o debate prossiga. A pro
posta feita é muito boa.

O SR. DEPUTADO IVAN PAIXÃO - Precisamos
pensar sobre a vinda de pessoas que dêem visibilida
de à luta dos negros. Não nos podemos prender muito
ao título da pessoa, se ela tem especialização ou se é
um cientista. Precisamos de pessoas que falem a res
peito do assunto: artistas, membros da Igreja ou da
OAB.

Este deve ser o norte: temos de dar visibilidade
à Nação sobre o problema.

O SR. DEPUTADO SAULO PEDROSA - Sr.
Presidente, gostaria apenas...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Paim) 
Neste momento, é importante votarmos o requeri
mento e será aprovado por unanimidade. A linha de
pensamento é de que será realizada uma audiência
pública, e o Deputado Luiz Alberto indicará alguém
para fazer o contraponto. Podemos realizar o debate
em uma audiência tranqüila. Precisamos ir ao plená
rio para votar.

O SR. DEPUTADO SAULO PEDROSA - Dese
jo apenas fazer um comentário para a reflexão da Co
missão, pois não foi minimizada a presença do Dr.
Elsimar Coutinho. O pensamento desse profissional
converge exatamente para as políticas públicas.

Precisamos considerar que este País foi desco
berto em 1500 e que, 470 anos depois, possuía 80
milhões de habitantes. Os Srs. Deputados se lem
bram da música do campeonato mundial que dizia ha
ver ao milhões em ação? Isso ocorreu em 1980. Trinta
anos depois, temos 170 milhões de habitantes. Ou
seja, o número que levamos 470 anos para atingir foi
dobrado em trinta e isso gera implicações econômi
cas e no planejamento de qualquer Governo. É preci
so que alguém que entenda disso venha falar.

O SR. DEPUTADO ALCEU COLLARES - Em
qualquer raça também.

O SR. DEPUTADO SAULO PEDROSA - Mas é
claro que, se a predominância da população brasileira
é negra, isso tem implicações econômicas no plane
jamento governamental. É preciso fazer o resgate da
raça negra.

São essas as observações que tinha a fazer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Paulo Paim) 
Informo aos Srs. Deputados que não terá qualquer
valor a decisão tomada por esta Comissão, pois a vo
tação foi iniciada no plenário. Precisamos votar imedi
atamente.

Em votação a proposta do Deputado Saulo Pe
drosa.

Aqueles que concordam permaneçam como se
encontram. (Pausa.)

Aprovado o requerimento por unanimidade.
Vou encerrar os trabalhos da presente reunião,

antes lembrando aos Srs. Deputados que amanhã ha
verá reunião às 9 horas, a ser realizada na sala n°
155-A.

Está encerrada a reunião.

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"

TERMO DE REUNIÃO

Aos vinte e seis dias do mês de setembro de
dois mil e um, no Plenário Quinze do anexo 11 da Câ
mara dos Deputados, em Brasília-DF, a Comissão
Externa Destinada a "Esclarecer em que Circunstân
cia Ocorreu a Morte do Ex-Presidente João Goulart,
em 6 de Dezembro de 1976, na Estância de Sua Pro
priedade, na Província de Corrientes, na Argentina"
deixou de realizar reunião. Estiveram presentes os
Deputados Coriolano Sales, Miro Teixeira, Reginaldo
Germano e Veda Crusius, titulares; Agnelo Queiroz e
Luiz Bittencourt, suplentes. E, para constar, eu, • Ma
rio Drausio Coutinho, secretário, lavrei o presente
termo, que irá à publicação no Diário da Câmara dos
Deputados.

PARECERES

*PROJETO DE LEI N° 3.406-A, DE 1992
(Do Sr. Paulo Paim)

Acrescenta parágrafo ao art. 38 da
Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964 ,
que dispõe sobre a Política e as Institui
ções monetárias, bancárias e creditícias,
cria o Conselho Monetário Nacional e dá
outras providências; tendo parecer da
Comissão de Finanças e Tributação pela
não implicação da matéria com aumento
ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento
quanto à adequação financeira e orça
mentária e, no mérito, pela rejeição deste
e dos de nOs 1.107/95 e 1.446/99, apensa
dos, contra os votos dos Deputados



Justificação

O projeto de lei que submetemos à considera
ção de nossos ilustres pares visa estabelecer a abso
luta transparência dos haveres e da situação patrimo
nial dos cidadãos mencionados, a fim de que se pos
sa apurar eventuais deslizes de suas condutas e não
paire dúvida quanto à exação dos mesmos.

Tendo em vista a importância da matéria, por
sugestão da AJURIS - Associação dos Juízes do Rio
Grande do Sul estamos certos de que a proposição
merecerá o voto favorável da maioria dos membros
do Congresso Nacional.

Sala das Sessões, 11 de agosto de 1999. 
Deputado Waldir Schmidt.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.406/92

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art.
19, I, da Resolução n° 10 de 1991, o Sr. Presidente
determinou a abertura e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 4-4-95, por cinco sessões. Esgo
tado o prazo, não foram recebidas emendas ao proje
to. - Sala da Comissão, 12 de abril de 1995. - Maria
Linda Magalhães, Secretária.

SUMÁRIO

PROJETO DE LEI N° 1.446, DE 1999
(Do Sr. Waldir Schmidt)

Exclui do benefício de sigilo bancá
rio os membros de Poder, agentes e fun
cionários que especifica e determina a
apresentação de declaração sobre depó
sitos bancários e participação em socie
dades com sede no exterior.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 3.406,
de 1992.)

I - Projeto Apensado sem Publicação no DCD:
PL n° 1.446/99
11 - Parecer da Comissão de Finanças e Tributa
ção:

- termo de recebimento de emendas - 1995
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer do relator
- parecer da Comissão
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José Pimentel, Carlito Merss, João Coser exterior, por si ou interposta pessoa, ou por socieda-
e Ricardo Berzoini (relator: Dep. Fetter de de que participem por qualquer forma, bem como
Junior). se, por qualquer das formas referidas neste artigo,

(Às Comissões de Finanças e Tributa- são sócios ou acionistas de qualquer sociedade com
ção; e de Constituição e Justiça e de Reda- sede no exterior, identificando, em caso positivo, for-
ção (art. 54) - Art. 24, 11) ma pormenorizada, os respectivos haveres, notas ou

• Projeto inicial publicado no OCO de 28-1-93
- Projeto apensado: PL n° 1.107/95 (OCO de 17-11-95) ações.

Art. 30 Igual declaração deverá ser feita na pos
se em qualquer dos cargos ou funções listadas no art.
1°, ou, no prazo de 30 dias, sempre que algum de
seus ocupantes se enquadrar, posteriormente à vi
gência desta lei, em qualquer das situações previstas
no art. 2°.

Art. 4° A falsidade ou omissão da declaração ob
jeto dos arts. 2° ou 3° desta lei, implica na perda do
cargo respectivo, a ser apurada no processo adminis
trativo ou judicial competente, conforme o caso, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal em que
incorrerem os infratores.

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário.

O Congresso Nacional decreta,
Art. 1° Os membros dos Poderes Executivo, Le

gislativo e Judiciário, do Ministério Público e Tribunais
de Contas e os detentores de cargos em comissão ou
funções gratificadas em quaisquer Poderes da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios não gozando
benefício de sigilo bancário, podendo o Ministério PÚ
blico, mediante autorização judicial, e os respectivos
órgãos de controle interno e externo da Administra
ção Pública, recurso da investigação ou processo de
tomada de contas, requisitar às instituições financei
ras dados a respeito de sua movimentação de quais
quer contas bancárias ou investimentos.

Art. 2° No prazo de 30 dias, a partir da promulga
ção desta lei os membros do Poder, agentes e funcio
nários mencionados no artigo anterior deverão enca
minha ao Chefe do Poder respectivo, ou à Mesa da
Casa Legislativa a que pertençam, declaração assi
nada, sob as penas da lei, informando se possuem
quaisquer contas bancárias, participação em fundos
de investimento ou quaisquer ativos financeiros no



Ressaltando o nobre propósito do projeto em
apreciação, apresentado em 1992, somos de opi
nião que o mesmo, assim como os apensos, perdeu
a oportunidade, em função da edição da Lei Com
plementar n° 105, de 10 de janeiro de 2001, que
"dispõe sobre o sigilo das operações de instituições
financeiras e dá outras providências". Esta lei revo
gou o artigo 38 da Lei n° 4.595, de 31-12-64, cujo
dispositivo a proposição em exame pretendia modifi
car.

O Projeto de Lei n03.406, de 1992, de ilustre De
putado Paulo Paim propõe a inaplicabilidade do insti
tuto do sigilo bancário às contas dos detentores de
mandato eletivo, dos ocupantes de cargos ou funções
de confiança, dos presidentes e diretores de autarqui
as, empresas públicas, sociedades de economia mis
ta e fundações públicas da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios. Para este fim, acrescenta novo
parágrafo ao art. 38 da Lei n° 4.595, de 31 de dezem
bro de 1964, que regulamenta o Sistema Financeiro
Nacional.

Na justificação apresentada, o ilustre Autor en
fatiza necessidade de transparência das contas ban
cárias dos ocupantes mandatos eletivos e de cargos
públicos.

Ao projeto em apreciação, foram apensadas
duas proposições:

- o PL n° 1.107, do Deputado João Natal pro
põe a não-aplicação do sigilo bancário somente às
contas dos candidatos a mandato eletivo;

- o PL n° 1.446, de 1999, do Deputado Waldir
Schmidt, tem idênticos objetivo e abrangência do pro
jeto principal.

Nos termos regimentais, compete-nos manifes
tar sobre o mérito da proposição e sobre sua adequa
ção financeira e orçamentária (art. 53,11).

11 - Voto do Relator
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TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS Apesar de não tratar da não-aplicabilidade do
PROJETO DE LEI N° 3.406/92 instituto do sigilo bancário às c,on.tas de parla.me~ta-

. res e de ocupantes de cargos publlcos, como dlspoe a
Nos termos do art. 119, I, do Re~lmento Intern? proposição em exame, a Lei Complementar 105 regu-

da Câmara dos Deputadas, o Sr. Presidente determl- lamenta com clareza os casos e requisitos para a
nou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das Co- quebra de sigilo. Assim, em nosso entendimento, pre-
missões de prazo para apresentação de emendas, a enche as lacunas anteriormente existentes, ou seja,
partir de 11-5-99, por cinco sessões. Esgotado o pra- no artigo 38 da Lei do Sistema Financeiro Nacional.
zo, não ~or~m recebida~ emendas ao p~ojet~. - Sala Por outro lado, acred~amos que a sociedade,
da Comlssao, 18 de maio de 1999. Mana Linda Ma- cada vez mais encontrará mecanismos mais eficazes
galhães Secretária. para dotar a Administração Pública e o Parlamento de

1- Relatório maior transparência. Neste sentido, o Projeto do Códi
go de Ética e Decoro Parlamentar estabelece a entre
ga obrigatória da Declaração de Bens, Fontes de Ren
da e Passivos, da Declaração de Atividades Econômi
cas ou Profissionais, e da Declaração de Interesse.

Desta forma, consideramos um rigor excessivo
a perda de direitos fundamentais do cidadão, a intimi
dade e a vida privada, nos termos da Constituição da
República (art. V, inciso X), a pretexto de dotar a
Administração Pública de transparência e ética. Por
tanto, manifestamo-nos contrariamente aos projetos
em apreciação.

Por outro lado, compete a esta Comissão de Fi
nanças, além de manifestar-se sobre o exame de mé
r~o, apreciar a proposta quanto à sua adequação or
çamentária e financeira, conforme prevêem os arts.
32, IX, h, e 53, 11, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados.

Na conformidade das disposições contidas no
RICD, somente aquelas proposições "que importem
aumento ou diminuição de receita ou de despesa pú
blica" estão sujeitas ao exame de compatibilidade ou
adequação orçamentária e financeira.

A matéria tratada no projeto em exame não tem
repercussão direta ou indireta no Orçamento da
União, eis que se reveste de caráter essencialmente
normativo, sem impacto financeiro ou orçamentário
públicos.

Pelo acima exposto, somos pela não-implica
ção da matéria em aumento de despesa ou diminui
ção da receita, não cabendo a este órgão técnico re
alizar exame de adequação quanto aos aspectos fi
nanceiro e orçamentário públicos dos Projeto de Lei
n° 3.406, de 1992; e seus apensos: PL nO' 1.107, de
1995; e 1446, de 1999. Quanto ao mérito, opinamos
pela rejeição do projeto principal e das proposições
apensadas.

Sala da Comissão, 6 de setembro de 2001. 
Deputado Felter Júnior, Relator.



SUMÁRIO

I - Parecer o Comissão de Educação, Cultura e
Desporto:

- parecer do relator

- substitutivo oferecido pelo relator
- parecer da Comissão
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- parecer do relator
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*PROJETO DE LEI N° 451-A, DE 1995
(Do Sr. Arlindo Chinaglia)

Dispõe sobre medidas de prevenção
e repressão aos fenômenos de violência
por ocasião de competições esportivas e
dá outras providências; tendo pareceres:
da Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, pela aprovação deste o dos de
nOs 1.081/95 e 2.141/96, apensados, com
substitutivo e pela incompetência em
apreciar os de nOs 865/95 e 928/95, apen
sados (Relator: Dep. Zezé Perrella); da
Comissão de Relações Exterior e de De
fesa Nacional, pela aprovação dos de
nOs. 2.141/96, 4.048/01 e 4.172131, apensa
dos, com substitutivo, e pela rejeição
deste e dos de nOs. 865/95, 928/95 e
1.081/95, apensados, contra o voto do
Deputado Jair Bolsonaro (Relator: Dep.
José Carlos Martinez); da Comissão de
Finanças e Tributação, pela adequação

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, concluíu pela não-im
plicação da matéria com aumento ou diminuição da
receita ou da despesa públicas, não cabendo pro
nunciamento quanto à adequação financeira e or
çamentária e, no mérito, pela rejeição do Projeto de
Lei n° 3.406/92 e dos PL n°· 1.107/95 e 1.446/99,
apensados, nos termos do parecer do relator, De
putado Fetter Júnior, contra os votos dos Deputa
dos José Pimentel, joão Coser, Carlito Merss e Ri
cardo Berzoini.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Jorge Tadeu Mudalen, Presidente; Pedro Novais,
José Carlos Fonseca Jr. e José Pimentel, Vice-Presi
dentes; Félix

Mendonça, José Aníbal, José Militão, Rodrigo
Maia, Sampaio Dória, Sebastião Madeira, Sílvio Tor
res, Chico Sardelli, Jorge Khoury, Pauderney Avelino,
Armando Monteiro, Germano Rigotto, João Eduardo
Dado, Mílton Monti, Carlito Merss, João Coser, Ricar
do Berzoini, Edinho Bez, Fetter Júnior, João Mendes,
Miro Teixeira, Pedro Eugênio, Eujácio Simões, Rober
to Argenta, Adolfo Marinho, Juquinha, Luiz Carlos Ha
uly, Osório Adriano, João Henrique, Delfim Netto e
Gonzaga Patriota.

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2001. 
Deputado Jorge Tadeu Mudalen, Presidente.
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11I - Parecer da Comissão financeira e orçamentária deste, com
emenda, e do de n° 865/95, apensado (re
lator Dep. Osório Adriano); e da Comis
são de Constituição e Justiça e de Reda
ção, pela constitucionalidade, juridicida
de, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação deste e dos de nOs 865/95,
928/95, 1.081/95 2.141/96, apensados,
com substitutivo (Relator: Dep. Ciro No
gueira).

(Às Comissões de Educação, Cultura
e Desporto; de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional; de Finanças e Tributação
(art. 54); e de Constituição e Justiça e de
Redação)

• Projeto inicial publicado no OCN1 de 9-8-95
- Projetos apensados: PL n° 865/95 (OCN1 de 1°-9-95): 928/95
(OCN1 de 23-9-95); 1.081195 (OCN1 de 4-11-95); 2.141/96 (OCC
de 19-7-96); 4.048/01 (OCO de 10-3-01) e 4.172101 (OCO de
30-3-01).



• O Projeto de Lei nO 865, de 1995, do
Sr. Hélio Rosas, criminaliza o acesso aos
estádios de futebol de torcedores ostensiva
mente identificados com agremiações des
portivas e qualifica como crime inafiançável
a invasão de campo.

• O Projeto de Lei nO 928 de 1995, do
Sr. Cunha Lima, também proíbe o uso de si
nais exteriores que identifiquem torcida or
ganizada. Demais, enquadra nos rigores da
lei penal todos aqueles que provocarem tu
multo nos estádios, sejam torcedores, diri
gentes ou atletas.

• O Projeto de Lei n° 1.081, de 1995,
do Sr. Elias Murad, é, dentre os apensados,
o mais elaborado, na medida em que pro
põe e alinhava uma política nacional de pre
venção e repressão da violência em estádi
os de futebol. Neste contexto, define res
ponsabilidades, explicita finalidades, pres
creve formas de operacionalização da Políti
ca Nacional de Prevenção e Repressão da
Violência e dos Estádios de Futebol, identifi
ca as práticas de violência mais comuns, e
estabelece condições mínimas para o aces
so e a acomodação de público nos estádios,
admite a pena de prestação de serviços à
comunidade como forma de reparar danos
causados.

• O Projeto de Lei n° 2.141, que é de
1996 e tem como autor o Sr. Arthur Virgílio,
acrescenta parágrafos ao art. 2° da Lei n°
8.672, de 6 de julho de 1993, atribuindo às
entidades desportivas e seus dirigentes a
obrigação de prevenir ou reprimir as diver
sas manifestações de violência que ocorrem
nos estádios de futebol. Esta proposição,
embora bem mais simples, tem grande afini
dade com o PI n° 1.081/95.

É o Relatório.
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, Assim, no âmbito da Comissão de Educação,
CULTURA E DESPORTO Cultura e Desporto, caberia ao relator manifestar-se,

de forma privilegiada, sobre os artigos 4°,6°, e 10; e,
concorrentemente, sobre os arts. 1°,2°,5°,8° e 9°. No
entanto, por se referiram, sem exceção a competi
ções desportivas, não poderíamos ignorar de todo os
demais dispositivos e deixar de lado uma apreciação
do mérito desportivo da proposição como um todo.

Ao PL 451, de 1995, que não recebeu emendas,
foram apensados os Projetos de Lei nOs 865, 928 e
1.081, de 1995, e o Projeto de Lei n° 2.141, de 1996.

1- Relatório

Com o Projeto de Lei n° 451, de 1993, propõe-se
a adoção compulsória, em todo o País, de medidas
preventivas e repressivas destinadas a impedir as
manifestações de violência que costumam ocorrer
em estádios de futebol, ao ensejo de competições
desportivas. É do próprio autor a informação de que o
projeto está inspirado na lei italiana de combate é vio
lência em praças desportivas.

Na Justificação, o Deputado Arlindo Chinaglia
afirma que o importante é agir, tratar o problema da vi
olência nos espetáculos desportivos de forma séria e
responsável, começar a discutir medidas concretas
de prevenção e repressão. Quanto ao projeto de lei
em si, o autor reconhece que é merecedor de estudo
e correção.

A matéria tramita em regime de urgência. Por
isso, encontra-se simultaneamente nas comissões de
Educação, Cultura e Desporto; Defesa Nocional; Fi
nanças e Tributação; e Constituição e Justiça e de Re
dação.

A Comissão de Finanças e Tributação, aliás, já
opinou favoravelmente pela adequação financeira e
orçamentária da matéria, adotando, todavia, emenda
que suprime o art. 3°, caput e parágrafo único. Enten
de a CFT que "os recursos públicos devem ser aloca
dos diretamente a projetos e atividades constantes da
programação de trabalhos dos órgãos de governo,
pois a alocação por meio de contribuições a fundos
não só aumenta a burocracia na sua trajetória, como
também dificulta o controle por parte da Administra
ção".

Excluído o art. 3°, que cuida de matéria financei
ra e tributária, e desconsiderados o três artigos finais,
que são formalidades técnico-legislativas. sobram,
para apreciação do mérito, 24 artigos. Destes, pelo
menos 3 (três) dizem respeito diretamente à ordem e
à segurança pública, cabendo, salvo melhor juízo, à
Comissão de Defesa Nacional sobre os mesmos ma
nifestar-se. Trata-se dos artigos 7°, 11 e 12.

Os artigos 13 a 21 e de 22 a 26 tratam, respecti
vamente, de questões penais e contravencionais,
bem como de processo penal. Entendo que, neste
caso a apreciação do mérito é de competência da Co
missão de Constituição e Justiça, e de Redação.

Já os arts. 10, 2°, 8° e 9° pedem a manifestação
de mais de uma comissão de mérito. É que podem ser
enfocados sob diversos ângulos, segundo o interesse
particular do observador.
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11 - Voto do Relator

1) Ressalvado o mérito da iniciativa legislativa
em si e de diversas medidas de prevenção sugeridas,
cabe, de saída, não deixar dúvida quanto ao motivo
condutor do PL n° 451/95, como um todo: a origem da
violência nos estádios está nas arquibancadas. Reve
la-se esse motivo condutor na indiscutível ênfase que
é dada aos fatores de proibição, fiscalização e puni
ção, ou seja, na predominância de medidas repressi
vas e punitivas, destinadas a disciplinar o comporta
mento dos torcedores, em geral, e a conter as chama
das torcidas organizadas, em especial. Essa é uma
das razões por que, na minha visão, o projeto repre
senta uma proposta de solução parcial, não global.

Paralelamente, o projeto dá pouca ou nenhuma
ênfase às responsabilidades das entidades organiza
doras de campeonatos e das administrações de está
dio, às quais, a exemplo do que se dá com os promo
tores da shows e proprietários de casas dê espetácu
los, cabe a iniciativa das medidas de prevenção, mes
mo que planejadas e executadas em regime de par
ceria e colaboração com os órgãos responsáveis pela
segurança pública. É dada pouca ênfase, ainda, aos
deveres dos órgãos do Poder Executivo incumbidos
da vistoria prévia das condições de funcionamento
dos estádios.

2) Mesmo reconhecendo que as mais graves
manifestações de violência envolvendo torcedores
ocorrem fora dos estádios, não resta dúvida de que é
preciso combatê-Ias com vigor no interior deles, para
que deixem de transformar em praça de guerra o que
deveria ser área de lazer, de espetáculo e de alegria.
A dificuldade é que a causa remota das manifesta
ções de violência em estádios pouco tem a ver com o
esporte, sendo, antes de mais nada, o reflexo de uma
estrutura de sociedade ela mesma violenta.

Na realidade, prevenir para valer seria adotar
um conjunto de medidas de origem geral - legais, ad
ministrativas, educativas, políticas, socioeconômicas
e culturais - capazes de mudar ou, pelo menos, man
ter sob controle o comportamento em público de dire
tores de clube, atletas, torcedores, técnicos, árbitros,
comentaristas e torcedores. A médio e longo prazo,
não interessam nem ao esporte nem à sociedade me
didas de prevenção isoladas ou propostas de solução
que não levem em conta o contexto da violência.

Quanto à repressão, trata-se de problema dos
órgãos de segurança, não do legislador. No entanto,
embora a manutenção da ordem pública dentro e fora
dos estádios deva ser uma preocupação pronta e per
manente, tanto por parte dos organizadores de cam-

peonatos quanto por parte das polícias, a repressão e
a intimidação por si só não serão capazes de devolver
a paz aos estádios. É preciso, antes de mais nada,
que se generalize a consciência de que as brigas e
outras manifestações de violência tanto quanto o uso
da força para reprimi-Ias significam o fim do espetácu
lo desportivo enquanto festa coletiva, razão de ser
das torcidas.

No tocante aos dispositivos sobre os quais cabe
à Comissão de Educação, Cultura e Desporto especi
ficamente manifestar-se, parece óbvio que a adequa
ção do número de ingressos colocados à venda à ca
pacidade real do estádio (art. 4°), a garantia de facili
dades de transporte para os espectadores (art. 6") e a
proibição da venda de bebidas alcoólicas nos estádi
os e suas mediações favorecerão de pronto a boa or
dem e a segurança nos estádios e aduzirão conside
ravelmente os índices de violência nos estádios.

Só haverá paz nos estádios se houver respeito
aos regulamentos, às regras de jogo, aos direitos do
torcedor, ao trabalho do jogador. É preciso repensar o
relacionamento entre os clubes e as torcidas, comba
ter a corrupção nas arbitragens, impedir o uso da es
trutura do futebol para projetos políticos pessoais, pôr
termo à desorganização dos campeonatos - enfim,
tomar um conjunto de medidas capazes de estabele
cer condições mínimas de se iniciar um sofrido mas
inadiável processo de entendimento e negociação
entre torcidas, clubes e órgãos de segurança, com o
apoio da opinião pública.

3) No que se refere especificamente às chama
das torcidas organizadas, cuja existência está juridi
camente apoiada no art. 5°, XVII, da Constituição Fe
deral, têm-se revelado ineficazes praticamente todas
as medidas destinadas a minimizar os efeitos negati
vos de sua presença nos estádios, inclusive proibindo
o uso de faixas, bandeiras camisetas, fogos de artifí
cio, coros, coreografias, papel picado - enfim, qual
quer coisa que possa identificar seus componentes.
Mas nem a proibição desses "ritos coletivos", nem a
suspensão das torcidas por decisão judicial têm con
seguido impedir que as arquibancadas se manifes
tem, por bem ou, lamentavelmente, por mal.

"Torcida organizada" tem conotação pejorativa.
E a torcida que, segundo recentemente observou um
atleta brasileiro que joga na Iugoslávia, não torce a fa
vor de um time, mas torce contra outras torcidas, pre
dispondo os filiados à briga e à agressão física e com
prometendo a boa ordem e a segurança dentro e fora
dos estádios. Em tese, as torcidas organizadas po
dem ser dissolvidas ou suspensas, mas é muito pro
vável que, neste caso, passem a agir na clandestini-



Art. 4° Para a execução da Política Nacional de
Prevenção da Violência em estádios de futebol, con
tará o Poder Público com os seguintes instrumentos:

I - delegacias de polícia especializada na re
pressão à violência em estádios de futebol;

11 - varas especializadas em crimes praticados
em decorrência de eventos desportivos ou ao ensejo
dos mesmos, com ritos sumaríssimos, quando não fo
rem incompatíveis com os ritos já existentes;

111 - coordenação nacional dos serviços de se
gurança em estádios públicos e privados;

IV - Conselho Nacional de Prevenção da Vio
lência em Praças Desportivas.

§ 5° São consideradas práticas de violência nos
estádios públicos nos termos do Código Penal e da
Lei de Contravenções Penais, dentre outras:

I - entrar ou tentar entrar em área reservada aos
jogadores sem a devida autorização;

11 - arremessar objeto de qualquer natureza;

tos.

Não creio que uma legislação destinada a disci
plinar o comportamento das pessoas em estádios
deva ser uma camisa-de-força. Nem atletas, nem tor
cedores, nem componentes de equipe técnica podem
ser tratados como manequins. Esporte-espetáculo é
vibração, é rivalidade, é paixão, é amor, é ódio, é ale
gria e tristeza, ou, então, não deveria ser praticado
em estádios. Esta aí minha principal objeção ao PL n°
415, de 1995, que, a despeito de ser a proposição pio
neira, nesta matéria, ficou excessivamente marcada
pelas trágicas manifestações de violência que ocorre
ram em estádios principalmente de São Paulo. Aliás,
de lá para cá, muita coisa mudou, de tal sorte que,
hoje, as piores manifestações de violência aconte
cem fora dos estádios. De certa forma, estamos todos
aprendendo a lidar com a violência nos estádios, que
mais do que leviandade, estupidez e veleidades as
sassinas, revela falta de cidadania.

4) Em face do exposto, é o seguinte o meu voto.

Deixo de pronunciar-me sobre os Projetos de
Lei nOs 865/95 e 928/95 uma vez que a apreciação de
matéria penal e contravencional não é da alçada es
pecífica desta Comissão.

Sou pelo aproveitamento dos Projetos de Lei
nOs 1.081/95 e n° 2.141, de 1996 e pela aprovação
parcial do PL n° 451/95, na forma do substitutivo em
anexo.

É o voto.

Sala da Comissão, 10 de junho de 1999. - Depu
tado Zezé Perrella, Relator.
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dade, voltando-se, assim, à estaca zero. De qualquer SUBSTITUTIVO AO PROJETO
forma, como impedir que os torcedores se organizem DE N° 451, DE 1995
ou se manifestem coletivamente de turma espontâ- (apensados os PL nOs 865/95,
nea, na hora da partida? 928/95 1.081/95 e 2.141/96)

Dispõe sobre medidas de prevenção
Ora, com relação aos arts. 8° e 9° especifica-

e repressão aos fenômenos de violência
mente, não consigo ver que diferença fará, aqui no por ocasião de competições desportivas
Brasil, o registro em cartório de dezenas de milhares e dá outras providências.
de nomes e endereços, nem o fornecimento das cor-

Art. 1° A prevenção da violência em estádios de
respondentes fichas cadastrais a clubes, Ministério futebol é de responsabilidade das federações promo-
Público delegacias de polícia e comandos de política toras e seus dirigentes e integrantes, das entidades
militar. Na verdade, se a presença de torcida organi- de administração do esporte, dos órgãos encarrega-
zada a estádio caracteriza exposição a perigo de vida dos da segurança e da ordem pública, dos especta-
da integridade física das pessoas, incitação a crimes dores, patrocinadores e meios de comunicação de
de perigo comum, favorecimento da ocorrência de bri- massa e das administrações de estádios.
gas e tumultos, participação em rixas e da formação Art. 2° Cabe aos promotores e organizadores de
de quadrilha, é melhor interditar de vez os estádios de campeonatos, conjuntamente e em regime de colabo-
futebol. ração com as autoridades incumbidas da manuten

ção da ordem pública e da incolumidade das pessoas
e do patrimônio, tomar a iniciativa das medidas de
prevenção da violência nos recintos em que promo
vam competições desportivas.

§ 3° É instituída a Política Nacional de Preven
ção e Repressão da Violência em Praças Desporti
vas, com a finalidade de:

I - articular e harmonizar as ações destinadas a
preservar a ordem pública e a integridade física de
espectadores, jogadores e árbitros nos estádios;

11 - tornar eficaz o trabalho dos responsáveis
pela boa ordem nos espetáculos desportivos;

111- identificar e punir os provocadores de tumul-



PROJETO DE LEI ~451, DE 1995
(apensados os PL nOs 865/95,
928/95, 1.081/95 e 2.141/96)

SUBSTITUTIVO ADOTADO-C ECO

Dispõe sobre medidas de prevenção
e repressão aos fenômenos de violência
por ocasião de competições desportivas
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A prevenção da violência em estádios de

futebol é de responsabilidade das federações promo
toras e seus dirigentes e integrantes, das entidade de
administração do esporte, dos órgãos encarregados
da segurança e da ordem pública, dos espectadores,
patrocinadores e meios de comunicação de massa e
das administrações de estádios.

Art. 2° Cabe aos promotores e organizadores de
campeonatos, conjuntamente e em regime de colabo
ração com as autoridades incumbidas da manuten
ção da ordem pública e da incolumidade das pessoas
e do patrimônio tomar a iniciativa das medidas de pre
venção da violência nos recintos em que promovam
competições desportivas.

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto,
em reunião ordinária realizada hoje, opinou, unani
memente, pela aprovação, com substitutivo, do Proje
to de Lei n° 451/95, e dos de nOs 1.081/95, 2.141/96,
apensados, e julgou-se incompetente para se pro
nunciar sobre os Projetos de Lei nOs 865/95 e 928/95,
apensados, nos termos do parecer do Relator, Depu
tado Zezé Perrela.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Ademir Lucas, Presidente em exercício; Marisa Serra
no e Celcita Pinheiro, Vice-Presidentas; Agnelo Quei
roz, Átila Lira, Eduardo Seabra, Esther Grossi, Eurico
Miranda, Fernando Marroni, João Matos, Jonival Lu
cas Junior, José Meio, Luis Barbosa, Nelson Marche
zan, Nilson Pinto, Norberto Teixeira, Osvaldo Sobri
nho, Oliveira Filho, Pedro Wilson, Walfrido Mares
Guia e Zezé Perrella.

Sala da Comissão, 10 de junho de 1999. - De
putado Ademir Lucas, Presidente em exercício.

§ 1° A autonomia das entidades desportivas
quanto a sua organização e seu funcionamento impli
ca a obrigação de zelar pela prevenção da animosida
de ou práticas violentas entre atletas, da rivalidade
exacerbada entre as torcidas, do envolvimento de
membros de equipe técnica em rixas, conflitos e tu
multos, da prática de atos de hostilidade contra os ár
bitros e seus auxiliares, do excesso de tolerância das
arbitragens em face da quebra da ordem desportiva a
ao cometimento das infrações previstas e apenadas
nos códigos de justiça e disciplina desportivas.

§ 2° As entidades organizadoras, bem como
seus representantes legais e prepostos, responderão
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111 - permanecer embriagado ou sob efeito de administrativa, civil e penalmente pela negligência na
substância entorpecente nas dependências do está- observância do disposto no parágrafo anterior."
dio; Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua

IV - portar arma ou instrumento que possa ser publicação.
usado como tal; Sala da Comissão, 10 de junho de 1999. - De-

V - provocar ou participar de vias de fato ou rixa putado Zezé Perella, Relator.

entre os torcedores, juízes, jogadores ou demais pre- 111 _ Parecer da Comissão
sentes;

VI - usar de torcidas organizadas para promo
ver brigas;

VII- provocar tumulto.
§ 1° A violência será considerada em concurso

formal com outros crimes que forem praticados.

§ 2° Os crimes contra a pessoa, o patrimônio e a
ordem pública praticados em praça desportiva ou em
suas adjacências e vias de acesso, em dia de compe
tição desportiva, terão as penas aumentadas de 1/3
(um terço).

Art. 6° As torcidas organizadas e as entidades
desportivas que com elas colaborarem ou facilitarem
a sua organização serão solidariamente responsáve
is pelos danos causados por seus membros, sem pre
juizo da responsabilidade criminal de seus dirigentes
que de qualquer forma concorrerem para o crime.

Art. 7° Os estádios com capacidade superior a 5
(cinco) mil espectadores somente serão abertos ao
público se satisfeitas as seguintes condições:

1- proibição de venda de bebidas alcoólicas em
suas dependências;

11 - coordenação centralizada dos efetivos de
segurança;

111 - existência de divisões físicas que impeçam
o contato direto e entre torcidas rivais.

Art. 8° O art. 2° da Lei n° 9.615, de 24 de março
de 1998, passa a vigorar acrescido dos seguintes pa
rágrafos:



"

los.

§ 10 A autonomia das entidades desportivas
quanto a sua organização e seu funcionamento impli
ca a obrigação de zelar pela prevenção da animosida
de ou práticas violentas entre atletas, da rivalidade
exacerbada entre as torcidas, do envolvimento de
membros de equipe técnica em rixas, conflitos e tu
multos, da prática de atos de hostilidade contra os ár
bitros e seus auxiliares, do excesso de tolerância das
arbitragens em face da quebra da ordem desportiva a
ao cometimento das infrações previstas e alienadas
nos códigos de justiça e disciplina desportivas.

§ 2° As entidades organizadoras, bem como
seus representantes legais e prepostos, responderão
administrativa, civil e penalmente pela negligência na
observância do disposto no parágrafo anterior."

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala da Comissão, 10 de junho de 1999. - Depu
tado Ademir Lucas, Presidente em exercício.

COMISSÃO DE RELAÇÕES E
DE DEFESA NACIONAL

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 451, de 1995, de autoria do
Deputado Arlindo Chinaglia, tem por objetivo estabe
lecer medidas destinadas à prevenção e à repressão
à violência, por ocasião de competições esportivas.

A proposição está estruturada em três Capítu-

No Capítulo I estão expressas as normas relati
vas às ações de prevenção. Assim, nos arts. 1° a 12,
encontramos as seguintes disposições:

a) art. 1° deverde colaboração de toda pessoa 
física ou jurídica - na prevenção da prática de atos de
violência;

tos.

46204 Quinta-Ieira 27 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2001

Art. 3° É instituída a Política Nacional de Preven- juízo da responsabilidade criminal de seus dirigentes
ção e Repressão da Violência em Praças Desporti- que de qualquer forma concorrerem para o crime.
vas, com a finalidade de: Art. 7° Os estádios com capacidade superior a 5

1- articular e harmonizar as ações destinadas a (cinco) mil espectadores somente serão abertos ao
preservar a ordem pública e a integridade física de público se satisfeitas as seguintes condições:
espectadores, jogadores e árbitros nos estádios; 1- proibição de venda de bebidas alcoólicas em

II - tornar eficaz o trabalho dos responsáveis suas dependências;
pela boa ordem nos espetáculos desportivos; 11 - coordenação centralizada dos efetivos de

111 - identificar e punir os provocadores de tumul- segurança;

,/I - existência de divisões físicas que impeçam
o contato direto entre torcidas rivais.

Art. 8° O art. 2° da Lei n° 9.615, de 24 de março
de 1998, passa a vigorar acrescido dos seguintes pa
rágrafos:

Art. 4° Para a execução da Política Nacional de
Prevenção da Violência em Estádios de Futebol, con
tará o Poder Público com os seguintes instrumentos:

I - delegacias de polícia especializada na re
pressão à violência em estádios de futebol;

11 - varas especializadas em crimes praticados
em decorrência de eventos desportivos ou ao ensejo
dos mesmos, com ritos sumaríssimos, quando tão fo
rem incompatíveis com os ritos já existentes;

111 - coordenação nacional dos serviços de se
gurança em estádios, públicos e privados;

IV - Conselho Nacional de Prevenção da Vio
lência em Praças Desportivas.

Art. 5° São consideradas práticas de violência
nos estádios, puníveis nos termos do Código Penal e
da Lei de Contravenções Penais, dentre outras:

f - entrar ou tentar entrar em área reservada aos
jogadores sem a devida autorização;

II - arremessar objeto de qualquer natureza;
111 - permanecer embriagado ou sob efeito de

substância entorpecente nas dependências do está
dio;

IV - portar arma ou instrumento que possa ser
usado como tal;

V - provocar ou participar de vias de fato ou rixa
entre os torcedores, juízes, jogadores ou demais pre
sentes;

VI - usar de torcidas organizadas para promo
ver brigas;

VII- provocar tumulto.
§ 1° A violência será considerada em concurso

formal com outros crimes que forem praticados.
§ 2° Os crimes contra a pessoa, o patrimônio e a

ordem pública praticados em praça desportiva ou em
suas adjacências e vias de acesso, em dia de compe
tição desportiva, terão as penas aumentadas de 1/3
(um terço).

Art. 6° As torcidas organizadas e as entidades
desportivas que com elas colaborarem ou facilitarem
a sua organização serão solidariamente responsáve
is pelos danos causados por seus membros, sem pre-



Ao fim da Legislatura 1996/1999, o Projeto de
Lei n° 451/95 foi arquivado, nos termos do art. 105
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados 
RICO. Em 2-2-1999, deferido requerimento do Au
tor, a proposição foi desarquivada e redistribuída à
Comissão de Educação, Cultura e Desporto, à Co
missão de Relações Exterior e de Defesa Nacional,
à Comissão de Finanças e Tributação e à Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação.

Ao Projeto de Lei nO 451/95 foram apensadas
as proposições que se seguem PL n° 865/95, PL n°

Em síntese, nos arts. 13 a 21 são tipificados de
I~os relacionados à violência em eventos esportivos 
posse e utilização de artefatos, armas, munição ou
bombas, agressões físicas etc. - e atos relacionados
com o descumprimento das disposições estabeleci
das no Capítulo I - embriaguez em áreas onde se re
alizam eventos esportivos, venda de bebidas alcoóli
cas em desacordo com o disposto na proposição etc.
As penas estabelecidas são de reclusão ou detenção
e variam de acordo com a gravidade do delito. Tam
bém é feita uma majoração de um terço da pena pre
vista, no Código Penal Brasileiro, para os crimes con
tra a pessoa, contra o patrimônio, contra a incolumi
dade pública e contra a paz pública, quando pratica
dos em estádios, ginásios ou outro local onde se rea
lizem competições esportivas, nas suas imediações
ou nas suas vias de acesso.

O Capítulo 111 é dedicado a disposições gerais,
merecendo destaque:

a) art. 22 normas relativas à caracterização dos
crimes definidos na proposição;

b) art. 23 a proibição de ingresso em locais onde
se realizem eventos esportivos das pessoas presas,
indiciadas ou denunciadas pela prática de crimes tipi
ficadas na proposição;

c) art. 24 tipificação da condução de desrespei
to ao disposto no art. 23 (art. 8 segundo o autor);

d) arts. 25 e 26 normas relativas à conduta das
pessoas presas, indiciadas ou denunciadas por cri
mes previstos na proposição.

Em sua justificativa o ilustre Autor desenvolve
uma análise das causas d aumento da violência, enu
mera atos de violência praticados em locais onde há a
prática de esportes e ressalta a necessidade de se
criarem instrumentos legais adequados para comba
tê-Ias. Conclui aduzindo que a proposição inspirou-se
em legislação italiana.
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b) art. 2° responsabilidade comum dos dirigen- O Capítulo 11 é dedicado à tipificação de crimes
tes de Confederações, Federação, Clubes, Associa- e penas.
ções Desportivas, e das entidades sociais, culturais,
recreativas, esportivas e as associações ae torcedo
res, sob orientação das autoridade federais, estadua
is ou municipais competentes, na adoção de atos pre
ventivos contra a violência em recintos onde se reali
zem eventos esportivos, bem como nas vias de aces
so e imediações, seria, sob pena de responsabiliza
ção penal e administrativa em caso de omissão;

c) art. 3° obrigação de criação de um Fundo
Especial, regulamentado pelo Poder Público e com
gestão conjunta dos governos estaduais e municipa
is, destinado a subsidiar a prevenção e combate da vi
olência em competições esportivas;

d) art. 4° obrigação de numeração dos lugares
disponibilizados nas arquibancadas dos estádios de
futebol e ginásios de esporte e proibição de venda de
ingressos em número superior à capacidade do local,
sob pena de interdição;

e) art. 5° utilização de grupos de segurança pri
vada, nos estádios e ginásios, para prevenir violência
entre torcedores e entre torcidas;

f) art. 6° obrigação do Poder Público de manter, ou
aumentar, os meios de transporte coletivos disponíveis
na área dos eventos esportivos, sob pena de crime de
responsabilidade da autoridade competente;

g) art. 7° aumento dos efetivos policiais e de
guardas municipais, de serviço, nas áreas dos even
tos esportivos, em dias de jogos ou de grandes com
petições, para a prevenção e repressão de violência;

h) art. 8° manutenção, pela associação, de fato
ou de direito, de torcedores, junto ao clube esportivo e
ao Cartório de competência para o registro da associ
ação, de relação dos seus integrantes, sob pena de
multa;

i) art. 9° proibição de oferecimento de benefíci
os, pelos clubes, para as associações de torcedores
que não cumprirem com as obrigações previstas no
art. 8° da proposição;

j) art. 10 proibição de venda de bebidas alcoó
licas nos locais das competições esportivas ou em
estabelecimentos localizados no ralo de mil metros;

I) art. 11 obrigação da polícia militar de filmar
torcedores nas arquibancadas de estádios e ginási
os e nas imediações do local do evento;

m) art. 12 possibilidade da polícia militar res
tringir o acesso aos locais de eventos esportivos ex
clusivamente para os portadores de ingresso e de
retardar a saída de uma das torcidas para evitar
confrontos.
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O Projeto de Lei n° 2.141/96, de autoria do De
putado Arthur Virgílio, "altera a Lei n° 8.672, de 6 de
julho de 1993 que institui normas gerais sobre des
portos e dá outras providências". A proposição, em
seu art. 1°, acrescenta dois parágrafos à Lei n°
8.672/93, determinando que a autonomia das enti
dades desportivas implica a obrigado de prevenir e
reprimir a violência no ambiente onde se realizam as
competições esportivas, sob pena de sanções admi
nistrativas, civis e penais.

Em sua justificativa, o Autor afirma que, a par do
aprimoramento da cidadania, o retomo da dignidade
do desporto aos estádios não pode prescindir da atri
buição de responsabilidades específicas aos dirigen
tes de clubes e federações, que detêm o poder disci
plinador.

O Projeto de Lei n° 4. 048, de 2001 , de autoria do
Deputado Jair Meneguelli, "dispõe sobre a numera
ção de lugares em eventos desportivos e dá outras
providências". Em seu art. 10, estabelece que a venda
de ingressos em ginásios e estádios fica vinculada a
lugares numerados, com dimensões definidas. Além
disso, pelo art. 2°, os lugares destinados aos especta
dores deverão ser separados por setores destinados
a cada torcida antagônica e providos de saídas de
emergência, em números compatíveis. O art. 4° prevê
penalidades às administrações, para as infrações às
normas da lei.

Em sua justificativa, o Autor se reporta aos inci
dentes ocorridos no Estádio de São Januário, em de
zembro de 2000, e lembra que medidas do gênero
são recomendadas pela Fita e já estão sendo adota
das nos principais estádios do País.

O Projeto de Lei n° 4.172, de 2001, do Deputado
Ronaldo Vasconcellos, "estabelece normas gerais de
segurança para funcionamento de estádios destina
dos à realização de eventos esportivos e espetáculos
públicos", prevendo em seu art. 1° que sua aplicação
está restrita a estádios que cobrem ingressos e cuja
capacidade seja superior a cinco mil espectadores.
No art. 2°, estão previstos os requisitos mínimos a
que estádios devem atender: dispositivos de conta-

2.141/96, PL n° lência nos Estádios de Futebol; (4) arts. 4°, e 5 
enumeram as condutas consideradas práticas de vi
olência nos estádios, tipificam-nas como crime e
prevêem a sanção penal correspondente.

Em sua justificação, o Autor expõe o quadro
de violência praticada nos estádios e conclui pela
necessidade de medidas para contê-Ias.

928/95, PL n° 1.081/95, PL n°
4.048/01 e PL nO 4.172/01.

O Projeto de Lei n° 865/95, de autoria do De
putado Hélio Rosas, "veda o ingresso de torcedores
nos estádios de futebol com identificação relativa às
agremiações esportivas, e dá outras providências".
A proposição trata dos seguintes assuntos atinentes
ao núcleo temático desta Comissão Permanente: (1)
art. 1° e parágrafo único - proíbem o ingresso de
torcedores uniformizados nos estádios, qualificando
a conduta como contravenção penal; (2) art. 2° e pa
rágrafo único - tipificam a invasão de campo, onde
esteja sendo realizado jogo de futebol, como crime
inafiançável.

Em sua justificação, o Autor se reporta aos tu
multos ocorridos nos estádio de futebol e identifica
suas causas com a competitividade fanática das torci
das uniformizadas, concluindo que para retomar a
paz nos estádios há que conter os excessos pratica
dos por aquelas.

O Projeto de Lei n° 928/95, de autoria do Depu
tado Cunha Lima, "estabelece regras para coibir a vi
olência em estádios de futebol". A proposição trata
dos seguintes assuntos atinentes ao núcleo temático
desta Comissão Permanente: (1) art. 1° - proíbe o
uso de sinais exteriores que identifiquem torcidas or
ganizadas; (2) arts. 2° a 6° - tipificam condutas proibi
das e respectivas sanções penas para os líderes de
torcidas, para os torcedores e para atletas que come
tam atos de que decorram tumultos durante a realiza
ção de partidas de futebol.

Em sua justificação, o Autor se reporta aos tu
multos acontecidos por ocasião de partidas de futebol
e se propõe a apresentar iniciativa no sentido de re
frear a sua ocorrência.

O Projeto de Lei n° 1.081/95. de autoria do De
putado Elias Murad, 1), "dispõe sobre a política naci
onal de prevenção e repressão da violência em es
tádio, de futebol". A proposição trata dos seguintes
assuntos atinentes ao núcleo temático desta Comis
são Permanente: (1) art. 1° - atribui a responsabili
dade pela prevenção à violência em estádios de fu
tebol aos clubes e seus integrantes, às entidades de
administração do esporte, aos órgãos encarregados
da segurança pública, aos espectadores, aos patro
cinadores, aos meios de comunicação de massa e
às administrações dos estádios; (2) art. 2° estabele
ce as finalidades da Política Nacional de Prevenção
e Repressão da Violência nos Estádios de Futebol;
(3) § 3° e incisos I a IV - enumeram os instrumentos
com que contará o Poder Público na execução da
Política Nacional de Prevenção e Repressão da Vio-
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(1 ) Responsabilização das associa
ções e respectivos dirigentes pelas medidas
de prevenção contra a violência - A segu
rança pública é dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, sendo exercida
através dos órgãos de segurança pública
art. 144 CF). Trata-se, portanto, de disposi
ção constitucional e de cumprimento obriga
tório por pessoas físicas e jurídicas. Tanto
os estatutos das associações civis quanto
os regulamentos dos órgãos públicos sub
mete-se igualmente a este mandamento,
sendo, portanto, dispensável a elaboração
de outras normas sobre a mesma matéria.
Em que pese a previsão de responsabilida
de administrativa e penal para a não-obser
vância desta disposição, não há tipificação
penal da conduta omissiva no Capítulo \I 
Dos Crimes e das cenas.

(2) Criação de Fundo Especial para
prevenção e combate da violência em dias
de jogos e competições esportivas - Em
tese, a criação de recursos destinados às
ações que preservem a ordem pública me
recem acolhimento em vista da carência
que aflige a genialidade dos órgãos públicos
a que competem essas ações. No entanto,
a criação e a gestão de tais fundos é com
plexa e depende da apreciação do órgão
competente - Comissão de Finanças e Tri
butação.

(3) Presença obrigatória de grupos de
segurança nas competições esportivas - A
legislação vigente prevê a existência de vigi
lantes a serviço de empresas de segurança
privada, na forma prevista na Lei n° 7.102/83,
mas não há a hipótese legal de vinculá-los a
associações ou clubes esportivos. A finalida-

Consideramos, porém, estarmos em melhores
condições de avaliar com racionalidade a proprieda
de das iniciativas legislativas federais apresentadas
naquela época e recentemente, todas com a finali
dade de trazer a ordem a uma situação que aparen
tava descambar para o caos.

É o que passamos a fazer a seguir.

11 - Voto do Relator

O Projeto de Lei nO 451/95 foi distribuído a esta
Comissão Permanente por tratar de matérias atinen
tes à segurança pública, nos termos do art. 3° do
RICO. Por força do que dispõe o art. 55, do mesmo
Regimento, esta Relatoria se restringirá a apreciar
apenas os assuntos que se relacionem com o nú
cleo temático da Comissão, todos já anteriormente
apontados no Relatório.

O Projeto de Lei n° 451/95 e as proposições que
lhe foram apensadas são o resultado de um clamor
público contra uma série de episódios lamentáveis,
em que os tumultos, rixas e invasões de campo provo
cadas pelas torcidas organizadas transformaram as
competições esportivas realizadas nos estádios de fu
tebol em palcos de manifestações descontroladas de
violência. Nessas ocasiões, a par de danos generali
zados ao patrimônio de estádios aconteceram inúme
ros casos de lesões graves e mortes entre torcedores.
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gem automática dos ingressos e que impeçam as en- Hoje, distanciados mais de quatro anos daqueles
tradas clandestinas; sistema efetivo de separação en- eventos lamentáveis, encontramo-nos frente a fatos
tre assistentes e o campo de jogo; distância entre os novos, como os ocorridos no final do ano 2000, no

Estádio de São Januário.assistentes e o campo nunca inferior a quinze metros;
saídas de emergência suficientes; serviços médicos e
cadeiras numeradas. Além disso, pelo art. 3°, os in
gressos devem ser numerados em correspondência
às cadeiras, e deverão incluir seguro para: morte ou
invalidez permanente, devidas a acidentes ocorridos
no decorrer do evento; assistência médica e hospita
lar completa, e para perdas e danos. Pelo art. 4°, ha
verá um plano emergencial prevendo: controle de
multidão, assistência e remoção de feridos, e evacua
ção controlável do recinto. O art. 5° prevê os crimes e
as penas decorrentes do não cumprimento dos prefe
itos aqui estabelecidos,

Na sua justificativa, o Autor também se reporta
aos incidentes ocorridos no Estádio de São Januá
rio, e cita os pontos fundamentais ao bom anda
mento do espetáculo: controle rigoroso do número
de espectadores; saídas de emergência suficien
tes; separação efetiva entre torcedores e campo de
jogo; ausência de grades e de alambrados; proibi
ção de bebidas alcoólicas; existência de plano
emergencial; criminalização das atitudes violentas
tomadas pelos torcedores.

Esgotado o prazo regimental, as proposições não
receberam emendas nesta Comissão Permanente.

É o Relatório.
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de declarada de emprego dos vigilantes é a disposição de todos (ressalvados casos ex-
projeção do patrimônio e não o controle de cepcionais, po ordem judicial), principa/-
pessoas (os casos de tumultos em estádios mente os órgãos de segurança pública.
envolve multidões em conflito de um lado e (6) Proibição da venda de bebidas al-
em pânico de outro, o que torna o seu contro- coólicas - Esta disposição invade a autono-
le muito mais complexo). O texto determina mia de Governadores (a quem se subme-
que os estádios deverão manter esses gru- tem as polícias militares e civis, que seriam
pos, o que exclui a hipótese de que sua pres- os fiscais desta proibição) e dos prefeitos
tação de serviço seja contratada a uma em- (a quem cabe dispor sobre as posturas mu-
presa de segurança privada regular e resulta nicipais). Entendemos que a União tem
numa relação de trabalho temporário, dificul- competência para proibir objetivamente a
tado a sua eficiência funcional (salvo se con- venda de bebidas alcoólicas nos recintos
tratados policiais de folga, o que é vedado dos estádios, por ocasião da realização de
pela legislação). Entendemos, portanto, que competições (até porque proibição seme-
esta alternativa seria de implantação comple- Ihante acontece na véspera das eleições
xa, de difícil viabilização e de resultados incer- reguladas pelo TSE), mas não em suas
tos, em face, por exemplo, das seguintes con- imediações e até a distância de mil metros,
siderações que poderiam ser somadas às an- em face das dificuldades físicas de imple-
teriores: Como seria feita a habilitação profis- mentação (não se considerando a inviabili-
sional dos integrantes desses grupos? Qual dade de se fiscalizar eficazmente o seu
seria o armamento permitido ao seu uso? Sob cumprimento). Em nosso entendimento, a
ordens de quem estariam estes grupos e qual proibição é de implementação inviável na
seria o nível de autonomia individual permissí- extensão a que se propõe.
vel? Diante da resistência estariam autoriza- (7) Encargo das polícias militares para
dos a usar a força? Até que limite? Com que produzir provas de autoria de violência me-
instrumentos? diante filmagens durante as competições -

(4) Reforços policiais para conter a vio- Esta é uma atribuição que compete aos
lência, a requerimento das autoridades com- serviços de informações das polícias milita-
petentes - Esta já é uma obrigação cons- res (P2), que envolve o sigilo inerente à ati-
tante das posturas municipais, que determi- vidade. É encargo oneroso que interfere na
na ao responsável por eventos que concen- autonomia do Governador em relação ao
trem multidões a comunicarem previamente comando de suas polícias. Por ocasião dos
a sua realização ao Poder Público para que tumultos a que já nos referimos, as investi-
esse providencie o aparato policial necessá- gações de autoria criminosa, foram sufici-
rio à preservação da ordem pública. É preci- entes os registros tomados pelas emisso-
so ser lembrado que em todas as ocasiões ras de televisão que cobriam as competi-
em que ocorreram os tumultos causadores ções, as quais estão obrigadas a fornece-
desta iniciativa legislativa, havia policiais rem as suas gravações ao Poder Público
presentes, embora em quantidade inade- concedente da autorização de funciona-
quada para conter a violência que se insta- mento. Discordamos, portanto, da disposi-
lou. Houve evidente erro de avaliação de ção -
riscos, com conseqüências lamentáveis, é (8) Encargo das polícias militares para
verdade, mas não por falta de legislação efi- impedir o acesso de torcedores sem ingres-
ciente, tanto que, tomadas medidas admi- so - A disposição que equipara os policiais
nistrativas no âmbito das polfcias militares, militares aos funcionários dos estádios, ca-
aqueles acontecimentos não voltaram a re- racteriza desvio de função de servidores es-
petir-se. taduais e, portanto, invasão da autonomia

(5) Obrigatoriedade de informação pe- dos governadores. Às polícias militares
los cartórios de composição nominal das cabe, por dever de ofício, a repressão desa-
torcidas organizadas - Esta é uma determi- utorizada de invasão de recinto público ou
nação inócua, pois os cartórios são institui- privado, sem que para tal seja necessária
ções públicas, estando os seus registros a elaboração de novas normas.



PROJETO DE LEI N° 928/95

(1) Proibição do uso de sinais exterio
res que identifiquem torcidas organizadas 
Aplicam-se aqui as mesmas considerações
já apresentadas no item (1) do PL na
865/95.

(2) Tipificação de condutas proibidas a
lideres de torcida, torcedores e atletas como
crimes e respectivas penas - As sanções
penais previstas são vagas, de difícil carac
terização no processo judicial e como tais,
inúteis como instrumentos preventivos
(ameaça da pena) ou repressivos (aplica
ção da pena). O art. 30 colide com as dis
posições do Estatuto da Criança e do Ado
lescente; os arts. 50, e 6° invadem a área
da Justiça Desportiva.

PROJETO DE LEI N° 865/95

(1) Proibição de acesso de torcedores
uniformizados - Trata-se de disposição in
sensata, pois, primeiro, presume a intenção
de praticar o delito a partir da avaliação da
forma como o cidadão está vestido, e depo
is passa ao largo do fato de que a finalidade
de se assistir a uma competição esportiva é
torcer pela equipe de sua predileção. Não
há como impor ao torcedor de futebol, pela
força de lei, um comportamento de assisten
tes de partidas de golfe ou de críquete. Há
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(9) Encargo das polícias militares para que se prevenir e evitar os excessos, mas
retardar a saída de uma das torcidas - Além sem que se inviabilize uma atividade de es-
de ferir o direito de tratamento igual, a medi- porte e lazer que faz parte da cultura nacio-
da é inviável, já que nem todos os torcedo- na!. De mais a mais, esta é uma disposição
res estão claramente identificados com os que pode ser facilmente burlada: basta que
seus clubes. A medida pretende alcançar as os torcedores ingressem no estádio com a
torcidas organizadas, mas da forma como camisa do seu clube coberta por uma indu-
está redigida, impõe às polícias militares um mentária qualquer; chegados aos seus luga-
encargo de difícil realização e que, por isto, res, expõem a camisa e cria-se para o poli-
se constitui em componente de potencializa- ciamento a tarefa impossível de deter trinta,
ção de tumultos. cinqüenta mil pessoas para serem autuadas

(10) Tipificação de condutas proibidas na delegacia mais próxima pelo cometimen-
como crimes e respectivas penas - As con- to de contravenção penal.
dutas descritas já estão contempladas na (2) Tipificação da invasão de campo
Lei das Contravenções Penais e no Código como crime inafiançável - Não considera-
Penal, embora as penas propostas sejam mos adequada esta tipificação, porque a ex-
agravadas pelas circunstâncias da competi- periência tem mostrado que a invasão de
ção esportiva. Do ponto de vista da segu- campo ocorre na grande maioria das vezes
rança pública, o agravamento de penas não de forma involuntária, seja por pessoas que
contribui para evitar situações que são dita- são imprensadas contra os alambrados até
das pela emoção, pois em tais ocasiões, que estes cedam, seja na fuga de torcedo-
quando o infrator se dispõe a praticar a ile- res dos tumultos, dos artefatos explosivos e
galidade, a sua racionalidade já está embo- até de disparos de armas de fogo. As inva-
tada para avaliar as conseqüências de seus sões dolosas têm sido raras e prontamente
atos. Quanto à avaliação da adequação das reprimidas pelos policiais em serviço. Os tu-
penas aos delitos, deixamos a sua aprecia- muitos ocorridos há quatro anos não volta-
ção para a Comissão Permanente compe- ram a se repetir e não justificam a tipificação
tente. de uma conduta, que só eventualmente im-

(11) Concentração de indiciados ou plicará crime contra a pessoa, com uma
denunciados em delegacias durante as sanção que entendemos desproporcional (o
competições esportivas - A medida é impra- crime de rixa, se ocorre morte ou lesão de
ticável, tanto em face da insuficiência de natureza grave, e sancionado com pena de
meios disponíveis pelos órgãos de seguran- detenção, de seis meses a dois anos).
ça pública para identificar e recolher os indi
ciados e denunciados (compare-se a situa
ção com a quantidade de mandados de pri
são pendentes por falta de cumprimento),
quanto em face da inexistência de espaço
físico suficiente para contê-los.



PROJETO DE LEI N° 2.141/96

Atribui as entidades esportivas a obrigação de
prevenir e reprimir a violência durante as competições
esportivas - Sob o ponto de vista da segurança públi
ca, a proposição tem mérito, pois atribui às entidades
a quem mais interessa a pacificação dos estádios, a
obrigação de prevenir e reprimir a violência em even
tos esportivos. Efetivamente, tumultos afetam essas
entidades diretamente, seja pelos obstáculos que re
presentam para a boa organização dos eventos, seja
pelos prejuízos financeiros decorrentes da perda de
arrecadação nas bilheterias causada pela fuga de tor
cedores assustados com a própria segurança, que
preferem assistir às competições pela televisão. Em
que pese registrarmos a conveniência da iniciativa
para a preservação da ordem pública, estamos cien
tes de que a alteração do texto da Lei n° 8.672/93, que
"institui normas gerais sobre desportos e dá outras
providências" incide em assunto atinente à Comissão
de Educação, Cultura e Desporto, a quem cabe mani
festar-se objetivamente quanto às suas demais impli
cações.

Na realidade, a par do constrangimento da soci
edade com os acontecimentos lamentáveis ocorridos
em 1995, a grande conseqüência desses fatos foi a
queda abrupta da assistência nos estádios, onde os
campeonatos eram organizados e as equipes se
apresentavam para as moscas. A partir de então, por
iniciativa própria, e mais motivadas pelo aspecto fi
nanceiro que pelo clamor popular, as entidades des
portivas passaram a assumir a responsabilidade pe
las medidas de prevenção e repressão à violência,
para isto apelando para as instituições competentes.
Simultaneamente, iniciativas do Ministério Público re
presentavam judicialmente contra as torcidas organi
zadas, no sentido de dissolvê-Ias como associações;
as polícias militares assumiram uma postura de maior
rigor na prevenção, impedindo o acesso nos estádios
de quaisquer artefatos que pudessem provocar vio
lência, e na repressão, identificando com presteza os
focos de conflito e tomando as medidas necessárias
para evitar a sua propagação; as administrações dos
estádios proibiram a comercialização de bebidas al
coólicas; as autoridades municipais providenciaram
modificações no tráfego das vias públicas próximas
aos estádios, nas ocasiões em que aconteciam com-

(1) Responsabilização dos diversos
participantes presentes ou interessados nas
competições esportivas pelas medidas de
prevenção contra a violência - A disposição
repete o que já constitui mandamento cons
titucional (art. 144, caput).

(2) Estabelecimento das finalidades da
Política Nacional de Prevenção e Repres
são da Violência nos Estádios de Futebol 
Embora admitamos a gravidade dos fatos
que motivaram a elaboração desta proposi
ção, entendemos que uma tal política se in
sere no que seria a Política Nacional de Se
gurança Pública, a qual, em que pese a sua
importância e o fato de sua existência estar
implícita no § r, do art. 144, da Constitui
ção Federal, ainda não foram iniciadas se
quer as considerações preliminares para a
sua discussão. Do exposto, e por entender
mos que há alternativas eficazes para resol
ver a questão da violência nos estádios,
consideramos intempestiva a presente inici
ativa, em que pese admitirmos que está fun
dada em excelentes intenções.

(3) Enumeração dos instrumentos de
que se servirá o Poder Público na execução
da Política Nacional de Prevenção e Re
pressão da Violência nos Estádios de Fute
bol: (3.1) Delegacias de polícia especializa
das na repressão à violência em estádios de
futebol - a iniciativa fere a autonomia dos
Poderes Executivos Estaduais, a quem
cabe decidir sobre a organização de suas
polícias civis; (3.2) Varas especializadas em
crimes praticados em decorrência de even-

. tos esportivos - a iniciativa fere a autonomia
do Poderes Judiciários Estaduais, a quem
cabe decidir sobre a organização dos ór
gãos judiciários; (3.3) Coordenação Nacio
nal de Prevenção da Violência em Estádios
de Futebol - a iniciativa não especifica a
composição, organização, e competência
desta coordenação, nem tampouco remete
à regulamentação pelo Poder Executivo;
(3.4) Conselho Nacional de Prevenção da
Violência em Estádios de Futebol - apli
cam-se aqui as mesmas considerações do
subítem anterior.

(4) Tipificação de condutas proibidas
consideradas como crimes e respectivas pe
nas - As sanções penais previstas são va-
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PROJETO DE LEI N° 1.081/95 gas, de difícil caracterização no processo ju
dicial e como tais, inúteis como instrumen
tos preventivos (ameaça da pena) ou re
pressivos (aplicação da pena).



Setem bro de 200 I DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 27 462 [ I

petições, com a finalidade de facilitar o escoamento
do público e evitar situações que estimulassem confli
tos; a polícia e o Poder Judiciário aplicaram as nor
mas vigentes para processar os causadores da vio
lência.

O conjunto dessas medidas mostrou-se sufici
ente para que se evitassem novos tumultos nos está
dios, ou pelo menos que se repetissem com a mesma
gravidade. De 1995 até hoje, portanto, sem que fos
sem criadas novas normas penais ou fundos específi
cos, entendemos que a pacificação nas competições
esportivas foi alcançada, em que pese a nossa con
vicção de que ainda resta muito o que fazer quanto à
violência cometida pelos torcedores no trajeto desde
os portões dos estádios até suas residências.

PROJETO DE LEI N° 4.048/01

(1) Proibição da venda de ingressos
para espetáculos e disputas esportivas sem
a vinculação de lugares numerados - A pro
posição tem o mérito de impedir superlota
ção dos recintos destinados aos espectado
res, de modo a evitar conflitos por lugares
disponíveis e atropelos em casos de emer
gência. Essa é, inclusive, uma norma pro
pugnada pela própria Fifa.

(2) Separação das torcidas - A pro
posta de se separarem os locais destinados
às torcidas adversárias apresenta-se como
uma medida bastante cautelosa e efetiva
para se evitarem conflitos entre elas, dentro
dos estádios.

(3) Vistoria prévia pelos órgãos com
petentes - A vistoria a ser realizada pelas
autoridades competentes estabelece clara
mente, as responsabilidades pelos danos
ocorridos, nos casos de distúrbios com víti
mas.

(4) Tipificação dos delitos para os cau
sadores de distúrbios - A proposta de comi
nação de penas para os causadores de dis
túrbios, também, nos parece providência
das mais meritórias, de forma a se poder
responsabilizar os espectadores mais exal
tados.

PROJETO DE LEI N° 4.172191

(1) Normas gerais de segurança para
estádios com mais de cinco mil lugares - (a)
os portões com contagem automática de es
pectadores, certamente, impedirão a super
lotação dos recintos e, também, a entrada

de clandestinos, aumentando em muito a
segurança dos espectadores regularmente
presentes; (b) a separação das torcidas
com o campo de jogo impedirá as violentas
invasões do local das partidas; (c) a distân
cia dos espectadores dificultará o lançamen
to de objetos contra os participantes das
contendas desportivas; (d) saídas de emer
gência suficientes facilitarão a evacuação
dos presentes e o atendimento aos necessi
tados; (e) serviços médicos e de remoção
de feridos, adequados, darão atendimento
rápido, o que será um fator altamente bené
fico no salvamento de vidas; (f) a existência
de cadeiras numeradas afastará o problema
das superlotações.

(2) Seguro para os espectadores 
Embora seja algo novo no caso de espetá
culos desportivos, não deixa de ser uma
providência meritória, tendo em vista que os
próprios espectadores estarão contribuindo,
efetivamente, para sua segurança e partici
pando de uma providência que beneficiará a
todos os amantes do esporte.

(3) Plano emergencial - A existência
de um plano de emergência, para cada es
tádio, elaborado com a colaboração dos ór
gãos participantes da defesa civil, pare
ce-nos um dos pontos mais importantes, en
tre as proposições apresentadas. Tanto
será mais eficaz, quanto for preparado e tre
inado, com todos os órgãos intervenientes:
policiais, bombeiros, hospitais, médicos e
demais participantes.

(4) Tipificação de condutas proibidas 
As sanções penais aqui estabelecidas pere
cem-nos providências saneadoras e que jul
gamos de fácil aplicação. A interdição dos
estádios por não atendimento das normas le
gais será, certamente, medida de prevenção
de futuros conflitos ou de posturas indevidas.

Dentro do que foi detidamente analisa
do, discordamos, portanto, do mérito dos PL
na 451/95, 865/95, 928/95 e 1.081/95. Qu
anto ao PL n° 2.141/96, consideramos que
tem o mérito de atribuir às entidades des
portivas a responsabilidade pelas medidas
de prevenção e repressão à violência prati
cada pelas torcidas organizadas. Em nosso
entendimento, as medidas tomadas em pas
sado recente por aquelas entidades, com
relação ao comportamento das torcidas,
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contribuíram efetivamente para a pacifica
ção nos estádios, sendo lamentável que tais
providências tenham sido tardias e ditadas
apenas pelo interesse financeiro. Julgamos
conveniente e oportuna, portanto, que essa
responsabilidade deixe de ser faculdade
para tornar-se obrigação legal. Quanto aos
PL nO: 4.084/01 e 4.172/01, consideramos
as medidas propugnadas, de: separação
dos espectadores adversários; distancia
mento entre torcidas e campo de jogo; nu
meração de lugares; plano emergencial
para atendimento a conflitos e catástrofes
naturais; tipificação de condutas antidespor
tivas, e de envolvimento mais aproximado
das autoridades competentes na prevenção
de calamidades, como altamente meritórias
para se coibir a violência que, infelizmente,
tem ocorrido nos nossos estádios, exata
mente onde deveria existir um permanente
espírito de alegria e de confraternização.

Em face do exposto, votamos pela Rejeição
dos Projetos de Lei n°. 451/95, 865/95, 928/95 e
1.081/95, e pela Aprovação dos Projetos de Lei nO
2.141/96, 4.084/01 e 4.172/01, na forma do
Substitutivo anexo.

Sala da Comissão, 19 de junho de 2001. - De
putado José Carlos Martinez, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N° 451, DE 1995

Dispõe sobre medidas gerais de
prevenção e repressão aos fenômenos
de violência por ocasião de eventos des
portivos e espetáculos públicos em está
dios, altera a Lei n° 8.672, de 6 de julho
de 1993, e dá outras providências.

Art. 1° Esta lei estabelece normas gerais de se
gurança para o funcionamento de estádios, destina·
dos a realização de eventos desportivos e espetácu
los públicos, onde se faça cobrança de ingressos e
cuja capacidade seja igualou superior a cinco mil es
pectadores.

Art. 2° Os estádios destinados à realização de
eventos desportivos e espetáculos públicos, em todo
o território nacional, devem atender aos seguintes re
quisitos:

I - os assentos destinados aos espectadores
devem ser todos numerados;

II - os portões de entrada devem contar com
dispositivos automáticos de contagem do número de

espectadores pagantes que impeçam, em qualquer
hipótese, a entrada de clandestinos;

111 - os recintos destinados aos espectadores
devem ser divididos em setores isolados entre si, de
forma a permitir a separação de torcidas antagônicas,
e possuir saídas, em quantidade e dimensões com
patíveis com a capacidade de espectadores, para
evacuação do estádio em situações de emergência,
conforme especificações dos órgãos da Defesa Civil;

IV - existência de meio físico efetivo de separa
ção do campo desportivo dos recintos destinados aos
espectadores que impeça, em qualquer hipótese, a
invasão do campo, por espectadores;

V - distância entre os recintos destinados aos
espectadores e o campo desportivo suficiente para
conter o arremesso de objetos para dentro do campo
nunca inferior a quinze metros, e

VI - existência de serviços médicos de emer
gência e de sistema de remoção de feridos.

Art. 3° Nos estádios de que trata o art. 1°, ficam
proibidos:

I - a venda, o porte e o consumo de bebidas al
coólicas, no seu interior, por ocasião dos eventos;

11 - a entrada de espectadores portadores de
quaisquer materiais contundentes, que possam oca
sionar lesões nos demais espectadores, essecial
mente mastros de bandeiras e fogos de artifício de
grande poder explosivo.

Art. 4° Os ingressos para eventos desportivos e
espetáculos públicos realizados em estádios devem
ser numerados em correspondência com os assentos
a serem disponibilizados aos espectadores.

§ 1° É proibida a venda de ingressos em número
superior à quantidade de assentos disponíveis no
respectivo estádio, ou em desacordo com a numera
ção destes.

§ 2° No preço cobrado pelo ingresso deverá,
obrigatoriamente, estar incluído seguro, para os ca
sos de acidentes ocorridos no interior do estádio, no
decorrer do evento, ocasionados por situações de tu
multo entre os espectadores, ou devidos a causas na
turais, com as seguintes coberturas mínimas:

I - morte ou invalidez permanente;
11 - assistência médica e hospitalar completa;
111 - perdas e danos, inclusive os conseqüentes

de períodos de incapacidade para o trabalho.
Art. 5° Os estádios destinados à realização de

eventos desportivos e espetáculos públicos devem
dispor de plano de ação emergencial, aprovado pelo
órgão local da Defesa Civil, o qual deve contemplar as
situações de tumulto generalizado entre os especta
dores e de acidentes naturais de possível ocorrência
no local.



111 - Parecer da Comissão

PROJETO DE LEI N° 45111995
Substantivo adotado pela CREDN

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

Sala da Comissão, 19 de junho de 2001. - José
Carlos Martinez, Relator.

Dispõe sobre medidas gerais de
prevenção e repressão aos fenômenos
de violência por ocasião de eventos des·
portivos e espetáculos públicos em es
tádios, altera a Lei n° 8.672, de 6 de julho
de 1993, e dá outras providências.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Hélio Costa - Presidente; Neiva Moreira e Haroldo
Lima - Vice-Presidentes; Antonio Carlos Pannunzio,
Feu Rosa, José Carlos Martinez, Luiz Carlos Hauly,
Paulo Mourão, Vittorio Medioli, Antonio Feijão, Dr. He
leno, Manoel Salviano, Sérgio Reis, Vicente Caropre
so, Alceste Almeida, Átila Lins, Claudio Cajado, Fran
cisco Rodrigues, Heráclito Fortes, Joaquim Francis
co, José Thomaz Nonô, Werner Wanderer, Abelardo
Lupion, Alberto Fraga, Elcione Barbalho, Eunício Oli
veira, Leur Lornanto, Maria Lúcia, Benito Gama, Edi
son Andrino, Germano Rigotto, Aloizio Mercadante,
Fernando Gabeira, Milton Temer, Paulo Delgado,
Waldir Pires, Lincoln Portela, Marcelo Barbieri, Wag
ner Salustiano, Edmar Moreira, Aldo Rebelo, Delfim
Netto, João Hermann Neto, Rubens Furlan, e De Ve
lasco.

Plenário Franco Montoro, 26 de setembro de
2001. - Deputado Hélio Costa, Presidente.

A Comissão de Relações Exteriores e de Defe
sa Nacional, em reunião ordinária realizada hoje, opi
nou pela rejeição do Projeto de Lei n° 451/1995 do Sr.
Arlindo Chinaglia e dos apensados nOs 865/95,
928/95 e 1.081/95 e pela aprovação dos apensados
nOs 2.141/96, 4.048/01 e 4.172/01, com substitutivo,
nos termos do parecer do Relator, Deputado José
Carlos Martinez, contra o voto do Deputado Jair Bol
sonaro.
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Parágrafo único. O plano previsto neste artigo Parágrafo único. O atendimento a esta Lei não
deve prever, pelo menos, as seguintes situações: dispensa a obediência à legislação estadual e munici-

I - controle de multidões; pai e às normas técnicas pertinentes.

11 - assistência e remoção de feridos; Art. 9° Os estádios já construídos terão o prazo
111_ evacuação controlada do recinto do estádio. de dois anos para se adaptarem ao disposto nesta

Art. 6° O art. 2° da Lei n° 8.672, de 6 de julho de Lei.
1993, passa a vigorar acrescido dos seguintes pará
grafos 1° e 2°:

u§ 1° A autonomia das entidades desportivas,
quanto a sua organização e funcionamento, implica a
obrigação de prevenir ou reprimir a violência ou ani
mosidade entre atletas, as brigas de torcidas, o envol-
vimento de técnicos e dirigentes em rixas, conflitos e
tumultos, a prática de atos de hostilidade contra árbi
tros e seus auxiliares, a falta de rigor das arbitragens
na punição da violência e da indisciplina, bem como
as demais infrações previstas nos códigos de justiça
e disciplina desportivas.

§ 2° As entidades desportivas, de administração
ou de prática, e seus representantes legais ou pro
postos, responderão administrativa, civil e penalmen
te pela violação do disposto no parágrafo anterior."

Art. 7° Constituem crime:
1- a provocação de tumulto, ou o comportamen

to violento ou agressivo, por espectador, no estádio,
quando não constituir infração penal mais grave:

Pena: de seis a dezoito meses de detenção;
11 - a invasão, por espectador, do campo des

portivo:
Pena: de um a doze meses de detenção;
111 - a venda de ingressos em número superior

ao dos assentos disponíveis no estádio:
Pena: de um a doze meses detenção.
IV - a indisponibilidade do plano de ação emer

gencial a que se refere o art. 4°:
Pena: de seis a dezoito meses de detenção.
§ 1° Quando o crime resultar em lesão corporal

grave, as penas serão aumentadas de um terço.
§ 2° A pena de detenção não exime o infrator da

responsabilidade pelos danos materiais e morais de
correntes do crime.

§ 3° Responde pelo crime tipificado nos incisos
11 e 111 o administrador do estádio, ou o promotor do
espetáculo, responsáveis pela disponibilização dos
ingressos para venda.

§ 4° Responde pelo crime tipificado no inciso IV
o administrador do estádio.

Art. 8° O não-atendimento ao disposto nesta Lei
implica a imediata interdição do uso do estádio, pelo
órgão da Defesa Civil.
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o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei estabelece normas gerais de se

gurança para o funcionamento de estádios, destina
dos à realização de eventos desportivos e espetácu
los públicos, onde se faça cobrança de ingressos e
cuja capacidade seja igualou superior a cinco mil es
pectadores.

Art. 2° Os estádios destinados à realização de
eventos desportivos e espetáculos públicos, em todo
o território nacional, devem atender aos seguintes re
quisitos:

I - os assentos destinados aos espectadores
devem ser todos numerados;

11 - os portões de entrada devem contar com
dispositivos automáticos de contagem do número de
espectadores pagantes que impeçam, em qualquer
hipótese, a entrada de clandestinos:

111 - os recintos destinados aos espectadores
devem ser divididos em setores isolados entre si, de
forma a permitir a separação de torcidas antagônicas,
e possuir saídas, em quantidade e dimensões com
patíveis com a capacidade de espectadores, para
evacuação do estádio em situações de emergência,
conforme especificações dos órgãos da Defesa Civil;

IV - existência de meio físico efetivo de separa
ção do campo desportivo dos recintos destinados aos
espectadores que impeça, em qualquer hipótese, a
invasão do campo, por espectadores;

V - distância entre os recintos destinados aos
espectadores e o campo desportivo suficiente para
conter o arremesso de objetos para dentro do campo
nunca inferior a quinze metros; e

VI - existência de serviços médicos de emer
gência e de sistema de remoção de feridos.

Art. 3° Nos estádios de que trate o art. 1°, ficam
proibidos:

1- a venda, o porte e o consumo de bebidas al
coólicas, no seu interior, por ocasião dos eventos;

11 - a entrada de espectadores portadores de
quaisquer materiais contundentes, que possam oca
sionar lesões nos demais espectadores, especial
mente mastros de bandeiras e fogos de artifício de
grande poder explosivo.

Art. 4° Os ingressos para eventos desportivos e
espetáculos públicos realizados em estádios devem
ser numerados em correspondência com os assentos
a serem disponibilizados aos espectadores.

§ 1° É proibida a venda de ingressos em número
superior à quantidade de assentos disponíveis no
respectivo estádio, ou em desacordo com a numera
ção destes.

§ 2° No preço cobrado pelo ingresso deverá,
obrigatoriamente, estar incluído seguro, para os ca
sos de acidentes ocorridos no interior do estádio, no
decorrer do evento, ocasionados por situações de tu
multo entre os espectadores, ou devidos a causas na
turais, com as seguintes coberturas mínimas:

I - morte ou invalidez permanente;

11 - assistência médica e hospitalar completa;

111- perdas e danos, inclusive os conseqüentes
de períodos de incapacidade para o trabalho.

Art. 5° Os estádios destinados à realização de
eventos desportivos e espetáculos públicos devem
dispor de plano de ação emergencial, aprovado pelo
órgão local da Defesa Civil, o qual deve contemplar as
situações de tumulto generalizado entre os especta
dores e de acidentes naturais de possível ocorrência
no local.

Parágrafo único. O plano previsto neste artigo
deve prever, pelo menos, as seguintes situações:

I - controle de multidões;
11 - assistência e remoção de feridos;
111- evacuação controlada do recinto do estádio.

Art. 6° O art. 2° da Lei n° 8.672, de 6 de julho de
1993, passa a vigorar acrescido dos seguintes pará
grafos 1° e 2°:

"§ 1° A autonomia das entidades desportivas,
quanto a sua organização e funcionamento, implica a
obrigação de prevenir ou reprimir a violência ou ani
mosidade entre atletas, as brigas de torcidas, o envol
vimento de técnicos e dirigentes em rixas, conflitos e
tumultos, a prática de atos de hostilidade contra árbi
tros e seus auxiliares, a falta de rigor das arbitragens
na punição a violência e da indisciplina, bem como as
demais infrações previstas nos códigos de justiça e
disciplina desportivas.

§ 2° As entidades desportivas, de administração
ou de prática, e seus representantes legais ou pre
postos, responderão administrativa, civil e penalmen
te pela violação do disposto no parágrafo anterior."

Art. 70 Constituem crime:
1- a provocação de tumulto, ou o comportamen

to violento ou agressivo, por espectador, no estádio,
quando não constituir infração penal mais grave:

Pena: de seis a dezoito meses de detenção;

11 - a invasão, por espectador, do campo des
portivo:

Pena: de um a doze meses de detenção;

111 - a venda de ingressos em número superior
ao dos assentos disponíveis no estádio:

Pena: de um a doze meses de detenção;
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IV - a indisponibilidade do plano de ação emer- Em sua justificativa, esclarece o autor da propo-
gencial a que se refere o art. 4°: sição que "a violência que se pratica nos esportes,

Pena: de seis a dezoito meses de detenção. com destaque para o futebol, tem acarretado lesões,
§ 1° Quando o crime resultar em lesão corporal algumas até fatais, como r~sultado d~s constantes ri-

- e tadas de um terço xas entre torcedores e torcidas organizadas, enlutan-grave as penas serao aum n . . . . . Ih . d
' ° _ _ .. do familiares de crianças, Jovens, mu eres e pais e
§ 2 ~ .pena de detençao nao e~"~e o Infra~or da família, muitas vezes, indefesos".

responsabilidade pelos danos materiaiS e morais de- O P . t d L . 0865/95 b' t' 'd- t'
t d . roJe o e el n , com o Je IVO I en ICO

corren es o crime. . . . "d' d t d° . .. . . . ao primeiro, Visa a ve ar o Ingresso e orce ores
§ 3 Re~p.onde pelo cnm: !Iplflcado nos inCISOS nos estádios de futebol com identificação relativa às

11 e 111 o admlnlstrad~r d.o estadl~, ou ~ p.rom~tor do agremiações esportivas".
espetáculo, responsavels pela dlsponlblllzaçao dos E b . - h' -
ingressos para venda. m am as as proposlçoes ~ uma preocup~çao

comum dos autores: o estabeleCimento de medidas
~ ~o Responde p~lo. crime tipificado no inciso IV de prevenção e repressão à violência ocorridas nos

o administrador do estadlo. estádios. Por tal motivo, pretendem acrescentar dis-
Art. 8° O não-atendimento ao disposto nesta lei positivos ao Código Penal e à Lei das Contravenções

implica a imediata interdição do uso do estádio, pelo Penais, em decorrência da prática de infrações carac-
órgão da Defesa Civil. terizadas como crimes e contravenções, em locais

Parágrafo único. O atendimento a esta lei não onde ocorram competições esportivas.
dispensa a obediência à legislação estadual e munici- Em razão da urgência requerida, os projetos tra-
pai e às normas técnicas pertinentes. mitam simultaneamente nas Comissões de Educa-

Art. 9° Os estádios já construídos terão o prazo ção, Cultura e Desporto e de Defesa Nacional, para
de dois anos para se adaptarem ao disposto nesta lei. exame de mérito, e nas de Constituição, Justiça e Re-

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua dação e de Finanças e Tributação, para exame de ad-
publicação. missibilidade, nos termos das disposições contidas

Plenário Franco Montoro, 26 de setembro de no Regimento Interno,
2001. - Deputado Hélio Costa, Presidente. É o nosso relatório.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

I - Relatório

Na qualidade de membro desta Comissão, por
indicação do ilustre Presidente, coube-nos relatar o
Projeto de Lei n° 451 , de 1995, de autoria do Deputa
do Arlindo Chinaglia, tendo como apenso o Projeto de
Lei n° 865, de 1995, do Deputado Hélio Rosas.

O Projeto de Lei n° 451/95 tem por escopo o es
tabelecimento de medidas preventivas e de repres
são aos fenômenos da violência por ocasião de com
petições esportivas.

Tal proposição estabelece disposições gerais
que deterão ser cumpridas pelos dirigentes de Confe
derações, Federações, Clubes, Associações Despor
tivas ou de entidades sociais, culturais, recreativas,
esportivas e das associações de torcedores, sob a
orientação das autoridades competentes, nos âmbi
tos municipal, estadual e federal. Disciplina também
regras quanto ao funcionamento dos estabelecimen
tos onde ocorram competições esportivas, transpor
tes, policiamento, enfim, estabelece todas as precau
ções possíveis, no sentido de conter a crescente
onda de violência durante as competições.

11 - Voto do Relator

Submetidos à Comissão de Finanças e Tributa
ção para apreciação sobre os aspectos financeiro e
orçamentário públicos, cabe a este órgão técnico o
exame do projeto de lei quanto a sua compatibiliza
ção ou adequação com o plano plurianual, a lei de di
retrizes orçamentárias e o orçamento anual, confor
me estabelece o art. 53, inciso 11, c/c o art. 32, inc. IX,
alínea h, do Regimento Interno.

Quanto aos projetos ora analisados, nosso voto
é o seguinte:

I - Projeto de Lei n° 451, de 1995
Em que pese a não-repercussão direta no Orça

mento, no que tange à norma estatuída no art. 3° do
projeto, que trata da criação do Fundo Especial para a
prevenção e o combate à violência por ocasião das
competições esportivas, vale-nos salientar o seguinte:

- A criação do fundo, da maneira como foi pro
posta, sem definir as normas de funcionamento, bem
como a titularidade do patrimônio e a esfera governa
mental de gestão, tornarão comuns os recursos públi
cos e privados, já que uma parte da arrecadação em
favor do fundo constitui receitas do Tesouro, tais como



Parecer da Comissão

Suprima-se no Projeto de Lei n° 451 , de 1995, o
art. 3° e seu parágrafo único, abaixo transcritos, renu
merando-se os demais dispositivos:

"Art. 3° Fica criado um Fundo Especial
para prevenção e o combate da violência
em dias de jogos e competições esportivas
a ser formado pelas multas provenientes da
aplicação da presente lei, bem como da par
cela de 1% da arrecadação total das bilhete
rias dos espetáculos esportivos.

Parágrafo único. O referido Fundo será
regulamentado pelo Poder Público, com a
gestão partícipe dos governos estaduais e
municipais" .

Deputado Osório Adriano, Relator.

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, opinou, unanimemente,
pela adequação financeira e orçamentária, com
emenda, do Projeto de Lei n° 451/95 e do Projeto de
Lei n° 865/95, apensado, nos termos do parecer do
relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Gonzaga Mata, Presidente; Edinho Bez, Geddel Viei
ra Lima, Germano Rigotto, Hermes Parcianello, Ho
mero Oguido, Luís Roberto Ponte, Pedro Novais, Au
gusto Viveiros, Alexandre Ceranto, Efraim Morais, Fé
lix Mendonça, José Carlos Vieira, Manoel Castro,
Osório Adriano, Roberto Brant, Delfim Netto, Anivaldo
Vale, Rogério Silva, Antonio Kandir, Silvio Torres,
Veda Crusius, Antonio Feijão, Arnaldo Madeira, Celso
Daniel, Conceição Tavares, Fernando Torres, José
Fortunati Marcia Cibilis Viana, Sérgio Naya, Eujácio
Simões, José Chaves e João Pizzolatti.

Sala da Comissão, 13 de setembro de 1995. 
Deputado Gonzaga Mota, Presidente.
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aquelas provenientes das multas decorrentes de apli- lação das penas correspondentes, o que acarretará a
cação de penas pela prática de crimes e infrações ti- alteração das disposições legais afins, constantes do
pificadas no Código Penal e na Lei das Contraven- ordenamento jurídico pátrio.
ções Penais. Diante do exposto, opinamos pela adequação fi-

Não é aconselhável que o Congresso Nacional nanceira e orçamentária do Projeto de Lei n° 451, de
autorize a criação de mais um fundo nessas circuns- 1995, de autoria do ilustre Deputado Arlindo China-
tâncias. A Constituição Federal, no art. 36 do Ato das glia, com a alteração proveniente da Emenda de Ade-
Disposições Constitucionais Transitórias extinguiu to- quação n° 1, em anexo, e pela adequação financeira e
dos os fundos que não fossem recriados pelo Con- orçamentária do Projeto de Lei nO 865, de 1995, de
gresso Nacional no prazo de dois anos após a pro- autoria do Deputado Hélio Rosas, na forma em que foi
mulgação da Carta Polftica de 1988. No mesmo senti- proposto.
do, a Carta Magna proibiu taxativamente a "instituição Sala de Comissão 12 de setembro de 1995. _
de fundos de qualquer natureza, sem prévia autoriza- Deputado Osório Adria~o Relator.
ção legislativa" (art. 167, inciso IX). '

Não só o pensamento dos constituintes de EMENDA DE ADEQUAÇÃO N° 1
1988, como também a orientação do Governo e a in
tenção congressista é no sentido de não se criarem
novos fundos, uma vez que eles contrariam a boa
doutrina orçamentária.

Nesse sentido, vale aqui lembrar que o próprio
Governo já extinguiu um fundo similar ao que se pre
tende criar - o Fundo Nacional de Desenvolvimento
Desportivo, transferindo suas ações e recursos para o
atual Instituto Nacional de Desenvolvimento do Des
porto - INDESP, autarquia federal vinculada ao Minis
tério da Educação e do Desporto.

Por outro lado, as ações governamentais devem
obedecer a uma estrutura permanente das unidades
integrantes dos Ministérios e órgãos componentes
dos demais poderes da União, de forma que os recur
sos sejam alocados diretamente a projetos e ativida
des constantes da programação de trabalho desses
órgãos, e não pelas contribuições a fundos, o que,
além de aumentar a burocracia na trajetória dos re
cursos públicos, dificulta o controle por parte da admi
nistração governamental.

Desse modo, apresentamos a anexa emenda ao
Projeto de Lei n° 451, de 1995, do ilustre Deputado
Arlindo Chinaglia, de modo a torná-lo adequado finan
ceira e orçamentariamente, evitando-se assim a cria
ção de mais um Fundo, pelos motivos já apontados.

11 - Projeto de Lei n° 865, de 1995
A matéria tratada nas proposições em exame

não tem repercussão direta na Lei Orçamentária Anu
al, e também apresenta conteúdo estranho às dispo
sições contidas no Plano Plurianual na Lei de Diretri
zes Orçamentárias do exercício, não se enquadran
do, por conseguinte, dentro dos limites estatuídos no
dispositivo regimental acima mencionado.

O Projeto de Lei n° 865/95 não apresenta im
pacto no Orçamento, já que a matéria nele tratada re
fere-se especificamente a instituição de novas infra
ções penais e contravencionais, bem como a estipu-



11 - Voto do Relator

As proposições são constitucionais quanto às
atribuições do Congresso Nacional para legislar so
bre Direito Penal (art. 48 e 22 da CF) e traçar normas
gerais, tratando-se de competência concorrente para
legislar sobre desporto (art. 24, IX da CF) e quanto à
iniciativa de leis ordinárias (art. 61 da C.F).

Quanto ao conteúdo, porém, há certos dispositi
vos que violam a Carta Magna e por isso devem ser
retirados. Quando atribuem funções a órgãos do Po
der Executivo não podem prevalecer, pois contrariam
o art. 61, § 1°, relativo à iniciativa de Leis pelo Poder
Executivo, como o parágrafo único do art. 3° e os arts.
6°, r, 11 e 12 do PL n° 451, de 1995.

Os arts. 11 e 12 que atribuem funções à Polícia
Militar são igualmente inconstitucionais, pois a com
petência privativa da União nessa matéria se restrin
ge ao disposto no inciso XXI do art. 22 da Constitui
ção Federal que dipõe:

"XXI - normas gerais de organização,
efetivos, material bélico, garantias, convoca
ção e mobilização das policias militares e
corpos de bombeiros militares;"

Ditos dispositivos traçam normas específicas que
somente caberiam aos Estados e ao Distrito Federal.

Todas as proposições apresentadas visam à
paz durante a realização de competições esportivas,
prevenindo-se e reprimindo-se a violência e a prática
de inúmeros delitos.

Para isso, dispõem de várias sanções e disposi
tivos que procuram evitar que existam conflitos entre
torcidas organizadas, torcedores e participantes de
modo geral.

O Projeto de Lei n° 865, de 1995, veda "o ingres
so, nos estádios de futebol, de torcedores uniformiza
dos, ou portando camisetas, faixas, distintivos e qua
isquer outros artefatos que indiquem preferência por
clube de futebol", considerando o fato como contra
venção penal. Considera como crime a invasão do
campo onde se realiza a competição.

Embora de objetivo meritório que é a dissolução
das torcidas organizadas, o fato de não poderem usar
uniformes não impedirá que atuem com violência. Os

"Art 3° Fica criado um Fundo Especial
para prevenção e o combate da violência
em dias de jogos e competições esportivas
a ser formado pelas multas provenientes da
aplicação da presente lei, bem como da par
cela de 1% da arrecadação total das bilhete
rias dos espetáculos esportivos.

Parágrafo único. O referido Fundo será
regulamentado pelo Poder Público, com a
gestão partícipe dos governos estaduais e
municipais".

Sala da Comissão, 13 de setembro de 1995. 
Deputado Gonzaga Mota, Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITU IÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I - Relatório

O Deputado Arlindo Chinaglia apresentou o
Projeto de Lei n° 451, de 1995, visando a prevenção e
repressão da violência por ocasião das competições
esportivas e dá outras providências.

Estabelece responsabilidades, cria um fundo
especial para a prevenção e o de combate da violên
cia nas competições esportivas, atribui funções e
obrigações ao Poder Público e a diversos órgãos, aos
cartórios, à Polícia Militar, Civil, de Trânsito e Guarda
Civil Municipal, determinando, ainda, o aumento dos
efetivos de policiamento e de meios de transporte.

Tipifica vários crimes, estipulando sanções pe
nais e administrativas.

Impõe obrigações ao indiciado e ao acusado de
comparecimento ao Distrito Policial de sua região,
nos horários das competições esportivas que estive
rem proibidos de freqüentar e dispõe sobre audiência
admonitória na Justiça.

Justifica a proposição, alegando a necessidade
e dificuldade de conter a violência nas competições
esportivas, de maneira séria e responsável, inspirada
na legislação italiana, valorizando e defendendo o es
porte e defendendo o direito de todos ao lazer.

Encontram-se apensados a este os Projetos de
Lei n° 865, de 1995, que "veda o ingresso de torcedo
res nos estádios de futebol com identificação relativa
à agremiações esportivas, e dá outras providências",
o PL n°928, de 1995, que "estabelece regras para coi
bir a violência em estádios de futebol", o PL n° 1.081,

Suprima-se no Projeto de Lei n° 451, de 1995, o
art. 3° e seu parágrafo único, abaixo transcritos, remu
nerando-se os demais dispositivos.
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EMENDA ADOTADA - CFT de 1995, e o PL n° 2.141, de 1996, que "altera a Lei n°
8.672, de 6 de julho de 1993.

Tramitando em regime de urgência, as proposi
ções foram distribuídas para as Comissões de Educa
ção, Cultura e Desporto, Defesa Nacional, Finanças e
Tributação e Constituição e Justiça e de Redação.

É o relatório.



SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N° 451, de 1995

Apensos: PL n° 865, de 1995; PL n° 1.081, de 1995;
PL n° 2141, de 1996; PL n° 928, de 1995.

Dispõe sobre medidas de prevenção
e repressão aos fenômenos de violência
por ocasião de competições esportivas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A prevenção de violência por ocasião de

competições esportivas, nos recintos em que elas se
realizam, é de responsabilidade das entidades de ad
ministração dos estádios, de todos os participantes e
expectadores, ao lado dos órgãos competentes em
matéria de prevenção e repressão da violência e se
gurança pública.

Art. 2° A Política Nacional de Prevenção e Re
pressão da Violência nos Estádios de Futebol tem por
finalidade proteger a integridade física e demais direi
tos dos espectadores, jogadores, árbitros e demais
participantes, garantir a segurança e a articulação

"XVII - é plena a liberdade de associa
ção para fins lícitos, vedada a de caráter pa
ramilitar."
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distintivos e uniformes tornarão mais fácil a identifica- tias individuais como o direito à vida, à integridade fí-
ção dos baderneiros pela polícia. Mas, a dissolução sica e à segurança.
de tal tipo de associação só poderá concretizar-se por Sob esse aspecto é inegável a necessidade de
decisão judicial (art. 5°, inciso XIX da CF), se for asso- lei específica para punir as torcidas organizadas que
ciação para fins ilícitos, tendo em vista o inciso XVII provocam tumultos, favorecendo a prática de inúme-
do art. 5° da Constituição Federal que dispõe: ros delitos.

A técnica legislativa dos diversos projetos mere
ce ser aperfeiçoada para maior clareza, como, por
exemplo, a tipificação meio confusa de crimes. Além
disso, as leis penais especiais serão consolidadas, na
forma da Lei Complementar n° 95.

O Substitutivo visa eliminar os dispositivos in
constitucionais já mencionados, ou de difícil aplica
ção à realidade, como o que determina o compareci
mento do réu a delegacias e à audiência admonitória
marcada pelo juiz toda vez que se desenvolverem
competições esportivas indicadas na sentença.

Mais útil será a prestação de serviços à comuni
dade. determinada na sentença nos dias de jogo do
time que o réu defendia no dia do delito, tendo o clube
a obrigação de comunicar esse evento às Varas de
Execução Penal da localidade onde o crime ocorreu e
do domicílio do réu.

Pelo exposto, voto pela constitucionalidade, juri
dicidade, boa técnica legislativa dos Projetos de Lei n°
451, de 1995; 865, de 1995; 1.081, de 1995; 2.141, de
1996; e 928, de 1995, e, no mérito, pela sua aprova
ção, na forma do substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, de de 1999. - Deputado
Ciro Nogueira, Relator.

O Projeto de Lei n° 928 de 1995, também dispõe
sobre essa vedação de uso de uniformes e distintivos
pelas torcidas organizadas.

O PL n° 1.081, de 1995, dispõe sobre a Política
Nacional de Prevenção e Repressão da Violência nos
Estádios.

Dispõe esse projeto que para a execução dessa
política o Poder Público contará com os instrumentos
que menciona, como Delegacia de Polícia Especiali
zada, Vara Especializada e outros órgãos.

A organização da Justiça é da competência dos
Estados conforme o art. 125 da Constituição Federal.

Um dispositivo que apenas menciona órgãos
que poderão ou não ser criados pela iniciativa de ou
tro Poder pode tornar-se ineficaz.

O Projeto de Lei n° 2.141, de 1996, acrescenta
parágrafos ao art. 2° da Lei nO 8.672, de 6 de julho de
1993, no sentido de obrigar e responsabilizar as enti
dades esportivas quanto à prevenção e repressão da
violência, animosidade entre atletas, brigas de torci
das, rixas, tumultos e demais infrações, inclusive cons
tantes dos códigos de justiça e disciplina desportivas,
respondendo, civil, penal e administrativamente.

Salvo as inconstitucionalidades que devem ser
extirpadas, essas proposições não violam princípios
de direito, atendendo ao pressuposto de juridicidade.

Retirando-se os dispositivos inconstitucionais do
PL principal e dos demais, já comentados, pode-se
apresentar Substrtutivo, aproveitando-se o que há de
bom nos diversos projetos, buscando-se, assim, soluci
onar o problema grave e atual da violência nos estádios.

Os dispositivos criminais constantes de todas
as proposições foram adaptados ao Código Penal,
para ajustá-los à meta de codificação determinada
pela Lei Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de
1998.

Quanto ao mérito, todos os projetos pretendem
proteger a sociedade contra a violência nos estádios
e demais locais onde se realizam competições espor
tivas, assegurando-se dessa forma o cumprimento da
Constituição Federal em relação aos direitos e garan-



111 - Parecer da Comissão

Dispõe sobre medidas de prevenção
e repressão aos fenômenos de violência
por ocasião de competições esportivas.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 10 A prevenção de violência por ocasião de

competições esportivas, nos recintos em que elas se
realizam, é de responsabilidade das entidades de ad-

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N°431, DE 1995

Apensos PL nO 865, de 1995; PL n° 1.081 , de 1995;
PL n° 2.141, de 1996; PL n° 928, de 1995.

ADOTADO - CCJR

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação com
substitutivo, do Projeto de Lei n° 451/95 e dos de nOs
8.65/95, 928/95, 1.081/95 e 2.14 1/96, apensados,
nos termos do parecer do Relator, Deputado Siro No
gueira.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Geovan Freitas, José Roberto Batochio e Inaldo

Leitão - Vice-Presidentes, Antônio Carlos Konder
Reis, Darci Coelho, Jaime Martins, Moreira Ferreira,
Ney Lopes, Vilmar Rocha, Júlio Delgado, José fndio,
Mendes Ribeiro Filho, André Benassi, Léo Alcântara,
Nelson Otoch, Vicente Arruda, Zenaldo Coutinho, Zu
laiê Cobra, Antônio Carlos Biscaia, José Dirceu, Mar
celo Déda, Marcos Rolim, Waldir Pires, Augusto Fari
as, Edmar Moreira, Gerson Peres, Caio Riela, Luiz
Antônio Fleury, Mussa Demes, Fernando Coruja,
José Antônio, Bispo Rodrigues Cláudio Cajado, Edu
ardo Paes, Luis Barbosa, Antônio do Valle, Gustavo
Fruet, Celso Russomano, Jair Bolsonaro, Gonzaga
Patriota e Bispo Wanderval.

Sala da Comissão, 14 de dezembro de 1999. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente em exercício.
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dos responsáveis pela boa ordem nos espetáculos de me praticado nos locais onde se realizam competi-
futebol e identificar e punir os culpados pelos delitos. ções esportivas.

Art. 3° Os Estádios de Futebol e Ginásios de § 2° Para efeito da aplicação deste artigo, as en-
Esporte, onde ocorram competições esportivas ofici- tidades esportivas, com antecedência de 10 dias, re-
ais, não poderão vender mais ingressos do que o nú- meterão a programação de seus eventos às Varas de
mero máximo de sua capacidade. Execução Penal dos locais onde se consumaram deIi-

Parágrafo único. A não-observância desse arti- tos durante as competições esportivas.
go obriga a autoridade competente a interditar o local Art. 6° Esta lei entra em vigor no prazo de 30
até que seja regularizada a situação, com a devolu- (trinta) dias a parir de sua publicação.
ção dos ingressos excedentes. Sala da Comissão, de de 1999. - Deputado Ciro

Art. 4° O art. 137 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 Nogueira, Relator.
de dezembro de 1940, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 137. Participar de rixa, salvo para separar
os contendores:

Pena- .
§ 1° Será punida com detenção de 1 (um) a 2

(dois) anos a violência praticada nos estádios de fute
bol e outros locais onde se realizam competições es
portivas, mediante os seguintes fatos:

1- entrar ou tentar entrar em área reservada aos
jogadores sem autorização;

11 - arremessar objeto, colocando em risco a in
tegridade das pessoas;

111 - permanecer embriagado ou sob efeito de
substância entorpecente nas dependências do está
dio;

IV - portar ilegalmente arma ou instrumento que
possa ser usado como tal;

V - provocar ou participar de vias de fato, ou rixa
entre os torcedores, nas dependências do estádio;

VI - provocar tumulto ou desordens.
§ 2° A violência será considerada em concurso

formal com outros crimes que forem praticados, nes
ses locais, aumentando-se a pena de 1 (um) a 2 (dois)
terços.

§ 3° Se ocorre morte ou lesão corporal de natu
reza grave, aplica-se, somente pelo fato da participa
ção na rixa, a pena de detenção, de 6 (seis) meses a 2
(dois) anos.

§ 4° A pena será duplicada se o crime for prati
cado por membro de torcidas organizadas."

Art. 5° Quando a pena for cumprida em regime
aberto ou durante o período de sursis o réu ficará su
jeito à prestação de serviços à comunidade nos dias e
horários de realização de jogos esportivos do clube
que defendia no dia e local do crime, durante todo o
período de cumprimento da pena, o que poderá ser
cumulado com outra pena restritiva de direitos.

§ 1° A obrigação constante do caput deste arti
go constará da sentença que condenar o réu por cri-



SUMÁRIO

• Projeto inicial publicado no OCO de 4-11-95

*PROJETO DE LEI N° 1.069-A, DE 1995
(Do Sr. Fernando Gabeira)

I - Projeto Apensado: PI N° 1.195/95
11- Parecer da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação:

- parecer do Relator

- emenda oferecida pelo Relator

- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão

- voto em separado

Revoga os artigos 217 e 218 do De
creto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de
1940 - Código Penal; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação pela constitucionalidade, juridi
cidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação deste, com emenda, e
pela rejeição do de n° 1.195/95, apensa
do, contra os votos dos Deputados Bispo
Rodrigues, lédio Rosa e André Benassi
(Relator: Deputado Ibrahim Abi-Ackel).

(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação)
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ministração dos estádios, de todos os participantes e Art. 5° Quando a pena for cumprida em regime
expectadores, ao lado dos órgãos competentes em aberto ou durante o período de sursis o réu ficará su-
matéria de, p~evenção e repressão da violência e se- jeito à prestação de serviços à comunidade nos dias e
gurança pUobhca. ,.. _ horários de realização de jogos esportivos do clube

~rt. 2 ~ ~oll~lca Naclona.1 de Prevençao e Re- que defendia no dia e local do crime, durante todo o
~res.sa0 da Vlolencla .nos ~stádlo~ ~e Futebol t.em.p~r período de cumprimento da pena, o que poderá ser
finalidade proteger a Integndade flslca e demais dlrel- I d t t'" d d' 't
tos dos espectadores, jogadores, árbitros e demais cumu a o com ou ra pena res n Iva e Irei os.
participantes, garantir a segurança e a articulação dos § 1° A obrigação constante do caput deste arti-
responsáveis pela boa ordem nos espetáculos de fute- go constará da sentença que condenar o réu por cri-
boi e identificar e punir os culpados pelos delitos. me praticado nos locais onde se realizam competi-

Art. 3° Os estádios de futebol e ginásios de es- ções esportivas.
porte, onde ocorram competições esportivas oficiais, § 2° Para efeito da aplicação deste artigo, as en-
nã? poderão vender ~ais ingressos do que o número tidades esportivas, com antecedência de 10 dias, re-
maxlmo ~e sua :a~acldad:. A' • meterão a programação de seus eventos às Varas de

~aragrafo u.nlco. A nao-observa.ncla ~esse artl- Execução Penal dos locais onde se consumaram deli-
go,obriga a. autonda~e compe~ente _a interditar o local tos durante as competições esportivas.
ate que seja regularizada a sltuaçao, com a devolu- o' .
ção dos ingressos excedentes. Art. 6 Esta lei entra em vigor no prazo de 30

Art. 4° O art. 137 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 (trinta) dias a partir de sua publicação.
de dezembro de 1940, passa a vigorar com a seguinte Sala da Comissão, 14 de dezembro de 1999. -
redação: Deputado Inaldo Leitão, Presidente em exercício.

"Art. 137. Participar de rixa, salvo para separar
os contendores:

Pena- .
§ 1° Será punida com detenção de 1 (um) a 2

(dois) anos a violência praticada nos estádios de fute
bol e outros locais onde se realizam competições es
portivas, mediante os seguintes fatos:

1- entrar ou tentar entrar em área reservada aos
jogadores sem autorização;

11- arremessar objeto, colocando em risco a in
tegridade das pessoas;

111 - permanecer embriagado ou sob efeito de
substância entorpecente nas dependências do está
dio;

IV - portar ilegalmente arma ou instrumento que
possa ser usado como tal;

V - provocar ou participar de vias de fato, ou rixa
entre os torcedores, nas dependências do estádio;

VI - provocar tumulto ou desordens.
§ 2° A violência será considerada em concurso

formal com outros crimes que forem praticados, nes
ses locais, aumentando-se a pena de 1 (um) a 2 (dois)
terços.

§ 3° Se ocorre morte ou lesão corporal de natu
reza grave, aplica-se, somente pelo fato da participa
ção na rixa, a pena de detenção, de 6 (seis) meses a 2
(dois) anos.

§ 4° A pena será duplicada se o crime for prati
cado por membro de torcidas organizadas."



PARTE ESPECIAL (*)

Código Penal.

TITULO VI
Dos Crimes Contra os Costumes

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

DECRETO-LEI
N° 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 (*)

"Art. 218. Corromper, facilitar, incenti
var ou permitir a corrupção de pessoa maior
de catorze e menor de dezoito anos, com
ela praticando ato de libidinagem, ou indu
zindo-a a praticá-lo ou presenciá-lo, e de
menor de catorze anos, induzindo-a a pre
senciar ato libidinoso.

Pena - reclusão de (dois) a 6 (seis)
anos.

§ 1° Incorre na mesma pena quem
possibilita, instiga, auxilia ou permite a conti
nuidade da corrupção.

§ 2° Se o crime não se consuma por
circunstâncias alheias à vontade do agente:

Pena - reclusão de 1 (um) a 3 (três)
anos."

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O art. 218 do Decreto-Lei nO 2.848, de 7

de dezembro de 1940, passa a vigorar com a seguinte
redação:

Art. 2° Acrescente-se ao art. 219 do Decre
to-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940, parágra
fo único, nos seguintes termos:

"Parágrafo único. Se o crime é pratica
do contra menor de dezoito anos:

Pena - reclusão de 4 (quatro) a 6
(seis) anos."

Art. 3° Acrescentam-se ao art. 229 do Decre
to-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940, os se
guintes parágrafos:

"Art. 229 .
§ 1° Se nos locais mencionados no ca

put se explora menor de dezoito anos:
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 12

(doze) anos.
§ 2° Admitir, permitir ou tolerar, ainda

que eventualmente ou em caráter transitó
rio, a permanência de menor de dezoito
anos nos locais mencionados no caput des
te artigo.

Pena - reclusão de 1 (um) a 4 (quatro)
anos."
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PROJETO DE LEI N° 1.195, DE 1995 Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua
(Da S,-a Marilu Guimarães) publicação.

Dá nova redação aos artigos 218, 219 Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.

e 229 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de de- Justificação
zembro de 1940 - Código Penal brasileiro.

(Apense-se ao Projeto de Lei nO No decorrer de seus trabalhos, a CPI identificou
1.069/95) alguns aspectos da legislação penal aplicável à pros

tituição e exploração sexual de crianças e adolescen
tes que merecem aperfeiçoamento. Em homenagem
àquela Comissão, estou reapresentando o projeto,
nos termos em que apresentado anteriormente.

Propõe-se a repressão mais efetiva aos crimes
de corrupção de menores, apresentando o presente
projeto que ampliou o elenco de condutas do caput.
Além disso, cria-se, no § 1°, o crime que consiste em
fazer perdurar a corrupção dos jovens. Isto se impõe
porque a jurisprudência vem entendendo que, se o
adolescente já está corrompido, não haveria como
punir quem prosseguisse com sua exploração. Diante
de tudo o que apurado, é imprescindível criminalizar
esta conduta.

Outro ponto de aperfeiçoamento é explicitar a
pena cabível para a tentativa.

Quanto ao delito tipificado no art. 229 do Código
Penal, manter casa de prostituição, não previa o agra
vamento da pena para o caso de lá se explorar crian
ça e adolescente. A presente proposta busca contem
plar essa situação, visando a coibir toda uma gama de
abusos que verificamos.

Pela relevância desta proposta, conclamamos
os ilustres pares a aprovarem-na, na defesa de nos
sas crianças e adolescentes.

Sala das Sessões, de de 1995. - Deputada
Marilu Guimaraes.
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CAPíTULO 11
Da Sedução e da Corrupçao de Menores

Sedução
Art. 217. Seduzir mulher virgem, menor de 18

(dezoito) anos e maior de 14 (catorze), e ter com ela
conjunção carnal, aproveitando-se de sua inexperiên
cia ou justificável confiança:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.

Corrupção de menores
Art. 218. Corromper ou facilitar a corrupção de

pessoa maior de 14 (catorze) e menorde 18 (dezoito)
anos, com ela praticando ato de libidinagem, ou indu
zindo-a a praticá-lo ou presenciá-lo:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.
• Vide Lei n° 2.252. de 1° de junho de 1954, que dispõe sobre a
corrupção de menores.

• Vide Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança
e do Adolescente).

CAPiTULO 111
Do Rapto

Rapto violento ou mediante fraude
Art. 219. Raptar mulher honesta, mediante vio

lência, grave ameaça ou fraude, para fim libidinoso:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.

• Vide art. 1°,111, h, da Lei n° 7.960, de 21 de dezembro de 1989.

Rapto consensual
Art. 220. Se a raptada é maior de 14 (catorze)

anos e menor de 21 (vinte e um), e o rapte se dá com
seu consentimento:

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos.

Diminuição de pena
Art. 221. É diminuída de um terço a pena, se o

rapto é para fim de casamento, e de metade, se o
agente, sem ter praticado com a vítima qualquer ato li
bidinoso, a restitui à liberdade ou a coloca em lugar
seguro, à disposição da família.

Concurso de rapto e outro crime
Art. 222. Se o agente, ao efetuar o rapto, ou em

seguida a este, pratica outro crime contra a raptada,
aplicam-se cumulativamente a pena correspondente
ao rapto e a cominada ao outro crime.

CAPíTULO V
Do Lenocínio E Do Tráfico De Mulheres

Mediação para servir a lascívia de outrem
Art. 227. Induzir alguém a satisfazer a lascívia

de outrem:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

§ 1° Se a vítima é maior de 14 (catorze) e menor
de 18 (dezoito) anos, ou se o agente é seu ascenden
te, descendente, marido, irmão, tutor ou curador ou
pessoa a que esteja confiada para fins de educação,
de tratamento ou de guarda:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.
• Vide art. 231, § 1°.

§ 2° Se o crime é cometido com emprego de vio
lência, grave ameaça ou fraude:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, além
da pena correspondente à violência.

§ 3° Se o crime é cometido com o fim de lucro,
aplica-se também multa.

Favorecimento da prostituição
Art. 228. Induzir ou atrair alguém à prostituição,

facilitá-Ia ou impedir que alguém a abandone:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.
§ 1°Se ocorre qualquer das hipóteses do § 1°do

artigo anterior:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos.
§ 20 Se o crime é cometido com emprego de vio

lência, grave ameaça ou fraude:
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos,

além da pena correspondente à violência.
§ 30 Se o crime é cometido com o fim de lucro,

aplica-se também multa.

Casa de prostituição
Art. 229. Manter, por conta própria ou de tercei

ro, casa de prostituição ou lugar destinado a encon
tros para fim libidinoso, haja, ou não, intuito de lucro
ou mediação direta do proprietário ou gerente:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e
multa.

Rufianismo
Art. 230. Tirar proveito da prostituição alheia,

participando diretamente de seus lucros ou fazen
do-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a
exerça:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e
multa.

§ 10 Se ocorre qualquer das hipóteses do § 10 do
art. 227:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, além
da multa.

§ 2° Se há emprego de violência ou grave ameaça.

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, além
da multa e sem prejuízo da pena correspondente à vio
lência.
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Tráfico de mulheres
Art. 231. Promover ou facilitar a entrada, no terri

tório nacional, de mulher que nele venha exercer a
prostituição, ou a saída de mulher que vá exercê-Ia no
estrangeiro:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos.

§ 10 Se ocorre qualquer das hipóteses do § 10 do
art. 227:

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos.

§ 2° Se há emprego de violência, grave ameaça
ou fraude, a pena é de reclusão, de 5 (cinco) 12 (doze)
anos, além da pena correspondente à violência.

§ 3° Se o crime é cometido com o fim de lucro,
aplica-se também multa.

Art. 232. Nos crimes de que trata este Capítulo,
é aplicável o disposto nos arts. 223 e 224.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

O Projeto de Lei n° 1.069, subscrito pelo Depu
tado Fernando Gabeira, tem o objetivo de revogar os
arts. 217 e 218 do Código Penal, que tratam respecti
vamente dos crimes de "Sedução" e "Corrupção de
Menores", sob a justificativa de que

"Nos tempos que correm, com a globa
lização dos costumes proporcionada através
dos meios de comunicação - especialmente
a TV, que alcança hoje todos os pontos do
País - já não se justifica manter no Código
Penal, tipificadas como crime, condutas que
já não são mais reprovadas socialmente.
Por isso o presente projeto destina-se a su
primir os crimes de sedução e de corrupção
de menores. Antes que o nome do último
cause confusões, esclareça-se que a cor
rupção de menores é em tudo idêntico à se
dução - exceto quanto ao fato de que se di
rige a atos diversos da conjunção carnal,
admitindo vítimas do sexo masculino, e por
ter penas mais suaves. Mesmo no interior
do País não se pode supor que se preser
vem a "inesperiência" ou "justificável confi
ança" que, driblados pelos ardis dos aman
tes, arrastem donzelas à prática de atos que
de outro modo elas não realizariam. A lin
guagem era eventualmente apropriada em
1940, antes do final da 2a Grande Guerra,
mas atualmente a manutenção destes cri-

mes no Código só serve para chantagear
pessoas e atulhar ainda mais o Judiciário."

Após citar a opinião do Juiz Raul Roberto Soa
res de Mello contra a "injustificável permanência da
sedução no futuro Código Pena", em artigo publicado
no n° 508, página 299, da Revista dos Tribunais, con
clui o Deputado Fernando Gabeira a justificativa do
projeto afirmando:

"Ademais, uma análise mais profunda
destes e de outros crimes contra os costu
mes revela uma inequívoca natureza ma
chista (ou sexista) destes tipos penais, que
supõem sempre a mulher, sua honra e sua
integridade sexual como propriedade virtual
de algum futuro ou atual marido..."

Foi apensado a este Projeto de Lei o de nO
1.195, subsrito pela Deputada Marilú Guimarães, que
tem por objeto dar maior abrangência à definição le
gai do crime de "Corrupção de Menores" e de aumen
tar as penas mínima e máxima que lhes foram prescri
tas no Código. O projeto de lei da Deputada Marilú
Guimarães tem ainda por finalidade o acréscimo de
parágrafo único ao art. 218, a fim de prever a punição
da tentaiva "de corrupção de menores"; o acréscimo de
parágrafo único ao art. 219, que trata do "Rapto violen
to mediante fraude de forma a exacerbar a pena quan
do a vítima for menor de dezoito anos; e, finalmente, a
introdução de dois parágrafos no art. 229, que agra
vam as penas do delito intitulado "Casa de Prostitui
ção", se nela se explora menor de dezoito anos, ou se
nela se permite a presença de tais menores, ainda
que em caráter eventual ou transitório. Na justificativa
do projeto afirma a Deputada Marilú Guimarães que

"No decorrer dos seus trabalhos a Co
missão Parlamentar de Inquérito identificou
alguns aspectos da legislação penal aplicá
veis à prostituição e exploração sexual de
crianças e adolescentes que merecem aper
feiçoamento.

Propõe-se a repressão mais efetiva
aos crimes de corrupção de menores, apre
sentando o presente projeto que ampliou o
elenco de condutas do caput. Além disso,
cria-se, no parágrafo 1°, o crime que consis
te em fazer perdurar a corrupção dos jo
vens. Isto se impõe porque a jurisprudência
vem entendendo que, se o adolescente já
está corrompido, não haveria como punir
quem prosseguisse com sua exploração. Di
ante de tudo o que apurado, é imprescindí
vel criminalizar esta conduta.



46224 Quinta-Iêira 27 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2001

Outro ponto de aperieiçoamento é ex
plicitar a pena cabível para a tentativa.

Quanto ao delito tipificado no art. 229
do Código Penal, manter Casa de Prostitui
ção não previa o agravamento da pena para
o caso de lá se explorar criança e adoles
cente. A presente proposta busca contem
plar essa situação, visando a coibir toda
uma gama de abusos que verificamos."

Propostas tão contrastantes, sustentadas por
parlamentares de dedicada atenção aos problemas
de nossa evolução social dão bem a medida das di
ficuldades enfrentadas pelo legislador penal no ter
reno movediço dos crimes contra os costumes.

Não são poucos os magistrados e publicistas in
conformados com a permanência no Código do crime
de sedução, em virtude do anacronismo de seus ele
mentos constitutivos. Creio que o Deputado Fernando
Gabeira tem razão ao afirmar a quase impossibilida
de, em face dos costumes contemporâneos, de se
manter no Código uma figura delituosa cuja realiza
ção depende da inexperiência ou justificável confian
ça de adolescente virgem, com idade entre 14 (qua
torze) e 18 (dezoito) anos.

O tipo não exige da ofendida a crassa ignorância
das coisas do sexo, mas que lhe falte pelo menos a
perieita noção do sentido e das conseqüências do ato
sexual. Essa inexperiência, característica da adoles
cente crédula e ingênua que serviu de modelo ao tipo,
já era discuHvel à época em que as questões relativas
ao sexo não eram sequer mencionadas no meio fami
liar dada a sua inconveniência e imoralidade. Essas
questões são hoje abertamente tratadas na família,
integram com crueza o enredo das novelas de televi
são, estão presentes em toda a mídia e na escola,
onde fazem parte do currículo de estudos. A sedução
por inexperiência tornou-se, portanto, um tipo penal
que tende à discriminação, em face das diminutas
possibilidades de sua configuração fática.

Diverso, porém, é o entendimento quando se
trata do crime de "corrupção de menores". O delito
exige mais do que a prática da infração com o menor.
A esta circunstância é acrescida a ação de corromper
ou de facilitar a corrupção, mas o que sem dúvida ca
racteriza o tipo é o processo de perversão da vítima,
destinado a viciar a sua conduta sexual. E a instiga
ção, o incentivo à vida dissoluta.

Antes de estabelecer juízo definitivo sobre ma
téria de tamanha delicadeza e complexidade, convém
indagar até que ponto o crime de "corrupção de me
nores" se entrelaça com o favorecimento da prostitui
ção, o rufianismo e o tráfico de pessoas destinadas à

exploração sexual, envolvidas como se encontram
essas condutas criminosas nas mesmas redes de
clandestinidade e violência. Esta questão, longe de
atenuar-se em virtude da multiplicidade das informa
ções e da crescente influência da educação sexual,
tem em nosso País os mais graves contornos, exem
plificados na crua realidade da prostituição infanto-ju
venil e em sua inclusão na rota do turismo sexual.

Por estas razões não me é possível concordar,
senão em parte, com o Deputado Fernando Gabeira,
acolhendo o projeto de sua autoria na parte em que
abole o crime de sedução do elenco de figuras deliti
vas do Código Penal, através da revogação do res
pectivo art. 217, porém mantendo, na íntegra, o dis
posto no art. 218 do mesmo Código, referente ao deli
to de "corrupção de menores".

Concluído desta forma o exame do projeto
subscrito pelo Deputado Fernando Gabeira, passo à
análise do Projeto de Lei n° 1.195, da Deputada Mari
lú Guimarães, que lhe foi apensado.

O art. 1° do projeto, tanto o caput como os pará
grafos, tornam mais incisiva ou mais minudente a lin
guagem do art. 218, sem, contudo, alterar o tipo. As
condutas configuradoras do delito de "corrupção de
menores" se encontram descritas com propriedade
do Código, sendo desnecessário alterar a sua descri
ção por amor à ênfase. A tentativa, por sua vez, está
contemplada no art. 14 do Código como regra geral,
aplicável a todas as figuras delitivas, sendo dispensá
vel sua reprodução em conduta delituosa específica.
(v., a propósito, Heleno Cláudio Fragoso, "Lições de
Direito Penal", pág. 25 e Nelson Hungria, "Comentári
os ao Código Penal", VIII/98)

As demais disposições do projeto, referentes
aos del~os do art. 219, "Rapto violento mediante frau
de" e 229 "Casa de Prostituição", têm por objeto ex
tremar a pena de reclusão, sempre que, em qual
quer desses crimes, a última seja menor de 18 (de
zoito) anos. Quer o projeto que no primeiro caso o
mínimo e o máximo da pena, fixados no Código em
2 (dois) a 4 (quatro) anos, sejam elevados para 4
(quatro) e 6 (seis) anos. No segundo caso, a pena
de reclusão, fixada, em tese, em 2 (dois), no míni
mo, e em 5 (cinco) anos, no máximo, seriam respec
tivamente majoradas para 5 (cinco) e 12 (doze)
anos. Trata-se de penas distantes da média adota
da em relação aos crimes tipificados no mesmo Tí
tulo e sua adoção importaria uma injustificável assi
metria com as sanções que integram o sistema pu
nitivo do Código.

Ambos os projetos de lei estão compostos sem
ofensa à Constituição e não exibem vícios de injuridi-



Dê-se ao art. 1° do projeto a seguinte redação:

"Art. 1° Fica revogado o art. 217 do
Decreto-Lei nO 2.848, de 7 de dezembro de
1940 (Código Penal Brasileiro)"

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.
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cidade ou de técnica legislativa. Quanto ao mérito, o EMENDA ADOTADA - CCJR
parecer é pela rejeição do Projeto de Lei n° 1.195, de
1995, de autoria da Deputada Marilú Guimarães, e
pela aprovação, em parte, do Projeto de Lei nO 1.069,
do Deputado Fernando Gabeira, na forma da emenda
que vai adiante.

Sala das Sessões, 20 de agosto de 1999. -Ibra
him Abi-Ackel, Relator.
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EMENDA

Dê-se ao art. 1° do projeto a seguinte redação:

"Art. 1° Fica revogado o art. 217 do
Decreto-Lei n° 2.843, de 7 de dezembro de
1940 (Código Penal Brasileiro)"

Sala das Sessões, 20 de agosto de 1999. -Ibra
im Abi·Ackel, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou,
contra os votos dos Deputados Bispo Rodrigues, lé
dio Rosa e André Benassi, pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela apro
vação, com emenda, do Projeto de Lei nO 1.069/95 e
pela rejeição do de n° 1.195/95, apensado, nos ter
mos do parecer do Relator, Deputado Ibrahim
Abi-Ackel. O Deputado André Benassi apresentou
voto em separado.

Participaram da votação os Senhores Deputa-
dos:

Inaldo Leitão - Presidente, Zenaldo Coutinho e
Osmar Serraglio - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
Aldir Cabral, Alexandre Cardoso, André Benassi,
Antônio Carlos Konder Reis, Augusto Farias, Bispo
Rodrigues, Coriolano Sales, Custódio Mattos, Dr.
Antonio Cruz, Edmar Moreira, Eurico Miranda, Fer
nando Coruja, Fernando Gonçalves, Geovan Freitas,
Geraldo Magela, Ibrahim Abi-ackel, lédio Rosa, Jaime
Martins, Jarbas Lima, José Antonio Almeida, José
Genoíno, José Priante, José Roberto Batochio, Luiz
Eduardo Greenhalgh, Marcos Rolim, Moroni Torgan,
Nelson Otoch, Nelson Trad, Ney Lopes, Paes Landim,
Paulo Magalhães, Renato Vianna, Sérgio Miranda,
Vicente Arruda, Vilmar Rocha, Zulaiê Cobra, Ary
Kara, Átila Lins, Átila Lira, Bispo Wanderval, Domicia
no Cabral, Edir Oliveira, João Leão, Nelo Rodolfo,
Orlando Fantazzini e Themístocles Sampaio.

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

Voto em Separado
Deputado André Benassi

I - Relatório

Trata-se do Projeto de Lei nO 1.069/95 elaborado
e proposto pelo Deputado Fernando Gabeira, que
pretende revogar os artigos 217 e 218 do Decreto Lei
n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal,
excluindo deste texto normativo os tipos penais da se
dução e corrupção de menores.

Em sua justificativa, o autor afirma que: "Nos
tempos que correm, com a globalização dos costu
mes proporcionada através dos meios de comunica
ção - especialmente a televisão, que alcança hoje to
dos os pontos do País -, já não se justifica manter no
Código Penal, tipificadas como crime, condutas que
já não são mais reprovadas socialmente.

Por isso o presente projeto destina-se a suprir
os crimes de sedução e de corrupção de menores.
Antes que o nome do último crime cause confusões,
esclareça-se que a corrupção de menores é em tudo
idêntico à sedução - exceto quanto ao fato de que se
dirige aos atos diversos da conjunção carnal, admitin
do vítimas do sexo masculino, e por ter penas mais
suaves.

Mesmo no interior do País não se pode supor
que se perseverem 'inexperiência' ou 'justificável con
fiança' que, dribladas pejos ardis dos amantes, arras
tem donzelas à prática de atos que de outro modo
elas não realizariam. A linguagem era eventualmente
apropriada em 1940, antes do final da 2a Grande Gu
erra; mas atualmente a manutenção destes crimes no
Código só serve para chantagear pessoas e atulhar
ainda mais o Judiciário.

Já em 1968, o Juiz de Direito Raul Roberto Soa
res de Mello verberava contra a 'injustificável perma
nência da sedução no futuro Código Penal' (artigo pu
blicado na Revista dos Tribunais, 508/299). Após dis
sertar sobre a origem histórica do tipo penal e suas
várias formulações, lembra o Magistrado:

'Aquilo que se encarava como pernicioso, como
conversa proibida, é explicado no seu aspecto cientí
fico. Basta ligar-se um aparelho de televisão, invento
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desconhecido ao tempo em que foi elaborado o proje
to do Código de 1940, para se ter dentro de casa, pa
lestras que têm como tema a limitação de filhos, a
proibição ou a liberação das pílulas anticoncepciona
is, e outras semelhantes. (... ) As camponesas (...)têm
na natureza os exemplos mais próximos, do que se
pretende que elas ignorem. (... ) Difícil, de conseguin
te, é encontrar-se numa jovem moderna o requisito da
inexperiência, exigido pela lei.'

Ademais, uma análise mais profunda destes e
de outros crimes contra os costumes revela uma ine
quívoca natureza machista (ou sexista) destes tipos
penais, que supõem sempre a mulher, sua honra e
sua integridade sexual como propriedade virtual de
algum futuro ou atual marido.

11- Voto

A Constituição Federal lega à criança e ao ado
lescente posição de destaque no cenário social e jurí
dico, através da consagração da doutrina da proteção
integral a seus direitos e interesses, como expresso
em seu artigo 227:

':Art. 227. É dever da famflia, da socie
dade e do Estado assegurar à criança e ao
adolescente, com prioridade absoluta, o di
reito à vida, à saúde, à alimentação, à edu
cação, ao lazer, à profissionalização, à cul
tura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e
à convivência familiar e comunitária, além
de colocá-los a salvo de toda forma de ne
gligencia, discriminação, exploração, violên
cia, crueldade e opressão."

Neste contexto, o Estatuto da Criança e do Ado
lescente encontra-se como dispositivo normativo
adequado à realidade social vigente e orientado pelos
princípios constitucionais acima expostos, assegu
rando a plena proteção jurídica dos direitos e interes
ses da infância e da juventude.

Assim, assegura a norma estatutária a defesa in
condicional à liberdade, à dignidade e ao respeito des
tes individuos, qualificados pela carta constitucional vi
gente como pessoas em estágio de formação e desen
volvimento, como assinalado pelos artigos 3° e 15 da
Lei n° 8.069/90, que possuem a seguinte redação:

"Art. 3° A criança e o adolescente go
zam de todos os direitos fundamentais ine
rentes à pessoa humana, sem prejuízo da
proteção integral de que trata esta Lei assse
gurando-se-Ihes, por lei ou outros meios, to
das as oportunidades e facilidades, a fim de
lhes facultar o desenvolvimento físico, men-

tal, moral, espiritual e social, em condições
de liberdade e dignidade." (grifo nosso).

"Art. 15. A criança e o adolescente têm
direilo à liberdade, ao respeito e à dignidade
como pessoas humanas em processo de
desenvolvimento e como sujeitos de direitos
civis, humanos e sociais garantidos na
Constituição e nas leis." (grifo nosso).

Destaca-se ainda a classificação das categori
as criança e adolescente, seguindo o critério crono
lógico ou biológico adotado pelo Estatuto da Criança
e do Adolescente, que estabelece:

"Art. 2° Considera-se criança, para os
efeitos desta Lei, a pessoa até 12 anos de
idade incompletos, e adolescente aquela
entre doze e dezoito anos de idade.

Desta forma, elucida-se a orientação do ordena
mento jurídico pátrio atual no sentido da proteção ir
restrita e prioritária aos direitos da criança e do ado
lescente, sendo estes indivíduos alvos da proteção in
tegrai consagrada pelo constitucionalismo moderno,
que procura vedar e coibir rigorosamente as eventua
is violações a tais garantias jurídicas, como se extrai
da interpretação dos dispositivos normativos da Lei
Estatutária, que determina:

"Art. 5° Nenhuma criança ou adoles
cente será objeto de qualquer forma de ne
gligência, discriminação, exploração, violên
cia, crueldade e opressão, punido na forma
da lei qualquer atentado, por ação ou omis
são, aos seus direitos fundamentais." (grifo
nosso).

"Art. É dever de todos velar pela digni
dade da criança e do adolescente, pondo-os
a salvo de qualquer tratamento desumano,
violento, aterrorizante, vexatório ou cons
trangedor.

Por fim, ressalva-se a diretriz constitucional de
proteção da criança e do adolescente contra o abu
so e a exploração sexual, conforme asseverado
pelo parágrafo 4, do art. 227 do texto constitucional,
assegurando-se, assim, a conformidade dos disposi
tivos em questão contidos no Código Penal com os
princípios emanados da Carta Magna vigente:

"Art. 227 ..
Parágrafo 4° A lei punirá severamente

o abuso, a violência e a exploração sexual
da criança e do adolescente.

Desta forma, percebe-se que a proposição le
gai apresentada pelo Deputado não se coaduna



§ 1° Ao serem vendidas as mercadorias impor
tadas, deverá ser fornecida ao comprador nota fiscal
de mercadoria importada.

§ 2° Se as mercadorias postas à venda não
estiverem cobertas por documentes que comprovem
o pagamento de tributos e sua importação regular,
estarão sujeitas a apreensão pela autoridade com
petente e, se não regularizadas no prazo de dez
dias, sujeitas à pena de perdimento.

§ 3° A regularização da mercadoria a que se re
fere o parágrafo anterior, consiste no pagamento dos

PROJETO DE LEI N°1.149-C, DE 1995
(Do Sr. Luiz Mainardi)

Estabelece forma de tributação na
importação de mercadorias por pequenos
comerciantes e dá outras providências;
tendo pareceres: da Comissão de Econo
mia, Indústria e Comércio, pela aprova
ção, com substitutivo (relator: Dep. João
Fassarella); da Comissão de Finanças e
Tributação, pela adequação financeira e
orçamentária deste e do substitutivo ado
tado pela Comissão de Economia, Indús
tria e Comércio e, no mérito, pela aprova
ção deste, com substitutivo (relator: Dep.
Silvio Torres); e da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, pela cons
titucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa deste e dos substitutivos das
Comissões de Economia, Indústria e Co
mércio e de Finanças e Tributação (rela
tor: Dep. Léo Alcântara).

(As Comissões de Economia, Indústria
e Comércio; de Finanças e Tributação e de
Constituição e Justiça e de Redação (art.
54, RI) - Art. 24,11)
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com as disposições constitucionais e estatutárias vi- - termo de recebimento de emendas ao substi-
gentes, transgredindo princípios fundamental institu- tutivo
ídos pelo ordenamento jurídico pátrio, no que diz - parecer da Comissão
respeito à defesa dos direitos e interesses funda- - substitutivo adotado pela Comissão
mentais da criança e do adolescente. . _ . . _ .

Isto posto, nosso voto é pela inconstitucionalida- IV - N~ Comlssao de Constltulçao e Justiça e de
de do Projeto de Lei n° 1.069, de 1995. Redaçao:.

S I d C . - 26 d t b d 2001 - termo de recebimento de emendasaa a omlssao, e se em ro e . -
Deputado André Benassi. - parecer do relator

- parecer da Comissão
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1° As microempresas, as empresas de pe

queno porte e os comerciantes ambulantes poderão
importar mercadorias do exterior por intermédio de
Associações e Cooperativas a que pertençam e que
para este fim sejam constituídas.

Art. 2° As Associações ou Cooperativas que re
alizarem importação de mercadoria por conta de co
mitentes importadores responsabilizar-se-ão pela tra
mitação de documentos e pelo desembaraço aduane
iro junto às alfandegas e repartições públicas encar
regadas dos controles do comércio exterior e entre
garão aos comitentes importadores os documentos
necessários a comprovar o pagamento dos tributos e
a regularidade da importação.

Art. 3° Se as microempresas, as empresas de
pequeno porte e os comerciantes ambulantes fizerem
importações por conta própria ou adquirirem com fi
nalidade comercial mercadorias em viagens interna
cionais, deverão observar as normas vigentes para as
importações comuns.

Parágrafo único. Na inobservância das normas
comuns de importação, os comerciantes que trouxe
ram como bagagem mercadoria o m finalidade co
merciai sujeitar-se-ão às sanções previstas nos regu
lamentos dc bagagem.

Art. 4° As mercadorias importadas, postas à
venda deverão ter documentes comprobatórios de
pagamento dos tributos e de sua importação regu
lar.

I - Projeto Inicial
11 - Na Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio:

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- termo de recebimento de emendas ao substi-

tutivo
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

111 - Na Comissão de Finanças e Tributação:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
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tributos devidos na importação, acrescidos da multa
de 100% sobre o valor de importação da mercadoria.

Art. 5° O Poder Executivo regulamentará o dis
posto nesta lei no prazo de noventa dias de sua publi
cação

Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. ]O Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Justificação

Espalham-se pelo País as chamadas feiras de
importados, onde se vendem produtos de fabricação
estrangeira de pequeno valor. O mesmo ocorre em lo
jas de pequenos comerciantes estabelecidos no co
mércio ou em shopping-centers. Muitas dessas
mercadorias; não entraram regularmente no País e
não pagaram tributos. Dessa forma, esse comércio
constitui concorrência desleal com os comerciantes
que importam regularmente e pagam os tributos inci
dentes sobre a importação. Uma alternativa drástica
para solucionar a questão, é intensificar a repressão,
apreender e confiscar os produtos vendidos pelos pe
quenos comerciantes ou ambulantes. Mas ai depara
mo-nos com o aspecto anti-social da repressão, que
prejudicará exatamente aqueles que menos tem pos
sibilidade de estabelecer um negócio.

A outra alternativa, já experimentada com êxito
em alguns lugares, consiste em facilitar o acesso des
ses pequenos empresários à vertente formal do mer
cado, por intermédio da associação desses pequenos
empresários. É este o objetivo do projeto de lei que
ora apresentamos.

Nele se estabelece a possibilidade de os peque
nos empresários ou comerciantes ambulantes impor
tarem mercadorias com finalidade comercial, por in
termédio de Cooperativas ou Associações, que para
esse fim se constituam (art. 1°). Admite-se, alternativa
neste, que possam fazê-lo em viagens internacionais
(art. 3°) Em ambos os casos, as normas de controle
de importação deverão ser observadas por intermé
dio das Associações e Cooperativas ou pelos comer
ciantes, diretamente, sujeitando-se às sanções nor
mais caso não o façam (arts. 2°, 3° e seu parágrafo
único).

Estabelece-se que, em qualquer caso, as mer
cadorias postas à venda estão cobertas de documen
tos comprobatórios do cumprimento das obrigações
tributárias regularmentadoras (art. 4°), sujeitando-se
à apreensão, caso não o estejam (art. 4° § 2°). Conce
de-se, no entanto, o prazo de 10 dias para regulariza
ção da mercadoria, isto é, para o pagamento de tribu-

tos e multa de 100% do valor da importação (art. 4°,
§§ 2° e 3°) É razoável o percentual elevado da multa,
em razão de aumentar o risco de eventual tentativa d
sonegação e de substituir a pena de perdimento.

Com este projeto de lei, regularizar-se-á o depri
mente quadro de pequenos contraventores que as
autoridades não acham econômico combater ou que
suscitam na população o sentimento de que se está
cometendo uma injustiça ao enquadrá-los legalmen
te. Evita-se, por outro lado, a concorrência desleal
com comerciantes estabelecidos e permite-se a regu
larização nos limites da economia formal de trabalha
dores que, de outra forma, cairiam na ilegalidade.

Sendo, pois, o presente projeto de lei de alto
sentido social e econômico, conto com o apoio dos
ilustres Deputados, para sua aprovação.

Sala das Sessões, 26 de outubro de 1995. - De
putado Luis Mainardi.

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDUSTRIA E COMÉRCIO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.149/95

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 12-12-96, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 7 de abril de 1997. -Anamé
lia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

I - Relatório

O presente Projeto de lei tem por finalidade faci
litar as operações de importação de pequenos co
merciantes, de forma a reduzir a ocorrência de impor
tações irregulares que, na verdade, constituem con
corrência desleal com aqueles comerciantes que
cumprem com todos os requisitos legais e fiscais em
suas compras externas.

Dessa forma, o Projeto autoriza a importação
por intermédio de cooperativas ou associações, que
sejam constituídas para esse fim, as quais passam a
seu responsáveis pela tramitação de documentos e
pelo desembaraço aduaneiro dos bens importados.

Além disso, prevê que bens adquiridos por pe
quenos comerciantes em viagem internacionais, com
finalidade comercial, estão sujeitos aos procedimen
tos normais da importação.



11 - Voto do Relator

É indiscutível a importãncia social do presente
Projeto. As feiras de vendedores ambulantes que
existem em praticamente todas as grandes cidades
brasileiras, são o atestado mais claro de que o gover
no não pode fechar os olhos para esta questão. Nes
sas feiras encontram-se, principalmente, produtos de
fabricação estrangeira, que são adquiridos a baixo
custo em zonas francas próximas às fronteiras brasi
leiras, ou mesmo em países onde seu custo normal é
muito menor do que o que se observa no Brasil.

Hoje, consideradas as circunstâncias da econo
mia brasileira, não há como tomar medidas repressi
vas contra essa massa de cidadãos, que acharam na
economia informal a única forma de buscar seu sus
tento e de seus familiares, sem cair na marginalidade.
Medidas drásticas para coibir este tipo de comércio
apenas serviriam para agravar o problema, quando,
na verdade, é dever do Poder Público buscar solucio
ná-lo.

Por outro lado, devemos reconhecer que é injus
to para os comerciantes que atuam no mercado for
mai, cumprindo com todas as suas obrigações regu
lamentares e fiscais, enfrentar a concorrência daque
les que, na informalidade, estão isentos de todos os
custos inerentes à atividade comercial.

O Projeto em epigrafe possui méritos pois bus
ca, justamente, contribuir para o equacionamento
deste quadro. Entretanto, resguardando sua inspira
ção básica, entendemos que são necessárias algu
mas correções em sua forma, razão por que apresen
tamos um substitutivo com as seguintes alterações:
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Ficam mantidos, entretanto, todos os procedi- - no art. 1° substituímos, na última li-
mentos regulares hoje existentes para as operações nha, a expressão e por ou; assim permi-
de importação, bem como a obrigação de que as mer- te-se que associações e cooperativas já
cadorias importadas a serem comercializadas este- existentes, e não apenas aquelas que sejam
jam cobertas pelos documentos que comprovem a re- criadas exclusivamente para esse fim, pos-
gularidade e da importação e o pagamento dos tribu- sam realizar importações para seus associ-
tos. ados ou cooperados;

É estabelecida a pena de apreensão e de perdi- - ao art. 2° acrescentamos parágrafo
mento no caso de venda de mercadorias que não es- único prevendo a forma de comprovação da
tejam cobertas pela documentação pertinente, cuja regularidade da importação quando dois ou
regularização, no prazo de dez dias, poderá ser feita mais importadores estiverem cobertos por
com o pagamento dos tributos acrescidos te multa de um único documento;
100% sobre o valor da mercadoria. _ suprimimos o art. 3°, que trata de

O nobre autor acredita que com este Projeto re- "importações por conta própria" das micro e
gularizar-se-á o deprimente quadro de pequenos pequenas empresas e da aquisição, com fi-
contraventores que as autoridades não acham eco- nalidade comercial, de mercadorias em via-
nômico combater ou que suscitam na população o gens internacionais. Em nosso entender as
sentimento de que se está cometendo uma injustiça a "importações por conta própria" das micro e
enquadrá-los legalmente. pequenas empresas já estão e continuam

sujeitas às normas vigentes para importa
ções comuns. Por outro lado, o Decreto-lei
n° 2.120/84, no § 1° do art. 1° conceitua ba
gagem, para efeitos fiscais, como sendo o
conjunto de bens de viajante que, pela
quantidade ou qualidade, não revele desti
nação comercial. Adicionalmente, o art. 230
do Regulamento Aduaneiro, com base no
art. 171 do Decreto-lei nO 37/66 e no art. 3°
do Decreto-lei n° 2.120/84, estabelece que
se aplicará o regime de importação comum
aos bens que, pela quantidade ou qualida
de, não se conceituem como bagagem.
Dessa forma, a possibilidade de compras
em viagens internacionais com finalidade
comercial já está plenamente coberta pela
legislação vigente;

- suprimimos o caput do art. 4°, uma
vez que no art. 2° já está previsto que deve
rá ser entregue aos comitentes importado
res a documentação comprobatória do pa
gamento de tributos e da regularidade da
importação. Além disso, se a mercadoria im
portada não estiver coberta por documentos
comprobatórios de sua importação regular,
ela será caracterizada como contrabando e,
como tal, estará sujeita às sanções legais já
previstas na lei. Em função disso, e procu
rando manter o espírito de facilitar as ativi
dades dos pequenos importadores, substitu
ímos os parágrafos 2° e 3° do art. 4° do Pro
jeto original pelo art. 3° em nosso substituti
vo. Ali prevemos, para mercadorias trazidas



46230 Quillta- feira 27 DIÁRIO DA CÁMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 200\

ao País de forma irregular pelo comercian
tes de que trata o projeto, tratamento espe
cífico, distinto do existente no Regulamento
Aduaneiro, no que diz respeito à multa, per
dimento e regularização da mercadoria.
Entendemos que a multa de 100%, prevista
originalmente, é muito elevada e ao invés
de incentivar, dificultaria a regularização de
mercadorias apreendidas;

- suprimimos o § 1° do art. 4°, pois
não se justifica a criação de "nota fiscal de
mercadoria importada". Esse documento já
existiu no passado e foi substituído pela
nota fiscal padronizada, hoje existente, na
qual, quando é o caso, a origem da merca
doria é discriminada por código identificador
em campo próprio. A criação de um novo
documento fiscal de venda, em nada contri
buiria para simplificar as atividades do micro
e pequeno empresário e do vendedor ambu
lante que é o que se pretende com o proje
to.

Pelo exposto, nosso voto é pela aprovação do
o

Projeto de Lei n 1.149, de 1995, na forma do substi-
tutivo anexo.

Sala da Comissão, de de 1997. - Deputado
João Fassarella, Relator.

SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR

Estabelece forma de tributação na
importação de mercadorias por pequenos
comerciantes e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° As microempresas, as empresas de pe

queno porte os comerciantes ambulantes poderão
importar mercadorias do exterior por intermédio de
Associações Cooperativas a que pertençam ou que
para este fim sejam constituídas.

Art. 2° As Associações ou Cooperativas que re
alizarem importação de mercadoria por conta de co
mitentes importadores, responsabilizar-se-ão pela
tramitação de documentos e pelo desembaraço adu
aneiro junto às alfândegas e repartições públicas en
carregadas dos controles do comércio exterior, e en
tregarão aos comitente importadores os documentos
necessários para comprovação do pagamento os tri
butos e da regularidade da importação.

Parágrafo único. No caso da existência de um
único documento para cobrir importação realizada
por vários comitentes importadores, deverão ser en
tregues,a. esses últimos cópias do mesmo, contendo,

no verso, certificação de que os originais encon
tram-se arquivados na sede da Associação ou Coo
perativa em que estão filiados.

Art. 3° As mercadorias importadas por micro e
pequenas empresa ou por comerciantes ambulantes,
colocadas à venda sem que tenham sido cumpridos
os requisito normais de importação, estarão sujeitas à
apreensão pela autoridade competente e sua libera
ção dependerá do pagamento, no prazo máximo de
trinta dias, dos tributos não pagos acrescidos de muI
ta equivalente a 30% do valor da mercadoria.

Art. 4° O Poder Executivo regulamentará o dis
posto nesta Lei no prazo de noventa dias de sua publi
cação.

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

Art. 6° Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Sala da Comissão, de de 1997. - Deputado
João Fassarella, Relator.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.149/95

Nos termos da art, 119, caput, 11, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 5-9-97, por cinco sessões. Esgo
tado o prazo, não foram recebidas emendas ao subs
titutivo.

Sala da Comissão, 15 de setembro de 1997. 
Anamélia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, em reunião ordinária realizada hoje, APROVOU,
unanimemente, com substitutivo, o Projeto de Lei nO
1.149/95,nos termos do parecer do Relator, Deputa
do João Fassarella.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Rubem Medina - Presidente, Hugo Rodrigues

da Cunha, Neuto de Conto e José Carlos Lacerda 
Vice-Presidentes, Francisco Horta, Herculano Anghi
netti, Israel Pinheiro, João Fassarella, Lamartine Po
sella, Lima Netto, Nair Xavier Lobo, Odacir Klein, Pau
lo Bauer, Renato Johnsson, Ricardo Heráclio, Dilso
Sperafico, Fetter Junior, Gonzaga Mota, Luiz Mainar
di, Márcio Reinaldo Moreira, Paudemey Avelino e
Veda Crusius.

Sala da Comissão, 1° de outubro de 1997. - Depu
tado Rubem Medina, Presidente.



1- Relatório

O projeto de lei em exame visa permitir a impor
tação de mercadorias do exterior pelas micro empre
sas, empresas de pequeno pode e comerciantes am
bulantes, por intermédio das associações e coopera
tivas a que pertençam. Essas associações e coopera
tivas se responsabilizarão pela tramitação dos docu
mentos e pelo desembaraço aduaneiro.

Prevê-se que as mercadorias que não estive
rem cobertas por documentação comprobatória de
sua importação regular poderão ser regularizadas em
dez dias, mediante o pagamento dos tributos devidos
e de multa de 100%. Caso não sejam regularizadas,
as mercadorias sujeitam-se à pena de perdimento.

A Comissão de Economia, Indústria e Comércio
aprovou o projeto, na forma de substitutivo do Relator,
Deputado JOÃO FASSARELA. As alterações aprova
das por aquela Comissão foram as seguintes:

a) troca da expressão e por ou, no art. 1°do pro
jeto original;

b) acréscimo do parágrafo único no art. 2°, pre
vendo a forma de comprovação de regularidade da
importação, quando diversos importadores estiverem
cobertos pelo mesmo documento;

c) supressão do art. 3°, que trata de importa
ções por conta própria, por não trazei inovação quan
to às normas vigentes;

d) supressão do caput e § 1° do art. 4°, que tra
tam da cobertura documental das mercadorias pos
tas à venda e fusão de seus § 2° e 3°, que passam a
constituir o art. 3° do Substitutivo, que trata da regula
rização desses produtos. O Substitutivo daquela Co
missão reduz ainda a multa de 100% para 30% e ele
va o prazo de regularização de dez para trinta dias.

Vindo a esta Comissão, não foram apresenta
das emendas no prazo regimental.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Na análise preliminar, que cabe a esta Comis
são de Finanças e Tributação, sobre a compatibilida
de ou adequação com o plano plurianual, a lei de dire
trizes orçamentárias e o orçamento anual, cabe dizer
que o Projeto de lei 1.149/95, bem como o seu Substi
tutivo, não contêm dispositivos que impliquem renún
cia de receita de impostos. Não há, portanto, óbices

Estabelece forma de tributação na
importação de mercadorias por pequenos
comerciantes e dá outras providencias.

O Congresso Nacional decreta.
Art. 1° As microempresas, as empresas de pe

queno porte e os comerciantes ambulantes poderão
importar mercadorias do exterior por intermédio de
Associações e Cooperativas a que pertençam ou que
para este fim sejam constituídas.

Art. 2° As Associações ou Cooperativas que re
alizarem importação de mercadoria por conta de co
mitentes importadores, responsabilizar-se-ão pela
tramitação de documentos e pelo desembaraço adu
aneiro junto às alfândegas e repartições públicas en
carregadas dos controles do comércio exterior, e en
tregarão aos comitentes importadores os documen
tos necessários para a comprovação do pagamento
dos tributos e da regularidade da importação.

Parágrafo único. No caso da existência de único
documento para cobrir importação realizada por vári
os comitentes importadores, deverão ser entregues a
esses últimos cópias do mesmo, contendo, no verso
certificação de que os originais encontram-se arqui
vados na sede da Associação ou Cooperativa em que
estão, filiados.

Art. 3° As mercadorias importadas por micro e
pequenas empresa o por comerciantes ambulantes,
colocadas à venda sem que tenham sido cumpridos
os requisitos normais de importação, estarão sujeitas
a apreensão pela autoridade competente e sua libe
ração deverá do pagamento, no prazo máximo de trin
ta dias, dos tributos não pagos acrescidos de multa
eqüivalente a 30% do valor da mercadoria.

Art. 4° O Poder Executivo regulamentará o dis
posto nesta Lei no prazo de noventa dias de sua publi
cação.

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

Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão, 1° de outubro de 1997. - De

putado Rubem Medina, Presidente.
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SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO partir de 27-10-97, por cinco sessões. Esgotado o
prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 3 de novembro de 1997. 
Maria Linda Magalhães, Secretária.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI W 1.149-A/95

Nos termos do art. 119, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados o Sr. Presidente determi
nou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das Co
missões de prazo para apresentação de emendas, a



SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO

PROJETO DE LEI N° 1.149-N95

Nos termos do art. 119, 11, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados Sr. Presidente determi
nou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das Co
missões de prazo para apresentação de emendas, a
partir de 13-5-98, por cinco sessões. Esgotado o pra-

Estabelece forma de tributação na
importação de mercadorias por pequenos
comerciantes e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° As microempresas, as empresas de pe

queno porte e os comerciantes ambulantes poderão
importar mercadorias do exterior por intermédio de
associações e cooperativas a que pertençam ou que
para este fim sejam constituídas.

Art. 2° As associações ou cooperativas que rea
lizarem importação de mercador a por conta de comi
tentes importadores responsabilizar-se-ão pela trami
tação de documentos e pelo desembaraço aduaneiro,
junto às alfândegas e repartições públicas encarrega
das dos controles do comércio exterior, e entregarão
aos comitentes importantes os documentos necessá
rios para a comprovação do pagamento dos tributos e
da seguridade da importação.

Parágrafo único. Se houver um único documen
to para cobrir importação realizada por vários comi
tentes importadores, ser-Ihes-ão entregues cópias
daquele, contendo, no verso, certificação de que o do
cumento original está arquivado na sede da associa
ção ou cooperativa a que estão filiados.

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

Sala da Comissão, 7 de maio de 1998. - Depu
tado Silvio Torres, Relator.
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quanto à compatibilidade e adequação financeira e Por todo o exposto, voto pela adequação finan-
orçamentária dias proposições. ceira e orçamentária do projeto dt lei n° 1.149, de

No mérito, cabe aproveitar o conteúdo dos arti- 1995, bem como do seu substitutivo.
gos 1° 2° do Substitutivo aprovado pela Comissão de No mérito, proponho a sua aprovação, na forma
Economia, Indústria e Comércio, que corresponde de novo substitutivo, cujo texto estou anexando, afim
aos arts. 1° e 2° do projetos original, visando permitir de regular apenas a permissão de importação atra-
que microempresas. empresas de pequeno porte e vés de associações ou cooperativas, no espírito do
comerciantes ambulantes possam importar mercado- proposto pelo projeto original, sem repetir nem modifi-
rias do exterior, por intermédio de associações e coo- car a vigente legislação aduaneira sobre multas às in-
perativas a que pertençam ou que para este fim se- frações nas importações.
jam constituídas. Sala da Comissão, 7 de maio de 1998. - Depu-

Este é o objetivo primordial da proposição, facilitar tado Silvio Torres, Relator.
aos pequenos comerciantes a importação regular de
mercadorias, através de associações ou cooperativas.

Os demais artigos do projeto original, bem como o
art. 3° do Substnutivo, tratam de matéria já regulada na
Legislação aduaneira vigente. A diferença básica que o
projeto original comina mu~a de 100%, prazo de dez
dias para regularização e hipótese de perdimento de
mercadoria irregular, enquanto o Substitutivo prevê mui
ta de 30% e prazo de trinta dias para regularização,
para infrações na importação de mercadorias.

Tanto os arts. 3° e 4° do projeto original quanto o
art. 3° do Substitutivo devem ser rejeitados, por trata
rem de matéria já regulada na legislação aduaneira
(Regulamento Aduaneiro, baixado com o Decreto
91.030, de 5-3-85, arts. 521 a 530 sobre multas na im
portação, consolidando a legislação esparsa contida
nos Decretos-leis 37, de 1966, e 751, de 1969, e Lei
6.562, de 1978). Esta legislação regula de modo
abrangente as multas referentes às diversas infra
ções nas importações, de acordo com as suas moda
lidades e circunstâncias.

Não há razão plausível para regular de modo di
verso, no que se refere aos infratores que sejam mi
croempresas ou ambulantes. Ou se estará repetindo
de forma incompleta o que já existe de modo sistemá
tico na legislação aduaneira, ou se estará conceden
do tratamento leniente (multa de 30%), e com isso es
timulando e favorecendo a prática o contrabando ou
do descaminho, por parte de microempresários ou
ambulantes informações. Esta não seria a via ade
quada para favorecer as microempresas, bem como o
comportamento Lícito, legal dos cidadãos deste País,
na importação de mercadorias.

Não se deve editar Lei esparsa - extravagante no
sentido técnico pare dispor, de forma incompleta e pre
cária, sobre formas de controle e penalidades por infra
ções na importação de mercadorias, quando existe le
gislação aduaneira que trata do assunto de maneira
abrangente, conforme a consolidação vigente no Regu
lamento Aduaneiro, já citado, e as leis que lhe dão base.
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zo, não foram recebidas emendas ao substitutivo ofe- Art. 3° Esta lei entra em vigor na data da sua pu-
recido pelo relator. blicação.

Sala da Comissão, 22 de maio de 1998. - Maria Sala da Comissão, 4 de novembro de 1998. -
Linda Magalhães, Secretária. Deputado Germano Rigotto, Presidente.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião
ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemente, pela
adequação financeira e orçamentária co Projeto de Lei
nO 1.149-A/95 e do Substitutivo adotado na Comissão
de Economia, Indústria e Comércio e, no mérito, pela
aprovação do Projeto, com Substitutivo, nos termos do
parecer do relator, Deputado Silvio Torres.

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Germano Rigotto, Presidente; Neif Jabur e Fetter Júnior,
Vice-Presidentes; Augusto Viveiros, Arnaldo Madeira,
Luís Carlos Hauly, Max Rosenmann, Roberto Brant, Sil
vio Torres, Edinho Bez, Hermes Parcianello, Pedro No
vais, Delfim Netto, Fernando Ribas Carli, Firmo de Cas
tro, Vando dos Santos, Félix Mendonça, Israel Pinheiro,
Eujácio Simões, Benito Gama, José Carlos Vieira, Mar
eio Fortes, Mário Negromonte e Paulo Mourão.

Sala da Comissão, 4 de novembro de 1998. 
Deputado Germano Rigotto, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO AO
PROJETO DE LEI N° 1.149, DE 1995

Estabelece forma de tributação na
importação de mercadorias por pequenos
comerciantes e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° As microempresas, as empresas de pe

queno porte e os comerciais ambulantes poderão im
portar mercadorias do exterior por intermédio de as
sociações e cooperativas a que pertençam ou que
para e; enfim sejam constituídas.

Art. 2° As associações ou cooperativas que rea
lizarem importação de mercadoria por conta de comi
tentes importadores responsabilizar-se-ão pela trami
tação de documentos e pelo desembaraço aduaneiro,
junto às alfândegas e repartições públicas encarrega
do dos controles do comércio exterior, e entregarão
aos comitentes importado es os documentos neces
sários para a comprovação do pagamento dos tribu
tos e da regularidade da importação.

Parágrafo único. Se houver um único documen
to para cobrir importação realizada por vários comi
tentes importadores, ser-Ihes-ão entregues cópias
daquele, contendo, no verso, certificação de que o do
cumento original está arquivado na sede da associa
ção ou cooperativa a que estão filiados.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇAO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI W 1.149-A/95

Nos termos do art. 119, caput, e inciso I do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, alterado
pelo art. 10, I, da Resolução n° 10/91, o Senhor Presi
dente determinou a abertura e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões, prazo para recebimento de
emendas a partir de 14-6-00, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas
ao projeto.

Sala da Comissão, 21 de junho de 2000. - Sér
gio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

I - Relatório

O presente projeto de lei visa a permitir, às mi
croempresas, empresas de pequeno porte e comerci
antes ambulantes, a importação de mercadorias do
exterior por intermédio de associações e cooperati
vas a que pertençam e que para este fim sejam cons
tituídas.

A proposição prevê que, no caso de mercadori
as que não estiverem cobertas por documentos que
comprovem a regularidade da importação, a regulari
zação poderá ser efetuada em dez dias, mediante o
pagamento dos tributos devidos e de multa de cem
por cento. Na falta de regularização, as mercadorias
estarão sujeitas à pena de perdimento.

Na Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, o projeto foi aprovado na forma do substitutivo do
Relator, com as seguintes alterações:

a} troca da expressão "e" por "ou", no art. 1° do
projeto original;

b) acréscimo do parágrafo único no art. 2°, pre
vendo a forma de comprovação de regularidade da
importação, quando diversos importadores estiverem
cobertos pelo mesmo documento;

c) supressão do art. 30, que trata de importa
ções por conta própria, por não trazer inovação quan
to às normas vigentes;

d} supressão do caput e do § 1° do art. 4°, que
tratam da cobertura documental das mercadorias
postas à venda, e fusão dos §§ 2° e 30, que passam a
constituir o art. 30 do Substitutivo, que trata da regula-



- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- emenda oferecida pelo relator
- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão

*PROJETO DE LEI n° 1.256-C, DE 1995
(Do Sr. Eujácio Simões)

Cria incentivos ao turismo nacional
e dá outras providências; tendo parece
res: da Comissão de Viação e Transpor
tes, pela aprovação, com emenda (Rela
tor: Deputado Simão Sessim); da Comis
são de Economia, Indústria e Comércio,
pela rejeição (Relator: Deputado Rubem
Medina); e da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela constitucio
nalidade, juridicidade e técnica legislati
va deste, com substitutivo, e da emenda
da Comissão de Viação e Transportes
(Relator: Deputado leo Alcântara).

(Às Comissões de Viação e Transpor
tes; de Economia, IndÚstria e Comércio; e
de Constituição e Justiça e de Redação (art.
54) - art. 24,11, g)

'Projeto incial publicado no DCD de 12-1-96

SUMÁRIO

I - Parecer Da Comissão De Viação E Transpor
tes:

11 - Voto do Relator
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rização das mercadorias. O Substitutivo reduz ainda a mércio e de Finanças e Tributação, nos termos do pa-
multa de cem por cento para trinta por cento e eleva o recer do Relator, Deputado Léo Alcântara.
prazo de regularização de dez para trinta dias. Participaram da votação os Senhores Deputados:

A Comissão de Finanças e Tributação aprovou o Inaldo Leitão - Presidente, Zenaldo Coutinho e
projeto, com substnutivo, aproveitando os arts. 1° e 2°, Osmar Serraglio - Vice-Presidentes, Alceu Collares,
os quais contêm o objetivo primordial da proposição, Aldir Cabral, Alexandre Cardoso, André Benassi,
que é o de permitir que as pequenas empresas e co- Antônio Carlos Konder Reis, Augusto Farias, Bispo
merciantes ambulantes possam importar mercadorias Rodrigues, Coriolano Sales, Custódio Mattos, Dr.
do exterior por intermédio de associações e cooperati- Antonio Cruz, Edmar Moreira, Eurico Miranda, Fer-
vas. Os demais artigos do projeto original e o art. 3° do nando Coruja, Fernando Gonçalves, Geovan Freitas,
substitutivo da CEIC foram suprimidos por tratarem de Geraldo Magela, Ibrahim Abi-Ackel, lédio Rosa, Jai-
matéria já regulada na legislação aduaneira vigente. me Martins, Jarbas Lima, José Antonio Almeida, José

O feito vem a esta Comissão, na forma regimen- Genoíno, José Priante, José Roberto Batochio, Luiz
tal, para exame da constitucionalidade, juridicidade e Eduardo Greenhalgh, Marcos Rolim, Moroni Torgan,
boa técnica legislativa e redacional, não tendo havido Nelson Otoch, Nelson Trad, Ney Lopes, Paes Landim,
apresentação de emendas. Paulo Magalhães, Renato Vianna, Sérgio Miranda,

Vicent~ Arruda" Vilmar Rocha, Zulaiê Cobra, Ary
Kara, Atila Lins, Atila Lira, Bispo Wanderval, Domicia
no Cabral, Edir Oliveira, João Leão, Nelo Rodoijo,
Orlando Fantazzini e Themístocles Sampaio.

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2001. 
Deputado Inaldo leitão, Presidente.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Reda
ção, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unani
memente pela constitucionalidade, juridicidade e técni
ca legislativa do Projeto de Lei n° 1.149/95 e dos Subs
titutivos das Comissões de Economia, Indústria e Co-

A matéria tratada na proposição insere-se entre
as atribuições constitucionalmente asseguradas ao
Congresso Nacional, exprime-se no veículo legislati
vo adequado, e em forma jurídica e redacionalmente
pertinente, excetuando-se, no projeto original e no
substitutivo da CEIC, os dispositivos que tratam de
matéria já regulada na legislação aduaneira e o que
dispõe sobre a cláusula de regulamentação.

Conforme bem ressaltado no parecer da CFT,
não se deve editar lei esparsa, que disponha de forma
incompleta e precária sobre penalidades e formas de
controle já existentes em legislação específica.

A cláusula de regulamentação é inconstitucio
nal, segundo entendimento reiterado desta Comis
são, por representar interferência abusiva do Poder
Legislativo sobre os negócios privativos do Poder
Executivo. Cabe ao Poder Executivo exercitar seu po
der regulamentar quando o entender conveniente,
sendo que o prejuízo do não-exercício poderá encon
trar remédio no mandado de injunção de que trata o
art. 5°, LXXI, da Constituição Federal.

Pelas razões mencionadas, nosso voto é pelo
reconhecimento da constitucionalidade, juridicidade,
regimentalidade e boa tecnica legislativa do Projeto de
Lei n° 1.149, DE 1995, na forma do substitutivo adotado
pela Comissão de Finanças e Tributação.

Sala da Comissão, 9 de agosto de 2000. - De
putado leo Alcântara, Relator.
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desde que atendam às

Parece-nos que a principal preocupação revela
da no projeto, pelo seu autor, volta-se para a recupe
ração do turismo interno brasileiro, ameaçado com a
forte concorrência do turismo internacional.

Essa preocupação não é sem fundamento pois
a política de vendas a créditos, que vem facilitando a
compra de passagens para o exterior e limitando o
prazo para as passagens em vôos domésticos é um
dos principais suportes dessa concorrência, que favo
rece o turismo internacional em detrimento do turismo
nacional.

O próprio autor do projeto lembra, em sua justi
ficação que, segundo estimativas das companhias
aéreas de bandeira nacional, neste ano de 1996 apro
ximadamente um milhão e meio de brasileiros viaja
rão para o exterior, onde deverão gastar, pelo menos,
1,5 bilhão de dólares.

O autor apresenta duas alternativas para resga
tar a clientela brasileira e estrangeira para o turismo
nacional: a primeira propõe a equalização de prazos
nos financiamentos destinados à montagem de in
fra-estrutura de serviços - estabelecimentos e equi
pamentos de apoio. Sobre essa alternativa somos
pela sua aprovação.

A segunda alternativa refere-se a mudanças
que envolvem a aviação civil e, por esse aspecto, a
julgamos inviável. Ela aparece no art. 3° do projeto,
em que se permite a realização de vôos especialmen
te fretados para condução de pessoas, por empresas
de transporte aéreo nacionais e estrangeiras, desde
que atendam às exigências técnicas.

Ora, conforme o art. 205 do Código Brasileiro de
Aeronáutica, "para operar no Brasil, a empresa es
trangeira de transporte aéreo deverá:

I - ser designada pelo Governo do respectivo
país;

li-obter autorização de funcionamento no Brasil;

111 - obter autorização para operar os serviços
aéreos.

Parágrafo único. A designação é ato de Gover
no a Governo, pela via diplomática, enquanto os pe
didos de autorização, a que se referem os itens 11 e 111
deste artigo são atos da própria empresa designada:'

Determina que o Poder Executivo regulamen
tará esta lei no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

11 - Voto do Relator

I - Relatório

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara os Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 9-5-96, por cinco sessões.

Esgotado o prazo, não foram recebidas emen
das ao projeto.

Sala da Comissão, 17 de maio de 1996. - Ruy
Ornar Prudêncio da Silva, Secretário.

PROJETO DE LEI W 1.256/95

O presente projeto de lei estabelece incentivos
para o turismo receptivo interno e externo.

Permite, sem restrições, a equalização de pra
zos, pelas instituições financeiras oficiais e privadas,
no financiamento a pessoas jurídicas especializadas
e envolvendo: a prestação de serviços turísticos no
território nacional a aquisição de veículos automoto
res, embarcações e aeronaves produzidas no País
e destinadas ao apoio turístico; a construção, ampli
ação e reforma de estabelecimentos de infra-estru
tura turística, incluindo equipamentos e móveis, lo
calizados no País.

Ressalva que essas referidas operações, se já
contratadas, poderão ser repactuadas.

Permite a realização de vôos especialmente
fretados, dentro do território nacional, para condu
ção de pessoas, por empresas de transporte aéreo

PARECER DA COMISSÃO DE VIAÇÃO
E TRANSPORTES

111 - Parecer da Comissão de Constituição e Jus
tiça e de Redação:

- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

11 - Parecer da Comissão de Economia, Indústria nacionais e estrangeiras,
e Comércio: exigências técnicas.

- termo de recebimento de emendas

- parecer do relator
- parecer da Comissão



I - Relatório

PROJETO DE LEI N° 1.256-A/95

Nos termo do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente de
terminou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões - de prazo para apresentação de emendas,
a partir de 12-12-96, porcinco sessões. Esgotando o pra
zo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 7 de abril de 1997. - Anamé
lia Ribeiro Correia de Araújo, Secretária.

o projeto de lei em epígrafe, de autoria do nobre
Deputado Eujácio Simões, busca criar incentivos para
o turismo receptivo interno e externo.

Em seu art. 2° permite, sem qualquer restrição,
a equalização de prazos, pelas instituições financei
ras oficiais e privadas, no financiamento a pessoas ju
rídicas especializadas em operações que tenham
como objeto a prestação de serviços turísticos no ter
ritório nacional, a aquisição de veículos destinados ao
apoio turístico e a construção, ampliação e reforma
de estabelecimentos de infra-estrutura turística.

Procurando ser abrangente em seus incentivos,
o projeto permite, ainda, que operações já contrata
das, que tenham como objeto aquelas operações re
tromencionadas, possam ser repactuadas entre as
partes interessadas.

Finalmente, permite a realização, em território
nacional, de vôos especialmente fretados para a con
dução de pessoas por empresas de transporte aéreo
nacionais e estrangeiras que, obviamente, atendam
às exigências técnicas.

11 - Voto do Relator

É louvável a iniciativa do nobre Deputado Eujá
cio Simões, que vem juntar-se ao grupo de pessoas
preocupadas com o setor de turismo em nosso País.
E conhecida a importância que este setor representa
em nível da economia internacional nos dias de hoje.
Em muitos países chega a ser o detentor da maior fa
tia da renda nacional e, seguramente, um dos princi
pais responsáveis pela geração de emprego.

Por isso, cada vez mais, os governos procuram
criar todas as condições para que os empresários e
profissionais envolvidos com o turismo tenham como
fornecer serviços de qualidade a preços e prazos ra
zoáveis para seus usuários. Os incentivos, por sua
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No artigo 215 do mesmo Código temos o se- COMI?SÃO DE ECONOMIA,
guinte: "Considera-se doméstico e é regido por este INDUSTRIA E COMÉRCIO

Código, todo transporte em que pontos de partida, in- TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
termediários e de destino estejam situados em territó
rios nacional".

Já o art. 216 diz que "os serviços aéreos de
transporte público doméstico são reservados às pes
soas jurídicas brasileiras".

Diante dessas limitações impostas pelo Código,
torna-se inviabilizado, a nosso ver, o art. 3° do projeto
de lei em exame.

Pelo exposto, somos pela aprovação do PL n°
1.256, de 1995, com a emenda supressiva que apre
sentamos.

É o voto.

Sala da Comissão, 26 de junho de 1996. - De
putado Simão Sessim, Relator.

Suprima-se o art. 3° do projeto, renumerando-se
os demais.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 1996. - De
putado Newton Cardoso, Presidente - Deputado Si
mão Sessim, Relator.

EMENDA OFERECIDA PELO RELATOR
Emenda Supressiva

Suprima-se o art. 3° do projeto e renumere-se
os demais.

Sala da Comissão, 26 de junho de 1996. - De
putado Simão Sessim.

11I- Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemen
te, com emenda, o Projeto de Lei n° 1.256/95, nos ter
mos do parecer do relator.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:

Newton Cardoso - Presidente, Mauro Lopes e
Mário Negromonte - Vice-Presidentes, Chico da
Princesa, Cláudio Cajado, Paulo Gouvêa, Philemon
Rodrigues, Moreira Franco, Ricardo Barros, Alberto
Silva,e Leônidas Cristina - titulares, e Eliseu Resen
de, Rubem Medina, Edinho Araújo, Basflio Villani,
Oswaldo Soler e Zé Geraldo - suplentes.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 1996. - De
putado Newton Cardoso, Presidente - Deputado Si
mão Sesim, Relator.

EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO
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vez, tornam a briga pela atração de turistas mais acir
rada e elevam os requisitos para que qualquer país
torne-se competitivo, uma vez que mesmo o turismo
doméstico é condicionado pelas condições vigentes
no mercado internacional.

Entretanto, sem entrar no mérito da presente
proposta, devo salientar que já existem em tramitação
nesta Casa dois Projetos de Lei, um de n° 4.612/94,
de nossa autoria, e outro de nO 4.769/94, de iniciativa
do Poder Executivo, que buscam definir uma política
nacional de turismo.

Considerando que essas duas propostas são
mais abrangentes que a de iniciativa do ilustre Deputa
do Eujácio Simões e, ainda, que sua tram~ação encon
tra-se em fase final, entendemos que esta Comissão
deva votar pela rejeição do Projeto de Lei n° 1.256195.

Sala da Comissão, de de 1998. - Deputado Ru
bem Medina, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Economia, Indústria e Comércio,
em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou, unanime
mente, o Projeto te Lei n° 1.256-A/95, nos termos do pa
recer do Relator, Deputado Rubem Medina.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Robson Tuma - Presidente, Luiz Braga, Hercu

lano Anghinetti e Antônio do Valle - Vice-Presidentes,
Airton Dipp, Hugo Rodrigues da Cunha, João Pizzo
latti, Lima Netto, Moisés Bennesby, Odacir Klein, Ru
bem Medina, Cunha Lima, Francisco Dornelles, Ger
mano Rigotto, Gonzaga Mota, Luz Carlos Hauly, Ma
noel Castro e Pedro Valadares.

Sala da Comissão, 9 de dezembro de 1998. 
Deputado Robson Tuma, Presidente.

Ofício-Preso nO 143/98

Brasília, 9 de dezembro de 1998

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Projeto de

Lei n° 1.256-N95, que, "cria incentivos ao turismo na
cional e dá outras providências", do Deputado Eujácio
Simões, inicialmente despachado às Comissões para
apreciação conclusiva, nos termos do art. 24, 11, do
Regimento Interno da Casa, decaiu dessa condição,
por ter recebido pareceres divergentes nas Comis
sões de Viação e Transportes e de Economia, Indús
tria e Comércio, que lhe apreciaram o mérito, passan-

do doravante a tramitar sujeito à apreciação do Plená
rio, com base na alínea g, inciso 11, do referido art. 24.

Atenciosamente, - Deputado Robson Tuma,
Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇAO

I - Relatório

O projeto de lei sob exame prevê a equalização
de prazos, por instituições financeiras oficiais e priva
das, no financiamento a pessoas jurídicas especiali
zadas tendo por objeto, resumidamente, a prestação
de serviços turísticos no território nacional, a aquisi
ção de veículos e outros meios de transporte e a
construção, ampliação e reforma de estabelecimen
tos de infra-estrutura turística.

Diz ainda da permissão à realização de vôos es
pecialmente fretados para condução de pessoas por
empresas de transporte aéreo nacionais e estrangei
ras no território nacional.

Examinado na Comissão de Viação e Transpor
tes, foi aprovado, unanimemente, com emenda supri
mindo o artigo que tratava da permissão aos vôos fre
tados acima citada.

Na Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, no entanto, foi o projeto rejeitado, sob a alegação
de existirem, na época (dezembro de 1998), dois pro
jetos mais abrangentes em conteúdo, ambos sugerin
do uma política nacional para o turismo.

Vem, agora, a esta Comissão para que opine
sobre a constitucionalidade, a juridicidade e a técnica
legislativa, nos termos regimentais.

11 - Voto do Relator

A matéria é da competência da União e não há
reserva de iniciativa.

O artigo 4° assina prazo ao Executivo para regu
lamentar a lei, o que implica inconstitucionalidade e,
conseqüentemente, a necessidade de supressão do
artigo.

No que tange à juridicidade, é correta a crítica
do Relator na Comissão de Viação e Transportes. O
Código Brasileiro de Aeronáutica, pela redação de
seus artigos 205,215 e 216, impede a realização dos
vôos chamados "charters" - isto é, aeronaves freta
das por um grupo de pessoas.

Entendemos serem esses artigos do Código
Brasileiro de Aeronáutica norma geral a ser acatada e
mantida, não havendo, motivo juridicamente válido
para a liberação dos acima citados vôos fretados.



SUBSTITUTIVO ADOTADO - CCJR

I - a prestação de serviços turísticos, quando
realizada no âmbito do território nacional;

11 - a aquisição de veículos automotores, em
barcações e aeronaves de fabricação nacional e es
trangeira, destinadas ao apoio turístico;

111 - a construção, ampliação e reforma de es
tabelecimentos de infra-estrutura turística, incluindo
equipamentos e móveis, desde que se localizem em
território nacional.

Parágrafo único. As operações previstas no
caput deste artigo já contratadas poderão ser re
pactuadas.

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

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

Cria incentivos ao turismo nacional
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O turismo interno e externo receptivo
contará com incentivos, nos termos que esta lei dis
puser.

Art. 2° Fica permitida, sem qualquer caráter
restritivo, a equalização de prazos, pelas instituições
financeiras oficiais e privadas, no financiamento a
pessoas jurídicas especializadas, tendo como obje
to:

SUBSTITUTIVO DO RELATOR

Cria incentivos ao turismo nacional
e dá outras providências.
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Assim, sugerimos, por injuridicidade, a supressão do Inaldo Leitão - Presidente, Zenaldo Coutinho e
artigo 3° do projeto. Osmar Serraglio - Vice-Presidentes, Alceu Collares,

Quanto à técnica legislativa, é de se suprimir, Aldir Cabral, Alexandre Cardoso, André Benassi,
em decorrência da Lei Complementar n° 95, de 1998, Antônio Carlos Konder Reis, Augusto Farias, Bispo
o artigo 6° do projeto. Rodrigues, Coriolano Sales, Custódio Mattos, Dr.

Assim, opinamos pela constitucionalidade, juri- Antonio Cr~z, Edmar Moreira, Eurico Miranda, ~er-

dicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei nO nando CoruJa, Fernan~o Go~çalves, Ge?van Frelta~,
1.256 de 1995 na forma do Substitutivo em anexo e Geraldo Magela, lbrahlm Abl-Ackel, lédlo Rosa, Jal-
da e~enda adotada pela Comissão de Viação' a me Martins, Jarbas Lima, José Antonio Almeida, José
Transportes. Genoíno, José Priante, José Roberto Batochio, Luiz

Sala da Comissão 17 de novembro 1999 _ De- Eduardo Greenhalgh, Marcos Rolim, Moroni Torgan,

t d L AI
- t 'R I t . Nelson Otoch, Nelson Trad, Ney Lopes, Paes Landim,

pu a o eo can ara, e a or. P I M Ih- R V' Sé' M' dau o aga aes, enato lanna, rglo Iran a,
Vicente Arruda, Vilmar Rocha, Zulaiê Cobra, Ary
Kara, Átila Lins, Átila Lira, Bispo Wanderval, Domicia
no Cabral, Edir Oliveira, João Leão, Nelo Rodolfo,
Orlando Fantazzini e Themístocles Sampaio.

Sala de Comissão, 26 de setembro de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

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

Sala da Comissão, 17 de novembro de 1999. 
Deputado Leo Alcântara, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com substitutivo, do Projeto de
Lei n° 1.256-8/95 e da Emenda da Comissão de Via
ção e Transportes, nos termos do parecer do Relator,
Deputado Léo Alcântara.

Participaram da votação os Senhores Deputados:

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O turismo interno e externo receptivo

contará com incentivos, nos termos que esta lei dis
puser.

Art. 2° Fica permitida, sem qualquer caráter res
tritivo, a equalização de prazos, pelas instituições fi
nanceiras oficiais e privadas, no financiamento a pes
soas jurídicas especializadas, tendo corno objeto:

1-a prestação de serviços turísticos, quando re
alizada no âmbito do território nacional;

11- a aquisição de veículos automotores, embar
cações e aeronaves de fabricação nacional e estran
geira, destinadas ao apoio turístico;

111 - a construção, ampliação e reforma de esta
belecimentos de infra-estrutura turística, incluindo
equipamentos e móveis, desde que se localizem em
território nacional.

Parágrafo único. As operações previstas no ca
put deste artigo já contratadas poderão ser repactua
das.



11 - Voto do Relator

Meritória a iniciativa do nobre Deputado João
Fassarella, em atenção à recomendação da I Confe
rência Nacional de Assistência Social, no sentido de
que se destinem aos Fundos de Assistência Social as
doações objeto de incentivo fiscal na legislação do
imposto de renda.

Entretanto, a matéria guarda peculiaridades re
lativas à administração fiscal, envolvendo distintos
aspectos e desdobramentos ligados à fiscalização e
ao controle, quando se tratam de pessoas físicas ou
jurídicas.

Em primeiro lugar, a Lei n09.250, de 26-12-95,
que regula a matéria no tocante às pessoas físicas,
previa no art. 12, inciso IV, a dedução, dentre ou
tras, das contribuições e doações a instituições fi
lantrópicas, desde que o somatório total das dedu
ções não excedesse a 12% do imposto devido.

Todavia, este dispositivo foi vetado pelo Presi
dente da República, sob os seguintes argumentos:
1} as pessoas físicas podem usufruir da dedução de
doações aos Fundos controlados pelos Conselhos
da Criança e do Adolescente; ao Programa Nacio
nal de Apoio à Cultura; e ao investimentos em ativi
dades audiovisuais; 2) esse tipo de dedução já é ad
mitida para as pessoas jurídicas, caso em que há
melhores possibilidades de controle fiscal.

Tanto que a Lei nO 9.249, de 26-12-95, relativa às
pessoas jurídicas, prevê doações, até o limite de 2%
do lucro operacional, a entidades sem fins lucrativos,
que "prestem serviços gratuitos em benefício de em
pregados da pessoa jurídica doadora" ou em benefí
cio da comunidade.

Em vista desta disposição legal, não nos pode
mos furtar à consideração da relevância e conveniên
cia da prestação de serviços médicos, odontológicos
e assistenciais aos empregados e seus dependentes,
frente às dificuldades da conjuntura econômico-social
do País nos dias atuais.

Assim, considerando que a legislação vigente já
não admite a dedução pretendida para a pessoa físi
ca, bem como entendendo que a alteração proposta,
quanto às pessoas jurídicas, afetaria drasticamente o
apoio assistencial das empresas aos seus funcionári
os, sem nenhuma garantia de que as mesmas seriam
estimuladas a colaborar com os Fundos de Assistên
cia Social de forma anônima e desinteressada, vota
mos pela rejeição do Projeto de Lei n01.914, de 1996.

Sala da Comissão, 21 de agosto de 1996. 
Deputado José Unhares, Relator.

SUMÁRIO

D- Relatório

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA

* Projeto inicial publicado no DCD de 8-6-96

I - Parecer da Comissão de Seguridade Social e
Família:

- parecer do relator
- parecer da Comissão

11 - Parecer da Comissão de Finanças e Tributa
ção:

- termo de recebimento de emendas - 1997
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer do relator
- substitutivo apresentado pelo relator
- termo de recebimento de emendas ao substi-

tutivo
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão
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·PROJETO DE LEI N° 1.914-B' DE 1996 No prazo regimental, não foram apresentadas
(Do Sr. João Fassarella) emendas ao projeto.

É o relatório.
Altera a legislação do imposto de

renda para substituir os incentivos fis
cais às doações a entidades filantrópi
cas por incentivos fiscais às doações a
Fundos de Assistência Social; tendo
pareceres: da Comissão de Seguridade
Social e Família, pela rejeição, contra
os votos dos Deputados Humberto Cos
ta e José Augusto (Relator: Deputado
José Unhares); e da Comissão de Fi
nanças e Tributação, pela compatibili
dade e adequação financeira e orça
mentária e, no mérito, pela aprovação,
com substitutivo (Relator: Deputado
Luiz Carlos Hauly).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; de Finanças e Tributação; e de
Constituição e Justiça e de Redação (art.
54) - art. 24,11, g)

Projeto de lei em epígrafe propõe alterações às
Leis nOs 9.249 e 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
que dispõem sobre o imposto de renda das pessoas
físicas e jurídicas, para estabelecer, no tocante aos
incentivos fiscais, que as doações a entidades filan
trópicas fiquem substituídas por doações ao Fundo
Nacional de Assistência Social e seus congêneres
nos Estados, Distrito Federal e Municípios.



46240 Quinta-feira 27 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2001

PROJETOS DE LEI

0.213/95

0.812/95

0.897/95

1.241/95

1.475/96

1.638/96

1.914/96

3.610/97

4.220/98

4.221/98

4.405/98

PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR

013/95

104/96

225/98

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL

419/96

Parecer da Comissão Senhor Presidente,
Nos termos do art. 105, parágrafo único, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
Vossa Excelência o desarquivamento das proposições,
a seguir relacionadas, que são de minha autoria.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI W 1.914-A/96

A Comissão de Seguridade Social e Família, em
reunião ordinária realizada hoje, opinou pela rejeição
do Projeto de Lei n° 1.914/96, contra os votos dos De
putados Humberto Costa e José Augusto, nos termos
do parecer do Relator, Deputado José Unhares.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Eduardo Mascarenhas, Presidente; Osmânio
Pereira, Arnaldo Faria de Sá e José Aldernir,
Vice-Presidentes; Ayres da Cunha, Carlos Magno,
Ceci Cunha, Fernando Gonçalves, Iberê Ferreira, Jair
Soares, Jonival Lucas, José Tude, Roberto Jefferson,
Antônio Joaquim Araújo, Costa Ferreira, Darcisio Pe
rondi, Elcione Barbalho, Rita Camata, Adelson Salva
dor, Alcione Athayde, Jofran Frejat, José Unhares,
Luiz Buaiz, Nilton Baiano, Dolores Nunes, José
Egydio, Pedro Canedo, Cipriano Correia, Fátima Pe
laes, Márcia Marinho, Elias Murad, Jovair Arantes,
Humberto Costa, José Augusto, Marta Suplicy, Tuga
Angerami, Cidinha Campos, Serafim Venzon, Agnelo
Queiroz e Jandira Feghali.

Sala da Comissão, 11 de dezembro de 1996. 
Deputado Eduardo Mascarenhas, Presidente.

Nos termos do art. 119, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determi
nou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das Co
missões de prazo para apresentação de emendas, a
partir de 2-4-97, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 10 de abril de 1997. - Maria
Linda Magalhães, Secretária.

REQUERIMENTO
(Do Sr. João Fassarella)

Requer o desarquivamento de proposi
ções.

Defiro, nos termos do art. 105, parágrafo
único, do RICO, o desarquivamento das se
guintes proposições: PL: 213/95, 812/95,
897/95, 1.241/95, 1.475/96, 1.638196,
1.914/96, 3.610/97, 1.220/98, 4.221/98,
4.405/98, PLP: 13/95, 104/96, 225198 e PEC
419/96. Publique-se.

Em 9-3-99. - Michel Temer, Presiden-
te.

Sala das Sessões, 9 de março de 1999. - Depu
tado João Fassarella, PT/MG.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.914-A/96

Nos termos do art. 119, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determi
nou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das Co
missões de prazo para apresentação de emendas, a
partir de 24-5-99, por cinco sessões. Esgotado o pra
zo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 31 de maio de 1999. - Maria
Linda Magalhães, Secretária.

1- Relatório

Com a iniciativa em epígrafe, pretende o ilustre
autor conceder à pessoa jurídica a dedutibilidade de
até 2% do lucro operacional, antes de computada sua
dedução, das doações efetuadas para o Fundo Naci
onal de Assitência Social e seus congêneres em níve
is estadual, distrital e municipal.
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Doutra parte, a proposição implicitamente revoga
o incentivo que atribui às pessoas jurídicas igual bene
fício fiscal, quando as beneficiárias são entidades ci
vis, sem fins lucrativos e legalmente constituídas no
País, que prestem serviços gratuijos em favor de em
pregados da empresa doadora, de seus dependentes,
ou em benefício da comunidade onde atuem, observa
das condições e controles estabelecidos em lei.

A proposição em tela estende, ainda, à pessoa
física, a dedução no imposto devido das doações efe
tuadas para os Fundos acima citados, mantendo, no
entanto, a limitação do somatório das deduções efe
tuadas a título de contribuições, então fixada em 12%
daquele imposto, pela Lei n° 9.250, de 1995.

Alega o autor que as recomendações da 1a Con
ferência Nacional de Assistência Social - conforme
determinação da Lei nO 3.742, de 1993, no sentido de
avaliar a eficácia do sistema de assistência social e a
ele propor reformas -, apontam para a particulariza
ção de uso do dinheiro público, executada de forma
"descoordenada e dissociada das diretrizes estabele
cidas pela lei", sugerindo o redirecionamento dos re
cursos para maior eficácia dos incentivos.

Apreciado pela Comissão de Seguridade Social
e Família em 11 de dezembro de 1996, foi o projeto de
lei em exame rejeitado, nos termos do parecer do Re
lator. A possibilidade de dedução incentivada do im
posto para doações efetuadas pela pessoa física, an
teriormente vetada, bem como de similar dedução
para a pessoa jurídica, além de prováveis reduções
do apoio assistencial das empresas a seus funcioná
rios e da não garantia de contribuição para o FNAS,
justificaram a medida.

Encaminhado à Comissão de Finanças e Tribu
tação em abril de 1997, a proposição não recebeu
emendas no prazo regimental.

Desarquivado em 1999, por iniciativa de seu au
tor, uma vez mais manteve o texto em seu original,
após o esgotamento de novo prazo para apresenta
ção de emendas nesta última Comissão.

11 - Voto do Relator

Cumpre à Comissão de Finanças e Tributação
apreciar a proposição sob os aspectos de compatibili
dade ou adequação orçamentária e financeira, sendo
terminativo seu parecer, e de mérito, de acordo com
os arts. 32, inciso 11, letras h e j, 53, inciso 11, e 54, inci
so 11, todos do Regimento Interno desta Casa.

As exigências da Lei de Diretrizes Orçamentári
as para o exercício de 2001 - Lei n09.995, de 26de ju
lho de 2000 - e da Lei de Responsabilidade Fiscal 
Lei Complementar nO 101 ,de 5 de maio de 2000 - im-

põem, como medida saneadora à proposição que
embute renúncia de receitas tributárias, a criação de
novas fontes de receitas, por intermédio de novos tri
butos ou da oneração dos ora vigentes.

Claramente, no caso da extensão do incentivo
para a pessoa física, não há nova destinação de re
cursos tributários, porquanto mantém-se o mesmo li
mite de dedução do imposto devido, hoje já previsto
no orçamento de renúncias tributárias.

Com relação ao incentivo da pessoa jurídica, sob
o aspecto econômico, a nova fonte de recursos tributári
os seria originada do montante de renúncia atualmente
previsto e destinado ao incentivo a ser revogado.

Portanto, o projeto de lei em tela revoga implici
tamente benefício fiscal ora vigente para a pessoa ju
rídica, institui outro, de mesma sistemática mas com
destinação diversa, e, ainda, estende o incentivo à
pessoa física, sem contudo prever qualquer acrésci
mo na dedutibilidade de ambos os benefícios.

Quanto ao mérito, cabem as considerações se
guintes.

Sob o ponto de vista econômico, as previsões
de aplicações nos incentivos vigentes apresentam
valores pouco expressivos, atingindo baixos percen
tuais do PIB e do total de incentivos, cabendo às pes
soas jurídicas montantes correspondentes a uma
participação de 3 a 5 vezes maior que aquela das
pessoas físicas.

Extraídos dos Demonstrativos de Benefícios Tri
butários, realizados pela Secretaria da Receita Fede
ral, os montantes previstos de renúncia de receita tri
butária nos anos de 1999 a 2001 ,para o incentivo pre
visto na Lei n° 9.249, de 1995, art.13, § 2°, inciso 111,
atualmente concedido às pessoas jurídicas, a título
de contribuições e doações, atingem montantes entre
14 milhões e 25 milhões de reais, representando cer
ca de 0,0015% e 0,0024% do PIB e 0,09% e 0,15% do
total dos benefícios.

Com relação aos incentivos ora vigentes para
doações de pessoas físicas, tais montantes de previ
são de referência a valores entre 4 milhões e 6 mi
lhões de reais, naquele período, sem representativi
dade com relação ao PIB e atingindo cerca de 0,03%
do total dos benefícios concedidos.

A par dos volumes de capital movimentados pe
los dois grupos de contribuintes, ressalta a destina
ção especíifica do incentivo concedido às pessoas ju
rídicas, com reflexo na situação de seus empregados
e da comunidade em que está inserida.

Os incentivos das pessoas físicas, via de regra,
não apresentam esta característica, sendo destina-
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dos, basicamente, a fundos, sem vinculação entre o
doador e o donatário. Podem assim ser efetuadas
contribuições para os fundos controlados pelos Con
selhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos
da Criança e do Adolescente, para o Programa Nacio
nal de Apoio à Cultura - PRONAC, e investimentos
em atividades audiovisuais.

Por outro lado, o acompanhamento da execução
orçamentária do Fundo Nacional de Assistência Soci
al- FNAS, referente ao período de 1995 a 2001, este
último sob autorização, aponta crescimentos de mais
de 100% nos anos de 1996 e 1997, e na faixa entre
27% e 35% nos exercícios subseqüentes.

Os valores aplicados no Fundo, desde sua cria
ção, passaram de R$278,4 milhões, em 1995, ao
montante autorizado de R$3.614,6 milhões em 2001.

Os projetos e atividades do FNAS voltaram-se,
até 1999, para o apoio a criança carente, ao cidadão,
à família, ao deficiente e à pessoa idosa, bem como
de benefícios a estes últimos; desenvolvimento de
ações sociais, comunitárias e de geração de renda no
enfrentamento da pobreza; apoio ao combate ao tra
balho infanto-juvenil; assistência integral à criança e
ao adolescente e participação em programas de ga
rantia de renda mínima.

Com o incremento dos recursos alocados ao
Fundo, provenientes, em sua quase totalidade, das
vinculações estabelecidas pela Constituição Federal
e, em especial, da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social - COFINS (83%, em 2000 e
87%, no autorizado para 2001), além de recursos or
dinários e de sobra de caixa do Tesouro Nacional
(11%, em 2000), os projetos de atendimento aumen
taram e se diversificaram consideravelmente, confor
me dados extraídos do SIAFI/STN.

Os recursos do Fundo Nacional de Assistência
Social, repassados aos Fundos Estaduais e Munici
pais de Assistência Social, permitem aos órgãos pú
blicos, através de convênios realizados com entida
des filantrópicas públicas e privadas, a execução de
projetos e atividades de seguridade social. Em cará
ter excepcional, por força do art. 4° da Medida Provi
sória n02.060, de 26 de setembro de 2000, hoje reedi
tada sob a n02.187-12, art. 6°, poderá ser feita a trans
ferência de recursos do FNAS diretamente às entida
des privadas de assistência social, para o desenvolvi
mento das ações continuadas de assistência social
quando o repasse não puder ser efetuado ao ente fe
derativo, em decorrência de inadimplência desses
com o Sistema de Seguridade Social.

Vale enfatizar que a fonte de ingressos do FNAS
é orçamentária, e o incremento de seus recursos indi-

ca a importância das medidas governamentais sob
sua promoção, de alcance nacional e amplo espectro.

A impossibilidade de determinar, com precisão, o
universo das entidades beneficiadas por doações das
pessoas jurídicas deve-se à falta de dados e à multipli
cidade de controles, por meio de certificados produzi
dos por vários órgãos da administração pública.

Atualmente as entidades filantrópicas podem
obter registros, por vezes concomitantes, dentre os tí
tulos de Utilidade Pública Federal, Utilidade Pública
Estadual, Utilidade Pública Municipal, Certificado de
Fins Filantrópicos, bem como qualificação como
Organização Social e Organização da Sociedade Ci
vil de Interesse Público. Tais denominações assegu
ram diferentes direitos.

De acordo com o Conselho Nacional de Assistên
cia Social, cerca de 6.860 entidades nacionais possuem
o certificado de entidade de fins filantrópicos.

Por outro lado, somente 146 entidades, no pe
ríodo de setembro de 1999 até a presente data, rece
beram o título de Organização de Sociedade Civil de
Interesse Público, fornecido pelo Ministério da Justi
ça, de acordo com a Lei n° 9.790 publicada em 24 de
março de 1999.

Para o gozo do incentivo fiscal concedido à pes
soa jurídica, a entidade beneficiada deverá ser decla
rada de utilidade pública por órgão competente da
União e, portanto, de âmbito federal.

Cabe alertar que a Secretaria da Receita Federal
realiza o acompanhamento de efetiva aplicação dos in
centivos que estão distintamente identificados na decla
ração anual de rendimentos. Desta forma não é possí
vel confrontar a previsão de renúncia com efetiva aplica
ção, no que se refere aos incentivos em tela.

Isto posto, claro está que a pulverização de re
cursos oriundos de renúncia tributária, agregada a
controle insuficiente da aplicação do benefício, não
deve persistir, em especial quando os recursos se
destinam à tradicionalmente carente área de assis
tência social. Tal circunstância demonstra incompati
bilidade com a Lei Orgânica da Assistência Social, es
tabelecida pela Lei n° 8.742, de 1993, que, a par da
criação do Fundo Nacional de Assistência Social

- FNAS, e congêneres nos demais níveis de go
verno, fixou sistemática de aplicação, acompanha
mento e controle das ações sociais.

Alguns reparos devem ser efetuados à proposi
ção, com vistas a sanar possível dubiedade de texto e
a atender ao princípio da anualidade que rege o
Imposto de Renda, conforme dispõem a Constituição
Federal e o art. 104 do Código Tributário Nacional, e
os requisitos de técnica legislativa estabelecidos na



TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO

PROJETO DE LEI N° 1.914-A/96

Nos termos do art. 119, 11, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, a Sr. Presidente determi
nou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das Co
missões de prazo para apresentação de emendas, a
partir de 3-9-01, por cinco sessões. Esgotado a prazo,
não foram recebidas emendas ao substitutivo ofereci
do pelo relator.

Sala da Comissão, 11 de setembro de 2001.
Maria Linda Magalhães, Secretária.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemen
te, pela compatibilidade e adequação financeira e or
çamentária e, no mérito, pela aprovação do Projeto de
Lei n° 1.914-A/96, com Substitutivo, nos termos do
parecer do relator, Deputado Luiz Carlos Hauly.

Estiveram presentes as Senhores Deputados
Jorge Tadeu Mudalen, Presidente; Pedro Novais,
José Carlos Fonseca Jr. e José Pimentel, Vice-Presi
dentes; Félix Mendonça, José Aníbal, José Militão,
Rodrigo Maia, Sampaio Dória, Sebastião Madeira,
Silvio Torres, Chico Sardelli, Jorge Khoury, Pauder
ney Avelino, Armando Monteiro, Germano Rigotto,
João Eduardo Dado, Milton Monti, Carlito Merss, João

VII - as doações comprovadamente
efetuadas ao Fundo Nacional de Assistência

Cria incentivos fiscais do imposto de
renda para as doações a Fundos de Assis
tência Social, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O inciso 111 do § 2° do art. 13 da Lei n°

9.249, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 13 .

§ 2° Poderão ser deduzidas as seguin-
tes doações:

1- .
11- .
111 - as doações, até o limite de dois

por cento do lucro operacional da pessoa ju
rídica, antes de computada a sua dedução,
comprovadamente efetuadas ao Fundo Na
cional de Assistência Social (FNAS), instituí
do pela União, nos termos do art. 27 da Lei
n° 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e aos
Fundos de Assistência Social, instituídos
pelos Estados, Distrito Federal e Municipais,
nos termas do art. 30 da mesma lei." (NR)

Art. 2° Fica acrescentado ao art. 12 da Lei n°
9.250, de 26 de dezembro de 1995, o inciso VII, nos
seguintes termos:

"Art. 12 ..
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Lei Complementar n095, de 1998, com as alterações Social (FNAS), instituído pela União, nos
da Lei Complementar n° 107, de 2001. termos do art. 27 da Lei n° 8.742, de 7 de

Assim, cabe especificar a não-cumulatividade dezembro de 1993, e aos Fundos de Assis-
dos incentivos destinados às pessoas jurídicas, por tência Social, instituídos pelos Estados, Dis-
intermédio da fixação do prazo de aplicação do novo trito Federal e Municípios, nos termos do
benefício e, implicitamente, da perda de vigência do art. 30 da mesma lei." (NR)
anterior. Ademais, faz-se necessário atualizar o limite Art. 30 O art. 22 da Lei nO 9.532, de 10 de de-

~~::~: ~;od~~~~~~~~~~~:~, ~sefoe:~~~~f~s~c~:i ~: zembro de 1997, passa a viger nos seguintes termos:

9.532, de 10 de dezembro de 1997, com vistas a tor- "Art. 22. A soma das deduções a que
nar a proposição compatível e adequada orçarmentá- se referem os incisos I a 111 e VII do artigo
ria e financeiramente. 12 da Lei n° 9.250, de 1995, fica limitada a

Pelo exposto, voto pela compatibilidade e pela seis por cento do valor do imposto devido,
adequação orçamentária e financeira do Projeto de não sendo aplicáveis limites específicos a
Lei n° 1.914-A, de 1996, e, no mérito, por sua aprova- quaisquer dessas deduções." (NR)

ção na forma do Substitutivo anexo. Art. 4° Fica revogado o § 1° do art. 12 da Lei n°
Sala da Comissão, 29 de agosto de 2001. - 9.250, de 26 de dezembro de 1995.

Deputado Luiz Carlos Hauly, Relator. Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua pu-

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI blicação, e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do
N° 1.914-A, DE 1996 exercício subseqüente ao de sua publicação.

Sala da Comissão, 29 de agosto de 20001. 
Deputado Luiz Carlos Hauly, Relator.



Parecer da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática

- termo de recebimento de emendas - 1997
- termo de recebimento de emendas - 1999
- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- termo de recebimento de emendas ao substitutivo
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.940/97

Nos termos do art. 119, caput I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões de prazo para apresentação de emen
das, a partir de 5-5-97, por cinco sessões. Esgotado o
prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 15 de maio de 1997. - Maria
Ivone do Espírito Santo, Secretária.

*PROJETO DE LEI N° 2.94o-A, DE 1997
(Do Sr. João Pizzolatti)

Dispõe sobre o Dia Nacional de Pre
venção do Álcool e das Drogas, e dá ou
tras providências; tendo parecer da Co
missão de Ciência e Tecnologia, Comuni
cação e Informática, pela aprovação des
te, e dos de nOs 3.317/00 e 3.827/00, apen
sados, com substitutivo (Relator: Depu
tado Luiz Moreira).

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática, de Seguri
dade Social e Família; e de Constituição e
Justiça e de Redação (Art. 54) - Art. 24, 11)

• Projeto inicial publicado no OCO de 4-4-97
- Projetos apensados PL n° 3.317/00 (OCO de 30-6-00) e PL n°
3.827/00 (OCO de 30-11-00).

SUMÁRIO

§ 2° Poderão ser deduzidas as seguin-
tes doações:

1- .
11- ..
111- as doações, até o limite de dois por

cento do lucro operacional da pessoa jurídi
ca, antes de computada a sua dedução,
comprovadamente efetuadas ao Fundo Naci
onal de Assistência Social (FNAS), instituída
pela União, nos termos do art. 27 da Lei n°
8.742, de 7 de dezembro de 1993, e aos
Fundos de Assistência Social, instituídas pe
los Estados, Distrito Federal e Municípios,
nos termos do art. 30 da mesma lei." (NR)

Art. 2° Fica acrescentado ao art. 12 da Lei n°
9.250, de 26 de dezembro de 1995, o inciso VII, nos
seguintes termos:

"Art 12 ..
VII - as doações comprovadamente

efetuadas ao Fundo Nacional de Assistência
Social (FNAS), instituído pela União, nos
termos do art. 27 da Lei nO 8.742, de 7 de
dezembro de 1993, e aos Fundos de Assis
tência Social, instituídos pelos Estados, Dis
trito Federal e Municípios, nos termos do
art. 30 da mesma lei." (NR)

Art. 3° O art. 22 da Lei n° 9.532, de 10 de de
zembro de 1997, passa a viger, nos seguintes termos:

"Art. 22. A soma das deduções a que
se referem os incisos I a 111 e VII do artigo
12 da Lei n° 9.250, de 1995, fica limitada a
seis por cento do valor do imposto devido,

Cria incentivos fiscais do imposto de
renda para as doações a Fundos de Assis
tência Social, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O inciso 111 do § 2° do art. 13 da Lei nO

9.249, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 13 ..
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Coser, Ricardo Berzoini, Edinho Bez, Fetter Júnior, não sendo aplicáveis limites específicos a
João Mendes, Miro Teixeira, Pedro Eugênio, Eujácio quaisquer dessas deduções." (NR)

Si~ões, Roberto Argen~~, Adol!o Marin~o. Juqu~nha, Art. 40 Fica revogado o § 1° do art. 12 da Lei n°
LUIz. Carlos Hauly, Osono ~dnano, Joao Hennque, 9.250 de 26 de dezembro de 1995.
Delfim Netto e Gonzaga Patnota. '..

. _ Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
Sala da Comlssao, 26 de setemb~ode 2001. - blicação, e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do

Deputado Jorge Tadeu Mudalen, Presidente. exercício subseqüente ao de sua publicação.

SUBSTITUTIVO ADOTADO - CFT Sala da Camissão, 26 de setembro de 2001.-
Deputado Jorge Tadeu Mudalen, Presidente.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. João Pizzolatti)

Requer o desarquivamento de pro~

posições.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 105, parágrafo único, do Re

gimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a Vossa Excelência o desarquivamento das proposi
ções de minha autoria, a seguir relacionadas:

PEC n° 257/95; PL n° 1.347/95; PL n° 1.707/96;
PL n° 1.708/96; PL n° 2.201/96; PL nO 2.433/96; PL nO
2.434/96; PL n° 2.812/97; PL n° 2.813/97; PL n°
2.940/97; PL n° 3.505/97; PL n° 3.506/97; PL n°
4.472/98; PL n° 4.625/98; PL n° 4.626/98; PLP n°
119/96; PLP n° 231/98; PLP n° 238/98; PRC n° 79/96

Sala das Sessões, 30 de junho de 1999. - Depu
tado João Pizzolatti.

Defiro em parte Desarquivem-se as
seguintes proposições, juntamente com as
que eventualmente estejam a elas apensa
dos: PRC n° 257/95; PLs rflS 1347/95,
1708/96, 2201/96, 2433/96, 2434/96,
2812/97, 2813/97, 2940/97, 4472/98,
4625/98, PLPs rflS 119/96, 231/98 e 238/98.
Indefiro o pedido quanto ao PRC n° 79/96 e
quanto aos PLS nQ..S 1707/96 e 3505/97, por
que já foram desarquivados. Outrossim, in
defiro o pedido quanto aos Ps nQ..S 3506/97 e
4626/98 que foram arquivados definitiva
mente, nos termos dos arts. 58, § 4°, e 164,
§ 4° do RICD, respectivamente. Oficie-se ao
requerente e, após, publique-se.

Em 30-6-99,

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.940/97

Nos termos do art. 119, I e § 1°, combinados
com o art. 166, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura e
divulgação, na Ordem do Dia das Comissões, de pra
zo para apresentação de emendas, a partir de
31-8-99, por cinco sessões. Findo o prazo, não foram
apresentadas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 8 de setembro de 1999. 
Maria Ivone do Espirito Santo, Secretária.

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 2.940, de 1997, de autoria do
ilustre Deputado João Pizzolatti, propõe que seja institu
ído o Dia Nacional de Prevenção do Álcool e das Dro-

gas, cuja data deverá ser definida na regulamentação
da lei. Estabelece, também, que as emissoras de rádio
e televisão, inclusive as televisões por assinatura, não
veicularão, nesse dia, anúncios de produtos derivados
do álcool ou do tabaco. Determina, ainda, que o Poder
Executivo poderá requisitar das emissoras de radiodifu
são até 10 minutos, no horário compreendido entre as
sete e às vinte três horas, para inserções de mensa
gens alusivas aos danos causados pelo consumo de ál
cool e de drogas, facultado ao Poder Executivo conce
der às emissoras compensação fiscal pelo tempo que
lhe for cedido. Fixa, ainda, penalidades para as infra
ções que vierem a ser cometidas.

Na legislatura passada o projeto foi distribuído
para a relatoria do nobre Deputado Luiz Alberto, que
apresentou parecer favorável à sua aprovação. Em 11
de junho de 1997, solicitei vista do processo e apre
sentei voto em separado, opinando pela rejeição da
proposição.

Ao final da legislatura, a proposição foi arquiva
da. Em 30 de junho foi desarquivada por despacho do
presidente, em requerimento formulado pelo autor,
nos termos do art. 105 do Regimento Interno, sendo
posteriormente distribuída para minha relatoria. Em
29 de novembro de 199 foi concedida vista do Projeto
ao Deputado Pauderney Avelino. Em 23 de agosto de
2000, de autoria da ilustre Deputada Luci Choinacki,
propondo a instituição do dia 23 de junho como o Dia
Nacional de Controle e Prevenção ao Alcoolismo e
determinando que o Ministério da Saúde e as Secre
tarias Estaduais e Municipais promovam ampla cam
panha sobre os efeitos nocivos decorrentes do consu
mo abusivo de bebidas alcoólicas.

Em 1° de fevereiro de 2001, após emissão de
meu parecer, foi apensado ao processo mais um pro
jeto (PL n° 3.827, de 2000), de autoria do ilustre De
putado Gilmar Machado, propondo a instituição do
Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, a ser cele
brado no dia 17 do mês de janeiro.

Não foram apresentadas emendas aos projetos.
É o Relatório.

11 - Voto Relator

Inicialmente, cabe observar que esta Comissão
é competente para examinar apenas o mérito dos dis
positivos atinentes á comunicação social, que im
põem obrigações ás empresas de radiodifusão, quais
sejam arts. 3°, 4° e 5° da proposição principal e o pa
rágrafo único do art. 1° do primeiro projeto apensado.
A proposição mais recente apensada (PL n° 3.827, de
2000) não resolve matéria de mérito da competência
desta comissão, razão pela qual, de acordo com o



Dispõe sobre o dia Nacional de Pre
venção do Álcool e das Drogas, e dá ou
tras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei institui o Dia Nacional de Preven

ção e de Combate ao Alcoolismo e ás Drogas.
Art. 2° Fica instituído o Dia Nacional de Preven

ção e de Combate ao Alcoolismo e ás Drogas, a ser
celebrado anualmente no dia 17 de janeiro.

Art. 3° As atividades associadas ao Dia Nacional
de Prevenção e de Combate ao Alcoolismo e ás Dro
gas têm por objetivo informar a população quanto aos
danos provocados pelo consumo abusivo de produtos
derivados do álcool e de substâncias tóxicas que pos
sam causar dependência física ou psíquica.

Parágrafo único: Os Ministérios da Saúde e da
Educação, em coordenação com as secretarias com
petentes dos estados e dos municípios promoverão,
ás suas expensas, nos veículos de comunicação e
nas escolas de ensino fundamental e básico, no dia
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previsto no art. 55 do Regimento Interno, deixamos de blico, e que não há, também, restrições para veicula-
emitir manifestação sobre o seu teor. ção de mensagens educativas por parte de qualquer

No tocante aos aspectos que inserem no campo instituição, governamental ou não, mediante paga-
de atribuição específica desta comissão, cabe lem- mento. Aliás, o poder Público dispõe de vultuosas ver-
brar, inicialmente, que a propaganda de bebidas al- bas orçamentárias para realização de publicidade.
coólicas, de produtos derivados do tabaco, de medi- Isto equivaleria á compensação fiscal admitida pelo
camentos, terapias e defensivos agrícolas já está dis- autor, sem as implicações de natureza operacional
ciplinada na Lei na 9.284, de 15 de julho de 1996, que decorrentes para a Receita Federal.
regularizou o § 40 do art. 220 da Constituição Federal, Considerando, assim, os novos elementos in-
lei esta de iniciativa do ilustre Deputado Elias Murad, corporados ao processo, ou obrigado a rever a posi-
o qual tive a satisfação de relatar nesta comissão. De ção anteriormente expressa, concluindo pela adoção
acordo com este diploma compreendido entre as vin- de um novo texto, que venha a atender aos objetivos
te e uma e as seis horas, obedecida uma serie de pretendidos pelos seus autores.
princípios e ainda acompanhada de frases de adver- Sem pretender analisar o mérito do Art. 10 das
tência do Ministério da Saúde sobre os malefícios do três proposições, porquanto fogem da competência
uso ou consumo de tais substâncias. desta Comissão, cumpre-me lembrar, apena a título

Ocorre, porém, que ao final do ano passado, após de contribuição, que a Organização das Nações Uni-
intenso debate nas duas Casas do Congresso Nacio- das (ONU) já definiu a data de 26 de junho como o
nal, foi sancionada pelo Presidente da República a Lei "Dia Internacional Contra Abuso ao Tráfico de Dro-
na 10.167, de 27 de dezembro de 2000 que, ao modifi- gas" e o dia 31 de maio como "Dia Internacional de
car a lei vigente, impôs restrições mais severas a propa- Combate ao Tabagismo".
ganda dos produtos ~umígeno~: foi vedada t~tal~ente a Assim, considerando os aspectos afetos ao
propaganda comercaal nos meios de comunlcaçao, ad- campo temático desta comissão, voto pela aprovação
m~indo a. s~a realização tão some~te por meio de .pôs- dos projetos de Lei na 2.940, de 1997, na 3.317, de
teres, paineiS e cartazes na parte Interna dos locaiS de 2000 e na 3.827, de 2000, nos termos do substitutivo
venda.. No que se refere á propaganda de bebidas al- que ora apresento.
coólicas n~~ houve ~lteração das n?r~as vigentes. Sala das Comissões, 28 de março de 2001. _

IdentifiCO, aSSim, na proposlçao em exame, a Deputado Luiz Moreira Relator.
oportunidade de estender a proibição da propaganda '
imposta pelos produtos derivados do tabaco também SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR
bebidas alcoólicas, pelas mesmas razões motivações
aplicadas ao fumo.

Julgo, entretanto, importante preservar as emis
soras de radiodifusão do ônus decorrente de eventua
is cessões obrigatórias de espaço ou de atendimento
ás requisições do poder público, para transmissão de
mensagens educativas ou de interesse da sociedade,
relacionadas com esses assuntos, como pretendido
pelo autor do projeto principal. Isto se justifica como
forma de amenizar a perda de receita comercial de
corrente da vedação de veiculação de propagandas
de fumo, já em vigor, e agora de bebidas alcoólicas,
como ora proponho.

Observe-se que a proibição da propaganda co
merciai dos citados produtos implica em considerável
renúncia financeira para as empresas de radiodifu
são, que hoje pagam pela concessão e sempre tive
ram neste segmento uma das principais fontes de
sustentação de sua saúde financeira. Afora isso, re
gistra-se que a legislação em vigor já faculta aos po
deres da União a cessão de tempo para transmissão
de pronunciamentos de autoridades, no interesse pú-
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17 de janeiro de cada ano, sem prejuízo de outras da
tas, ampla campanha educativa sobre o tema.

Art. 4° O art. 4° da Lei n° 9.294, de 15 de junho
de 1996, passa a vigorar com as seguintes altera
ções:

"Art. 4° É vedada a propaganda comercial de
bebidas alcoól icas nos meios de comunicação social.

§ 1° A propaganda comercial de que trata este
artigo só poderá ser efetuada por meio de pôsteres,
painéis e cartazes, na parte interna dos locais de ven
da e não poderá induzir as pessoas ao consumo, nem
associar o produto do esporte olímpico ou de compe
tição, ao desempenho saudável ou de maior êxito de
qualquer atividade, á condução de veículos e a ima
gens ou idéias que insinuem efeitos calmantes, esti
mulantes ou similar, vedada a participação de crian
ças e adolescentes nas peças publicitárias."

§ 2° ..
Art. 5° Aplicam-se ao infrator desta lei as dispo

sições constantes do art. 9° da Lei nO 10.167, de 27 de
dezembro de 2000.

Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala das comissões, 28 de março de 2001. 
Deputado Luiz Moreira, Relator.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO

PROJETO LEI N° 2.940/97

Nos termos do art. 119, " e § 1°, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura e divulgação, na ordem do Dia
das Comissões. Findo o prazo, não foram apresenta
das emendas ao substitutivo.

Sala da Comissão, 9 de abril de 2001. - Maria
Ivone do Espirito Santo, Secretária.

/1/ - Parecer da Comissão

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunica
ção e Informática, em reunião ordinária realizada hoje,
aprovou unanimemente a Projeto de Lei n° 2.940/97 e
os Projetos de Lei nOs 3.317/00 e 3.827/00, apensa
dos, com substitutivo, nos termos do parecer do Rela
tor, Deputada Luiz Moreira.

Estiveram presentes as seguintes Deputados:
César Bandeira, Presidente - Júlio Semeghini 
Vice-Presidente - Alberto Goldman - Augusto Franca
- Domiciano Cabral - Iris Simões - João Almeida 
Luiz Piauhylino - Nárcio Rodrigues - Pedro Canedo 
Saulo Coelha - Silas Câmara - Salvador Zimbaldi -

Josué Bengtson - Arolde de Oliveira - Corauci Sobri
nho - José Mendonça Bezerra - José Rocha - Luiz
Moreira - Mário Assad Júnior - Santos Filho - Neuton
Lima - Sérgio Barcellos - Benito Gama - Hermes
Parcianello - Jorge Pinheiro - Marçal Filho - Nair Xa
vier Lobo - Ricardo Izar - Gastão Vieira - Jonival Lu
cas Júnior - Gustavo Fruet - Marinha Raupp - Ana
Corso - Babá - Gilmar Machado - Jorge BiUar - Mar
cos Afonso - Márcio Reinaldo - Moreira - Vic Pires
Franca - Ary Kara - Arnaldo Faria de Sá - Nelson Me
urer - Luiza Erundina - Valdeci Paiva - Kincas Mattos
- Agnaldo Muniz - Dr. Hélio - Olímpio Pires - Bispo
Wanderval e Oliveira Filho.

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Dispõe sabre a Dia Nacional de Pre
venção do Álcool e das Drogas, e dá ou
tras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei institui a dia Nacional de Preven

ção e de Combate ao Alcoolismo e as Drogas.

Art. 20 Fica instituído o Dia Nacional de Pre
venção e de Combate ao Alcoolismo e às Drogas, a
ser celebrado anualmente no dia 12 de janeiro.

Art. 3° As atividades associadas ao Dia Nacio
nal de Prevenção e de Combate ao Alcoolismo e às
Drogas têm por objetivo informar a população quan
to aos danos provocados pelo consumo abusivo de
produtos derivados do álcool e de substâncias tóxi
cas que passam causar dependência física ou psí
quica.

Parágrafo único. Os Ministérios da Saúde e da
Educação, em coordenação com as secretárias
competentes dos estados e dos municípios promo
verão, às suas expensas, nos veículos de comuni
cação e nas escolas de ensino fundamental e bási
co, no dia 17 de janeiro de cada ano, sem prejuízo
de outras datas, ampla campanha educativa sabre o
tema.

Art. 4°0 art.4°da Lei n09.294, de 15 de junho de
1996, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 4° É vedada a propaganda comercial
de bebidas alcoólicas nos meios de comunicação
social.

§ 10 A propaganda comercial de que trata este
artigo só poderá ser efetuada por meio de pôsteres,
painéis e cartazes, na parte interna dos locais de
venda e não poderá induzir as pessoas ao consumo,
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nem associar o produto ao esporte olímpico ou de
competição, ao desempenho saudável ou de maior
êxito de qualquer atividade, à condução de veículos e
a imagens ou idéias que insinuem efeitos calmantes,
estimulantes ou similar, vedada a participação de cri
anças e adolescentes nas peças publicitárias."

§ 2° .
Art. 5° Aplicam-se ao infrator desta lei as dispo

sições constantes do art. 9° da Lei n° 10.167 de 27 de
dezembro de 2000.

Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2001. 
Deputado César Bandeira, Presidente.

• PROJETO DE LEI N° 102-C, DE 1999
(Da S~ Maria Elvira)

Dispõe sobre a comercialização dos
preservativos masculinos de látex de bor
racha; tendo pareceres: da Comissão de
Economia, Indústria e Comércio, pela
aprovação (Relator Dep. Jurandil Juarez);
da Comissão de Seguridade Social e Famí
lia, pela aprovação (Relator: Dep. Renildo
Leal); e da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucionali
dade, juridicidade e técnica legislativa,
com emenda (Relator: Dep. Zulaiê Cobra).

(Às Comissões de Economia, Indústria
e Comércio; de Seguridade Social e Famí
lia; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (art. 54) - Art. 24,11)

• Projeto inicial publicado no OCO de 19-3-99
- Pareceres das comissões do Economia, Indústria e Comércio e
de Seguridade Social e Famllia publicados no OCO do 8-6-00

SUMÁRIO

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação

- termo do recebimento de emendas
- parecer da Relatora
- emenda oferecida pela Relatora
- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇAO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 102-8/99

Nos termos do art. 119, caput e inciso I do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo
art. 1°, I, da Resolução n° 10/91, o Senhor Presidente

detenninou a abertura e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões, prazo para recebimento de emendas a
partir de 11-8-00, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram apresentadas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2000. - Sér
gio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

I - Relatório

Trata-se de projeto de lei apresentada no início da
presente Legislatura, que autoriza a venda em qualquer
estabelecimento comercial, independentemente da ati
vidade do mesmo, de preservativas masculinos de látex
de borracha, e dá outras providências. A proposição jus
tificada pela necessidade de intensificação dos meca
nismos de prevenção da Aids no País.

A proposição foi distribuída inicialmente - CEIC
- Comissão da Economia, Indústria e Comércio, onde
logrou aprovação nos termos do Parecer do Relator,
ilustre Deputado Jurandil Juarez.

A seguir, a proposição foi submetida ao crivo da
CSSF - Comissão de Seguridade Social e Família,
onde igualmente foi aprovada, endossando-se a Pa
recer do Relator, nobre Deputado Renildo Leal.

Agora a proposição encontra-se nessa douta
CCJR - Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, onde aguarda Parecer acerca de sua
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislati
va, e no prazo previsto para a regime ordinário de
tramitação.

É o relatório

\I - Voto da Relatora

É válida a iniciativa da proposição epigrafada,
pois compete à União estabelecer normas gerais acer
ca da proteção e defesa da saúde (art. 24, XII e § 1° da
CF), direito de todos e dever do Estado (art. 196, da
CF), competindo assim a todas as entes políticos da
Federação cuidar da saúde pública (art. 23, li, da Lei
Maior). A proposição em tela visa, à evidência, estimu
lar a prevenção de doença grave e que pode se trans
formar em epidemia no País: A Aids. No mais, a propo
sição respeita as mandamentos constitucionais.

Do ponto de vista da juridicidade, nada a obje-
tar.

Já quanto à técnica legislativa do projeto, apre
sentamos emenda de redação para sanar vício de lin
guagem constante da parte final do art. 2° do mesma.
Na mais, nada a reparar, respeitando a Projeto as
preceitos da Lei Complementar nO 95/98.

Assim, em vista dos argumentos expostos, nos
so voto é pela constitucionalidade, juridicidade e boa



SUMÁRIO

Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e
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- parecer do Relator
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TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 295/99

Nos termos do art. 119 caput e inciso I do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, alterado
polo art. 1° I, da Resolução n° 10/91 , o Senhor Presi
dente determinou a abertura o divulgação na Ordem
do Dia das Comissões, prazo para recebimento de
emendas a partir de 5-4-00, por cinco sessões. Esgo
tado o prazo, não foram apresentadas emendas ao
projeto e seu apensado.

Sala da Comissão, 11 de abril de 2000. - Damaci
Pires de Miranda, Secretária Substituta.

1- Relatório

O Deputado Ênio Bacci apresentou o Projeto de
Lei n° 295, de 1999, e o PL n° 296, de 1999, que foi
anexado ao primeiro, por despacho de 17-3-1999.

O PL n° 295/99 acrescenta parágrafo único ao art.
475 do Código de Processo Penal, com a finalidade de
não permitir a exibição, no júri, de fotografias de cadáver
com intuito sensacionalista, quando houver nos autos
croquis, mapas, desenhos e esquemas que dêem
idéia da posição do cadáver e do local dos fatos e de fo
tografias estranhas aos fatos descritos na denúncia.

O PL n° 296, de 1999, altera a redação do artigo
164 do mesmo Código, dispondo que as fotografias
de cadáveres encontrados no local do crime servirão
apenas para facilitar a realização de croquis esque
mas e desenhos do local, pela autoridade policial.
Acrescentou parágrafo único não permitindo a junta
da de fotografias aos autos quando houver intenção
sensacionalista de influenciar os julgadores.

Na justificação de ambas os projetos, a autor
afirma que a exibição de fotografias precisa ser regu
lada, tendo em vista que tem sido apresentadas com
intuito sensacionalista para confundir os julgadores.

Não foram apresentadas emendas no prazo re
gimental.

Regulamenta a exibição, em júri, de
fotografias sensacionalistas e dá outras
providências; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação
pela inconstitucionalidade deste e do de

EMENDA (de redação) DA RELATORA

Na parte final do art. 2° do projeto, substitua-se a
expressão "às condições ambientais" por "a condi
ções ambientais".

Sala da Comissão, 28 de junho de 2001. - De
putada Zulaiê Cobra, Relatora.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa, com emenda, nos termos do Pa
recer da Relatora, Deputada Zulaiê Cobra.

Participaram da votação os Senhores Deputados:
Inaldo Leitão, Presidente - Zenaldo Coutinho e

Osmar Serraglio, Vice-Presidentes - Alceu Collares 
Aldir Cabral - Alexandre Cardoso - André Benassi 
Antônio Carlos Konder Reis - Augusta Farias - Bispo
Rodrigues - Coriolano Sales - Custódio Mattos - Dr.
Antonio Cruz - Edmar Moreira - Eurico Miranda - Fer
nando Coruja - Fernando Gonçalves - Geovan Freitas
- Geraldo Magela - Ibrahim Abi-Ackel - lédio Rosa 
Jaime Martins - Jarbas Lima - José Antonio Almeida 
José Genoíno - José Priante - José Roberto Batochio 
Luiz Eduardo Greenhalgh - Marcos Rolim - Moroni Tor
gan - Nelson Otoch - Nelson Trad - Ney Lopes - Paes
Landim - Paulo Magalhães - Renato Vianna - Sérgio
Miranda - Vicente Arruda - Vilmar Rocha - Zulaiê Co
bra - Ary Kara - Átila Lins - Átila Lira, Bispo Wanderval
- Domiciano Cabral- Edir Oliveira - João Leão - Nelo
Rodo~o - Orlando Fantazzini e Themístocles Sampaio.

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

EMENDA ADOTADA - CCJR
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técnica legislativa, com a redação dada pela emenda n° 296/99, apensado (relator: Oep. lédio
anexa, do PL n° 102/99. Rosa).

Sala da Comissão, 28 de junho de 2001. - Depu- (À Comissão de Constituição e Justiça
tado Zulaiê Cobra, Relatora. e de Redação - art. 24, 11)

'Projeto inicial publicado no OCO de 18·3·99
- Projeto apensado: PL 296/99 (OCO de 24-4-99)

Na parte final do art. 2° do projeto, substitua-se a
expressão "as condições ambientais" por "a condi
ções ambientais".

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 295-A, DE 1999
(Do Sr. Ênio Bacci)



• Projeto inicial publicado no OCO de 14-4-1999.
- Parecer da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público publicado no OCO de 14-12-2000.

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela inconstitucionalidade do Projeto
de Lei n° 295/99 e do de n° 296/99, apensado, nos ter
mos do parecer do relator, Deputado lédio Rosa.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos: Inaldo Leitão, Presidente; Zenaldo Coutinho e
Osmar Serraglio, Vice-Presidentes; Alceu Collares,
Aldir Cabral, André Benassi, Antonio Carlos Konder
Reis, Augusto Farias, Bispo Rodrigues, Coriolano Sa
les, Custódio Mattos, Dr. Antonio Cruz, Fernando Co
ruja, Fernando Gonçalves, Geraldo Magela, lédio
Rosa, Jaime Martins, Jarbas Lima, José Antonio
Almeida, José Genoíno, José Roberto Batochio, Luiz
Eduardo Greenhalgh, Marcos Rolim, Moroni Torgan,
Nelson Marchezan, Nelson Otoch, Nelson Trad, Ney
Lopes, Paes Landim, Paulo Magalhães, Renato V!an
na, Sérgio Miranda, Vilmar Rocha, Zulaiê Cobra, Atila
Lira, Cláudio Cajado, Domiciano Cabral, Dr. Benedito
Dias, Léo Alcântara, Luiz Antonio Fleury, Odílio Balbi
noUi e Professor Luizinho.

Sala da Comissão, 25 de setembro de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.

·PROJETO DE LEI N° 616-B, DE 1999
(Do Sr. Miro Teixeira)

Cria o Programa de Incentivo à Ge
ração de Emprego através do Ecoturismo
e dá outras providências; tendo parece
res: da Comissão de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público, pela rejei
ção, contra o voto do Deputado Wilson
Braga (relator: Deputado José Múcio
Monteiro); e da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,
pela aprovação (relator: Deputado Ronal
do Vasconcellos).

(Às Comissões de Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público; de Defesa do Consu
midor Meio Ambiente e Minorias; de Finanças
e Trib'utação (art. 54); e de Constituição e Jus
tiça e de Redação (art. 54) - art. 24, 11, g)

A ampla defesa é assegurada com os meios e
recursos a ela inerentes.

Em relação ao júri, a alínea a do inciso XXXVIII
do art. 50 da Constituição assegura a plenitude da de
fesa, dispondo da seguinte forma:

"XXXVIII - é reconhecida a instituição
do júri, com a organização que lhe der a lei,
assegurados:

a) a plenitude de defesa;
b) o sigilo das votações;
c) a soberania dos veredictos;
d) a competência para o julgamento

dos crimes dolosos contra a vida."

As cláusulas revocatórias genéricas constan
tes do art. 20dos projetos contrariam o art. 9° da Lei
Complementar na 95, de 1998.

11 - Voto do relator

Os Projetos de Lei nO 295 e 296, de 1999, são
constitucionais quanto às atribuições do Congresso
Nacional para legislar sobre Direito Processual Penal
(art. 48 e 22 da CF) e quanto à iniciativa de leis ordiná
rias (art. 61 da CF).

Quanto ao aspecto material, os projetos são in
constitucionais, violando a princípio da ampla defesa,
não permitindo a juntada aos autos ou a exibição de fo
tografias do cadáver, dando prioridade a croquis, dese
nhos e mapas, que podem ser facilmente adulterados.

Além disso, não é somente a posição do cadá
ver no local do crime que interessa para o esclareci
mento da verdade, mas as lesões que sofreu e outros
detalhes que a perícia técnica poderá determinar e
que servirão para elucidar a verdade dos fatos.

Essas fotografias normalmente instruem o lau
do do exame de corpo de delito, sendo muito difícil di
zer quando uma fotografia apresentada ao júri aten
deu o intuito sensacionalista.

E ainda que possa influir no espírito dos julgado
res, não só a defesa como a acusação podem livremen
te exibir fotografias para a esclarecimento da verdade.

O princípio da ampla defesa encontra-se no art.
50, inciso LV:

"LV - aos litigantes, em processo judi
cial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados a contraditório e a
ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes."
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Sob exame, nesta Comissão, a constitucionali- Pelo exposto, voto pela inconstitucionalidade
dade, juridicidade, técnica legislativa e mérito. dos Projetos de Lei n° 295 e n° 296, ambos de 1999.

É o relatório. Sala da Comissão, 7 de junho de 2000. - De-
putado lédio Rosa, Relator.

11I - Parecer da Comissão
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SUMÁRIO
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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 616-A/1999

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
da Comissão determinou a abertura e, divulgação na
Ordem do Dia das Comissões, de prazo para recebi
mento de emendas (5 sessões), no período de
5-6-2001 a 13-6-2001. Esgotado o prazo, não foram
apresentadas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 14 de junho de 2001. 
Aurenilton Araruna de Almeida, Secretário.

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 616, de 1999, de autoria do
nobre Deputado Miro Teixeira, cria o Programa de
Incentivo à Geração de Emprego através do Ecoturis
mo com o objetivo de incentivar a criação de empre
gos, pelas entidades não-governamentais e organiza
ções multilaterais de crédito.

O programa será gerido pelo Ministério do Meio
Ambiente e terá como fonte de recursos: multas pro
venientes do não-cumprimento da Lei de Crimes
Ambientais, receita oriunda da cobrança de ingresso
a visitantes de parques nacionais, estaduais e munici
pais e reservas biológicas, além de doações, contri
buições voluntárias e dotações orçamentárias.

De acordo com a proposição, a União deverá
proporcionar assistência técnica e administrativa, di
retamente ou por meio de convênios, às organiza
ções não-governamentais participantes do programa.

O Programa de Incentivo à Geração de Empre
go através do Ecoturismo visa a: estimular as iniciati
vas públicas e privadas que desenvolvam o ecoturis
mo interno; fomentar a visitação aos parques, com co
brança de taxas para custeio de manutenção, fiscali
zação e melhoramentos para a criação de novos em
pregos; promover e divulgar o ecoturismo brasileiro,
no País e no exterior; criar micros e pequenas empre
sas, em todo território nacional, que, juntamente com
projetos ambientais, possam atender ao mercado cri
ado pelos diversos setores ligados ao turismo, tais
como o setor hoteleiro, farmacêutico pesqueiro, ali-

mentfcio etc.; criar empregos de vigilantes, fiscais,
guias, médicos, veterinários, enfermeiros, entre ou
tros, para os parques ecológicos; criar miniusinas de
reciclagem de lixo nas cidades pequenas e médias
que abriguem parques ecológicos protegidos por le
gislação; e, por fim, construir estações de piscicultura
para desenvolver técnicas de produção de peixes
para visitação pública.

A proposição foi rejeitada na Comissão de Tra
balho, de Administração e Serviço Público, sendo en
tão distribuída a esta Comissão de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias para apreciação do
mérito, conforme preceitua o art. 24, inciso li, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados.

Esgotado o prazo regimental, não foram apre
sentadas emendas ao projeto.

Cumpre-nos, agora, por designação do presi
dente desta Comissão, a elaboração do parecer.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

A proposição sob análise apresenta várias qua
lidades que merecem o nosso reconhecimento. Deve
mos elogiar a promoção do turismo ecológico que
pretende a criação do Programa de Incentivo à Gera
ção de Emprego através do Ecoturismo. Em um país
com tantos atrativos nesse setor, é lamentável que
tão poucas iniciativas estabeleçam uma ligação mais
íntima entre turismo e ecologia, especialmente quan
do engaja o Poder Público de forma direta no proces
so de disseminar o ecoturismo.

Existem poucas e louváveis iniciativas da
EMBRATUR - Instituto Brasileiro de Turismo -, como
o lançamento, em 1994, do documento intitulado "Di
retrizes para uma Política Nacional de Ecoturismo",
ou a instituição do IEB - Instituto de Ecoturismo do
Brasil-, cuja missão é fomentar e orientar o empreen
dedor de ecoturismo e criar produtos e serviços se
gundo os princípios do desenvolvimento sustentável.
O IEB trabalha também com certificação de operado
res, gestores de atrativos naturais e outros agentes
de serviços ligados ao ecoturismo. O Projeto de Lei n°
616, de 1999, vem portanto completar tais iniciativas,
além de, indiscutivelmente, contribuir para a maior va
lorização deste setor.

É inegável a nossa vocação turística. Temos be
las praias, exuberantes florestas e riquezas inestimá
veis na fauna e na flora que podem e devem servir de
chamariz para um tipo de turismo que cresce vertigino
samente em todo o mundo. Nesse sentido, é bastante
importante a existência de um programa que centralize
os esforços do governo para dinamizar essa atividade.
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Dessa forma, entendemos ser apropriada uma
proposição instituindo um programa nos moldes do
apresentado no momento. Alertamos porém, como já
bem o registrou a Comissão de Trabalho, de Adminis
tração e Serviço Público que nos antecedeu na análi
se da matéria, para a inobservância da correta técni
ca legislativa do projeto de lei, falha esta que deverá
ser sanada quando da sua passagem pela Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação.

Ressalvamos, igualmente, que os recursos ne
cessários para a implantação de um programa nos
termos propostos poderão ser mais importantes do
que os preconizados na proposição, cabendo a essa
Casa uma maior discussão sobre a sua origem.

Assim, somos pela aprovação do Projeto de Lei
n° 616, de 1999, quanto ao mérito desta Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.

Sala da Comissão, 4 de setembro de 2001. 
Deputado Ronaldo Vasconcellos, Relator.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei n° 616,
de 1999, nos termos do parecer do relator, Deputado
Ronaldo Vasconcellos.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos: Luciano Pizzatto, Vice-Presidente; Badu Pican
ço, João Paulo, José Carlos Coutinho, Luiz Alberto,
Luiz Biltencourt, Milton Barbosa, Paulo Baltazar, Re
gis Cavalcante, Ricarte de Freitas, Ronaldo V~scon

cellos, Salatiel Carvalho, Fernando Gabeira, Iris Si
mões, Paes Landim, Paulo Gouvêa, Vanessa Grazzi
otin e Wagner Rossi.

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2001.
Deputado Luciano Pizzatto, Vice-Presidente no
exercício da Presidência.

*PROJETO DE LEI N° 1.005-8, DE 1999
(Do Sr. Geddel Vieira Lima)

Dispõe sobre a criação do Sistema
Nacional de Seguro Rural - SNSR -, e dá
outras providências; tendo pareceres: da
Comissão de Seguridade Social e Famí
lia, pela aprovação (relator: Deputado
Armando Abílio); e da Comissão de Agri
cultura e Política Rural, pela aprovação,
com emenda, contra os votos dos Depu~

tados Adão Pretto, João Grandão, Nilson
Mourão, Padre Roque e José Pimentel
(relator: Deputado Dilceu Sperafico).

(Às Comissões de Seguridade Social e
Família; de Agricultura e Política Rural; de

Finanças e Tributação (mérito e art. 54); e
de Constituição e Justiça e de Redação (art.
54) - art. 24, 11)

• Projeto inicial publicado no OCO de 17-8-1999.
- Parecer da Comissão de Seguridade Social e Famflia publicado
no OCO de 24-8-2000.

SUMARIO

Parecer da Comissão de Finanças e Tributação
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
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- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão
- voto em separado

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Of. P - nO 39/2001

Brasília, 10 de abril de 2001

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

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

Projeto de Lei n° 1.00S-A/99, que "Dispõe sobre a cri
ação do Sistema Nacional de Seguro Rural - SNSR
-, e dá outras providências", seja submetido à análise
da Comissão de Agricultura e Política Rural, antes da
análise desta Comissão, conforme pedido do relator,
Deputado Felter Júnior, cópia anexa.

Cordiais Saudações. - Deputado José Pimentel,
Presidente em exercício.

Brasília, 19 de março de 2001

Excelentíssimo Senhor
Deputado
Presidente
Comissão de Finanças e Tributação

Senhor Presidente,
Em atenção à sugestão oferecida pelo nobre

Deputado Armando Abílio, relator do Projeto de Lei n°
1.00S-A, de 1999, pela Comissão de Seguridade So
cial e Família e verificando que a matéria "seguro
agrícola", de acordo com o item 5, alínea a, do art. 32,
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, é
parte do campo temático da Comissão de Agricultura
e Política Rural, solicito a Vossa Excelência requerer
ao Presidente da Mesa, nos termos do art. 139, inciso
11, alínea a, que a referida proposição, que dispõe so
bre a criação do Sistema Nacional de Seguro Rural,
antes da análise do mérito e de adequação orçamen-



11 - Voto do Relator

Da perspectiva desta Comissão de Agricultura e
Política Rural, a criação de um sistema de seguro agrí
cola confiável é extremamente desejável. Além da pro
teção do patrimônio e dos meios de subsistência de
milhões de brasileiros, de assegurar a solvência das
vítimas de sinistros e de amenizar os efeitos do impon
derável sobre o cotidiano dos agricultores, o seguro é,
acima de tudo, um instrumento de modernização tec
nológica da agricultura. Ao reduzir o risco e por este
meio, aumentar o retorno esperado da atividade, o se
guro tem a propriedade de tornar a agricultura mais
atrativa à poupança privada. Capital privado gerado
fora da agricultura será atraído ao setor. Tecnologias
capazes de elevar a produtividade e reduzir custos,
mas que envolvam maior risco financeiro, passam a
ser consideradas. Enfim, o seguro agrícola é um eficaz
instrumento de desenvolvimento da agricultura, mas
que até hoje teve um papel apenas marginal no cená-

O Projeto de Lei n° 1.005/99, do nobre Deputado
Geddel Vieira Lima, cria o Sistema Nacional de Seguro
Rural- SNSR -, cujo objetivo é oferecer cobertura se
curitária aos agropecuaristas, além daquela oferecida
pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária
- PROAGRO. O projeto do ilustre Deputado apresenta
alguns notáveis avanços rumo à solução do difícil pro
blema da securitização do risco físico na agricultura.
Passamos a nomear esses avanços:

a) o seguro é facultativo;
b) poderão dele participar tanto empresas priva

das como públicas;
c) é regido pela mesma estrutura administrativa

e pelos mesmos mecanismos que disciplinam o Sis
tema Nacional de Seguros Privados (Constituição Fe
deral, art. 187, inciso V; Lei n° 8.171/91, art. 3°, inciso
I; e pelo que dispõe o Decreto-Lei n° 73, de 21 de no
vembro de 1966 e suas alterações);

d) cobre o capital físico e o capital circulante
contra uma ampla variedade de sinistros;

e) dá liberdade a seguradores e segurados de
determinar as características da apólice (valores de
cobertura, franquias, prêmios, formas de inspeção);

1) isenta o Erário do aporte de recursos públicos
ao sistema de seguro que deverá ser financeiramente
auto-sustentável, exceção feita aos sinistros catastró-
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tária e financeira por parte desta Comissão, seja sub- ficos generalizados, que recebem tratamento diferen-
metida à análise daquela Comissão. ciado;

Atenciosamente, - Deputado Felter Júnior. g) faculta o resseguro, o cosseguro e a retroces-
Defiro. Inclua-se a CAPR no despacho são, facilitando a dispersão do risco;

de distribuição aposto ao PL n° 1.005/99, de- h) institui mecanismos que incentivam a adoção
vendo manifestar-se antes da CFT. Oficie-se de práticas e tecnologias que possibilitem a redução
e, após, publique-se. do risco;

Em 24:4-2001. - Deputado Aécio i) institui a figura do corretor de seguro rural, cu-
Neves, Presidente. jas funções incluem a assistência ao segurado nas

COMISSÃO DE AGRICULTURA suas relações com a seguradora;
E POLíTICA RURAL j) cria um sistema local de arbitragem e resolu-

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS ção de conflitos entre segurador e segurado, em ins
tância administrativa (as denominadas Comissões

PROJETO DE LEI N° 1.005-A/99 Locais de Recursos); e, principalmente,
Nos termos do art. 119, 11 e § 1°, do Regimento I) institui um sistema especial de tratamento da

Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente questão dos sinistros catastróficos generalizados, re-
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do conhecidamente o "calcanhar de Aquiles" de qual-
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de quer programa de seguro rural.
emendas, a partir de 15-5-2001, por cinco sessões. O projeto foi distribuído (para fins do art. 24, 11) às
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas Comissões de Seguridade Social e Família e de Agri-

ao projeto. cultura e Política Rural; à Comissão de Finanças e Tri-
Sala da Comissão, 22 de maio de 2001. - Moi- butação (análise do mérito e do art. 54) e à Comissão

zés Lobo da Cunha, Secretário. de Constituição e Justiça e de Redação (art. 54).

1- Relatório Na Comissão de Seguridade Social e Família, o
projeto recebeu parece favorável do relator, Deputado
Armando Abílio, o qual foi unanimemente aprovado
por aquela Comissão.

Não foram apresentadas emendas ao projeto no
prazo regimental, em nenhuma das comissões de
mérito.

É o relatório.



EMENDA ADOTADA PELA COMISSÃO

Dê-se ao parágrafo único do art. 5° do projeto a
seguinte redação:

"Art. 5° .
Parágrafo único. As cooperativas e as

sociações de produtores referidas no caput
somente poderão operar em seguro do tipo
mútuo e exclusivamente com os respectivos
associados, estando amparadas por isen
ção de tributos e contribuições federais."
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rio brasileiro. Em boa hora, o projeto do nobre Deputa- associados, estando amparadas por isen-
do Geddel Vieira Lima veio corrigir esta deficiência. ção de tributos e contribuições federais."

O objetivo é dotar o País de um sistema de segu- Sala da Comissão, 29 de agosto de 2001. _
ro agrícola mais eficiente. Em tese, o Proagro já ofere- Deputado Dilceu Sperafico, Relator.
ce a cobertura que se procura contra a maioria dos
eventos adversos que afligem a agricultura, porém 111 - Parecer da Comissão

com muitas deficiência e burocracia. Entre as várias A Comissão de Agricultura e Política Rural, em
modalidades de cobertura visadas pelo projeto, a úni- reunião ordinária realizada hoje, aprovou, contra os
ca realmente crítica é o seguro que proteja o agricultor votos dos Deputados Adão Pretto, João Grandão, Nil-
contra a frustração da safra. O seguro de vida, de aci- son Mourão, Padre Roque e José Pimentel, o PL n°
dentes, o seguro de animais e de outros componentes 1.005-A/99, com emenda, nos termos do parecer do
do patrimõnio estão disponíveis no mercado e não são relator, Deputado Dilceu Sperafico. O Deputado Nil-
a causa do clamor por novos mecanismos de seguro. son Mourão apresentou voto em separado.
Isto posto, se a sociedade, por meio de seus represen- Estiveram presentes os Senhores Deputados:
tantes, procura novas opções de seguro agrícola, isso Ronaldo Caiado, Presidente em exercício; Moacir Mi-
nada mais reflete do que uma generalizada insatisfa- cheletto e Josué Bengtson, Vice-Presidentes; B. Sá,
ção com a forma como o Proagro tem funcionado. Carlos Dunga, Helenildo Ribeiro, José Carlos Elias,

Nelson Marquezelli, Nilo Coelho, Odílio Balbinotti, Sa-
Aprove~ar ao máximo as estruturas existentes é ulo Pedrosa, Xico Graziano, Abelardo Lupion, Joel de

outro ponto positivo do projeto. De fato, o Decreto-Lei Hollanda, Kátia Abreu, Paulo Braga, Confúcio Moura,
n° 73, de 1966, que regula o sistema de seguros priva- Igor Avelino, Marcelo Castro, Nelson Meurer, Themís-
dos, instituiu o sistema de seguros que está em vigor e tocles Sampaio, Waldemir Moka, Wilson Santos,
funcionando a contento. Para atuar na normatização e Adão Pretto, João Grandão, Nilson Mourão, Padre
fiscalização de seguros, inclusive os seguros agríco- Roque, Augusto Nardes, Cleonâncio Fonseca, Hugo
las, já existem e estão em operação o Conselho Nacio- Biehl, Telmo Kirst, Ezídio Pinheiro, Kincas Mattos, Dil-
nal de Seguros Privados- CNSP - e a Superintendên- ceu Sperafico, Giovanni Queiroz, Pompeo de Mattos,
cia de Seguros Privados - SUSEP. Novas propostas Romel Anízio, e, ainda, Armando Abílio, Sérgio Bar-

ros, Jaime Martins, Joaquim Francisco, Werner Wan-
poderão aperfeiçoar o sistema existente, mas não po- derer, Albérico Filho, Alberto Fraga, José Pimentel,
derão ignorá-lo. O PL n° 1.005199 aproveita toda a es- Almir Sá, João Tota e Eujácio Simões.
trutura já em funcionamento e apenas a aperfeiçoa, ao Sala da Comissão, 26 de setembro de 2001. _
criar as Comissões Locais de Recursos. Deputado Ronaldo Caiado, Presidente em exercício.

Julgo, todavia, que estaríamos aperfeiçoando o
projeto de lei, se acrescentássemos ao parágrafo úni
co do art. 5° a seguinte expressão: "estando ampara
das por isenção de tributos e contribuições federais".
É este o objeto da emenda oferecida por este relator.

O projeto é meritório e contribui para o fortaleci
mento da agricultura brasileira. Meu voto é pela apro
vação do PL n° 1.005, de 1999, com uma emenda,
deste relator.

Sala da Comissão, 29 de agosto de 2001. - De
putado Dilceu Sperafico, Relator.

EMENDAW 1
(do Relator)

Dê-se ao parágrafo único do art. 5° do projeto a
seguinte redação:

"Art. 5° .
Parágrafo único. As cooperativas e as

sociações de produtores referidas no caput
somente poderão operar em seguro do tipo
mútuo e exclusivamente com os respectivos

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2001. 
Deputado Ronaldo Caiado, Presidente em exercício.

VOTO EM SEPARADO DO
DEPUTADO NILSON MOURÃO

O PL n° 1.005/99, que cria o Sistema Nacional
de Seguro Rural - SNSR - expressa a preocupação
do nobre Deputado Geddel Vieira Lima, com a resolu
ção da problemática relacionada com os riscos físicos
a que estão submetidos os agricultores brasileiros. A



PROJETO DE LEI N° 2.319, DE 2000
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943, para dispor
sobre a estabilidade do empregado por
tador do vírus HIV ou AIDS e dá outras
providências.

(Apense-se ao Projeto de Lei nO 1.856,
de 1999.)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A Consolidação das Leis do Trabalho

passa a vigorar acrescida dc seguinte art. 492-1:

"Art. 492-1. O empregado portador do
vírus HIV não poderá ser dispensado senão
por motivo de falta grave, devidamente com
provada."

Art. 2° O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de sessenta dias a contar de sua publicação.

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

1- Projeto Apensado: PL n° 2.319/00
11 - Parecer da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação:

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

Justificação

A discriminação contra as pessoas infectadas
pelo vírus HIV pode ter diminuído mas não acabou.
Estamos apresentando esse projeto de lei, por tra
tar-se de concessão de estabilidade no emprego, aos
aidéticos até a data de afastamento previdenciária.

A estabilidade proposta fundamenta-se, especi
almente, no dispositivo constitucional que declara ser
um dos objetivos fundamentais da República Federa
tiva do Brasil, nos termos do inciso IV do art. 3° da
Constituição Federal. E é contra a discriminação no
trabalho que nos voltamos. Ao demitir injustamente o

*PROJETO DE LEI N° 1.856-8, DE 1999
(Do Senado Federal)

PLS N° 267/99

Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°
5.452, de 1° de maio de 1943, para dispor
sobre a estabilidade do empregado porta
dor do vírus HIV e dá outras providências;
tendo pareceres: da Comissão de Traba
lho, de Administração e Serviço Público,
pela aprovação deste e rejeição do de n°
2.319/00, apensado (relatora: Deputada
Fátima Pelaes); e da Comissão de Consti
tuição e Justiça e de Redação, pela cons
titucionalidade, juridicidade e técnica le-
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proposição é relevante face a essa importante vulne- gislativa deste e do de n° 2.319/00, apen-
rabilidade dos agricultores do País em razão da inefi- sado (relator: Deputado José Genoíno).
cácia e insuficiência do Proagro, instrumento voltado, (Às Comissões de Trabalho, de Admi-
muito mais para a proteção dos bancos. nistração e Serviço Público; e de Constitui-

Todavia, é importante registrar que o maior pro- ção e Justiça e de Redação (art. 54) - art.
blema hoje enfrentado pelos nossos agricultores são 24, 11)
os referentes à perda da rentabilidade da atividade, * Projeto inicial e parecer da Comissão de Trabalho, de Adminis-
agravados com os efeitos da liberalização unilateral tração e Serviço Público publicados no DCD de 1°·6·2000.

da economia agrícola nacional, em que os agriculto- SUMÁRIO
res brasileiros, sem qualquer mecanismo de proteção
de renda agrícola vêem ampliadas as suas dificulda
des de concorrerem com os produtos agrícolas im
portados de outros países. Um dos mecanismos ofe
recidos pelos países ricos com efeitos mais eficazes
na sustentação da renda de seus agricultores tem
sido justamente o seguro de renda.

Em função disso, em nosso País, o setor agríco
la mais do que um seguro rural, necessita de um se
guro de renda de alta qualidade.

Desta forma, reafirmamos que a agricultura bra
sileira teria um grande salto qualitativo, caso essa co
missão tivesse aprovado o PLP n° 186/01, que dispõe
sobre a criação do seguro de renda agrícola e institui
o Fundo de Estabilização do Seguro de Renda Agrí
cola, cujos autores são os deputados do Núcleo Agrá
rio do PT na Câmara dos Deputados. Lamentável e,
incompreensivelmente, o projeto foi rejeitado por
essa Comissão.

Sendo assim, sugerimos ao nobre relator, De
putado Dilceu Sperafico, considerar a possibilidade
de concordar com a retirada do PL n° 1.005/99 até
que os membros da Comissão, de comum acordo de
finam um novo texto com um conceito mais moderno
de seguro rural que inclua os riscos de rentabilidade.

Sala das Comissões, 12 de setembro de 2001. 
Deputado Nilson Mourão.
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empregado aidético, o empregador determina a per
da do salário, contribuindo, com esse ato discrimina
tório, para o agravamento da situação social, econô
mica e psicológica do empregado dispensado.

Inúmeras decisões judiciais já vêm reconhecen
do os direitos dos aidéticos. A discriminação no traba
lho, mediante demissão, vem sendo coibida através
de sentenças que determinam a reintegração do em
pregado. O argumento básico utilizados destes casos
de demissão obstrui o direito de aposentadoria por in
validez, em via de ser adquirido pelo empregador.

Esperamos contar com a aprovação dos nobres
pares ao referido projeto de lei que em nosso entendi
mento, pode contribuir para evitar demissões injustas aos
portadores de AIDS, por discriminação e preconceitos.

Sala das Sessões, 19 de janeiro de 2000. 
Deputado José Carlos Coutinho, PFl - RJ.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS

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;

II - 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.

DECRETO-lEI N° 5.452, DE 1° DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das leis do
Trabalho.

TíTULO IV
Do Contrato Individual do Trabalho

CAPíTULO VII

Da Estabilidade

Art. 492. O empregado que contar mais de 10
(dez) anos de serviço na mesma empresa não poderá
ser despedido senão por motivo de falta grave ou cir
cunstância de força maior, devidamente comprovadas.

Parágrafo único. Considera-se como de serviço
todo o tempo em que o empregado esteja à disposi
ção do empregador.

Art. 493. Constitui falta grave a prática de qual
quer dos fatos a que se refere o art. 482, quando por
sua repetição ou natureza representem séria violação
dos deveres e obrigações do empregado.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO

E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE lEI N° 1.856/99

Nos te rmos do art. 119, caput e inciso I, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, alterado
pelo art. 1°, I, da Resolução n° 10/91, o Senhor Presi
dente determinou a abertura, e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões, de prazo para recebimento de
emendas a partir de 11-8-2000, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas
ao projeto e ao seu apensado.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2000. 
Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário.

I - Relatório

Sob exame desta Comissão encontra-se o Pro
jeto lei n° 1.856, de 1999, do Senado Federal, que
tem por finalidade conceder estabilidade no emprego
ao empregado portador do vírus HIV, que, desse
modo, não poderá ser demitido senão por motivo de
falta grave ou circunstância de força maior.

Fundamenta-se o projeto no dispositivo consti
tucional que declara ser um dos objetivos fundamen
tais da República Federativa do Brasil, nos termos do
inciso IV do art. 3° da Constituição Federal, "promover
o bem de todos, sem preconceitos de origem. raça,
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discri
minação". Segundo o autor da proposta, ao demitir in
justamente o empregado portador do vírus HIV, o em
pregador contribui para o agravamento da situação
social, econômica e psicológica do empregado dis
pensado.
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o projeto recebeu aprovação unânime da Co
missão de Trabalho, de Administração e Serviço PÚ
blico, em 31 de maio de 2000, e encontra-se nessa
Comissão para a análise da constitucionalidade, juri
dicidade e técnica legislativa. Não foram apresenta
das emendas ao projeto em tela e nem ao PL n°
2.319/00, àquele apensado.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Quanto aos aspectos sobre os quais deve esta
Comissão se pronunciar, nada tenho a opor, pois es
tão obedecidos os preceitos constitucionais no que
diz respeito à competência legislativa da União, às
atribuições do Congresso Nacional e à legitimidade
da iniciativa concorrente.

Diante do acima exposto, votamos pela constitu
cionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do
Projeto de Lei n° 1.856, de 1999.

Sala da Comissão, 17 de outubro de 2000. 
Deputado José Genoíno, PT - SP.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou
unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade
e técnica legislativa do Projeto de Lei n° 1.856/99 e do
de n° 2.319/00, apensado, nos termos do parecer do
relator, Deputado José Genoíno.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos: Inaldo Leitão, Presidente; Zenaldo Coutinho e
Osmar Serraglio, Vice-Presidentes; Alceu Collares,
Aldir Cabral, Alexandre Cardoso, André Benassi,
Antônio Carlos Konder Reis, Augusto Farias, Bispo
Rodrigues, Coriolano Sales, Custódio Mattos, Dr.
Antonio Cruz, Edmar Moreira, Eurico Miranda, Fer
nando Coruja, Fernando Gonçalves, Geovan Freitas,
Geraldo Magela, Ibrahim Abi-Ackel, lédio Rosa, Jai
me Martins, Jarbas Lima, José Antonio Almeida, José
Genoíno, José Priante, José Roberto Batochio, Luiz
Eduardo Greenhalgh, Marcos Rolim, Moroni Torgan,
Nelson Otoch, Nelson Trad, Ney Lopes, Paes Landim,
Paulo Magalhães, Renato Vianna, Sérgio Miranda,
Vicente Arruda, Vilmar Rocha, Zulaiê Cobra, Ary
Kara, Átila Lins, Átila Lira, Bispo Wanderval, Domicia
no Cabral, Edir Oliveira, João Leão, Nelo Rodolfo,
Orlando Fantazzini e Themístocles Sampaio.

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2001. 
Deputado Inaldo Leitão, Presidente.
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*PROJETO DE LEI N° 1.902-A, DE 1999
(Do Sr. Vic Pires Franco)

Dá ao Aeroporto Internacional de
Val-de-Cães, em Belém, Estado do Pará,
o nome de "Aeroporto Internacional Rô
mulo Maiorana"; tendo parecer da Co
missão de Viação e Transportes, pela
aprovação (relator: Deputado Roberto
Rocha).

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

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial
11 - Na Comissão de Viação e Transportes:

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° O Aeroporto Internacional Val-de-Cães,

situado na cidade de Belém, Estado do Pará, passa a
denominar-se "Aeroporto Internacional Rômulo Maio
rana".

Art. 2° O Ministério da Aeronáutica, através de
seu Departamento de Aeronáutica Civil, fará a divulga
ção internacional e nacional de dados biográficos de
Rômulo Maiorana, como estímulo às novas gerações
ante o exemplo que o mesmo é para ser seguido.

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

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

Justificação

Nascido em Recife, Estado de Pernambuco, em
20 de outubro de 1892, Rômulo Maiorana, ainda jo
vem, fixou residência em Belém, Estado do Pará,
onde fincou raízes, elegendo o estado e a cidade
como terra e residência definitiva.

Sua trajetória entre os paraenses foi marcada
por seu dinamismo, por sua coragem empreendedo
ra, por seu descortino quanto ao futuro, saindo do
nada que possuía para formar, ao longo do tempo, um
império fabuloso no setor das comunicações, incluin
do neste conglomerado uma rede de emissoras de te
levisão, um jornal de grande circulação (O Liberal),
emissoras de rádio, sem esquecer outras atividades,
notadamente as relacionadas com a cultura, a educa
ção e o desporto, as quais soube incentivar de modo
permanente.
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111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente
o Projeto de Lei n° 1.902/99, nos termos do parecer
do Relator, Deputado Roberto Rocha.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Philemon Rodrigues - Presidente; Robério Ara

újo e Ary Kara - Vice-Presidentes; Affonso Camargo,

O reconhecimento às pessoas que se destaca
ram na sociedade motiva a homenagens, na forma de
condecorações, títulos, selos e também pelo batismo
de obras de arte, vias ou terminais de transportes
com os das mesmas. O preito de louvor pretende per
petuar além dos indivíduos, as idéias, posturas e os
feitos daqueles que, numa dada época elevaram-se
no meio social.

Esse o caso de Rômulo Maiorana, pernambuca
no de nascimento radicado em Belém - PA, onde fun
dou um conglomerado de empresas no setor de comu
nicações, englobando emissoras de rádio e televisão e
o jornal de maior circulação do estado, O Liberal. Por
meio dessa mídia, contribuiu valorosamente para a
cultura, educação e desporto entre os paraenses.

Com sua mentalidade empreendedora, fundou
o Clube dos Diretores Lojistas e o Serviço de Prote
ção ao Crédito, entre outras entidades associativas,
fazendo-se conhecer e respeitar no Estado do Pará e
toda a Região Norte pelo tino administrativo e talento
para as atividades comerciais.

Morto em 1986, Rômulo Maiorana deixou plan
tado um exemplo de determinação, arrojo e envolvi
mento social para as gerações vindouras, pelo que
merece a homenagem a ele prestada na forma da
aposição do seu nome ao terminal aeroportuário de
Belém.

No entanto, embora não se inclua no âmbito de
análise desta Comissão, sublinhamos que o art. 2° do
projeto incorre em vício de iniciativa, ao estatuir uma
atribuição para o Poder Executivo, que a Constituição
reserva privativamente ao Presidente da República,
de acordo com o art. 61, § 1°, alínea e. Ademais, as
nomenclaturas dos órgãos citados, por incorretas,
mereceriam ajustes para Comando da Aeronáutica e
Departamento de Aviação Civil.

Desse modo, somos pela aprovação do PL n°
1.902, de 1999.

Sala da Comissão, 10 de setembro 2001. 
Deputado Roberto Rocha, Relator.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.902/99

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 26-11-1 999, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 3 de dezembro de 1999. 
Ruy Ornar Prudêncio da Silva, Secretário.

I - Relatório

Para exame desta Comissão encontra-se o Pro
jeto de Lei n° 1.902/99, de autoria do Deputado Vic Pi
res Franco, que denomina o Aeroporto Internacional
de Val-de-Cães, em Belém - PA, "Aeroporto Interna
cional Rômulo Maiorana".

A proposta estabelece ao Ministério da Aero
náutica o atributo de divulgar no Brasil e no mundo os
dados biográficos de Rômulo Maiorana, como exem
plo de firmeza, dedicação e persistência a ser segui
do pelas novas gerações.

Por fim, faz coincidir a data da entrada em vigor
da lei com a de sua publicação.

Esgotado o prazo regimental, não foram entre
gues emendas ao projeto.

É o relatório.

Seu tino administrativo e sua vocação para o co- 11 - Voto do Relator
mércio, permitiam a Rômulo Maiorana introduzir em
Belém e de resto em todo o Estado do Pará unia nova
mentalidade empreendedora, criando ele o Clube de
Diretores Lojistas, o Serviço de Proteção ao Crédito e
outros serviços associativos, deixando por toda parte
sua marca, "RM", respeitada em todo o Norte.

Falecendo em 1986, hoje o nome Rômulo Maio
rana cresce em respeito e saudade por parte do povo
do Estado do Pará, sendo certo que "suas obras o se
guem" e que tudo o que por ele foi semeado no passa
do, no presente de agora cresce e frutifica.

É desejo do povo do Estado do Pará imortalizar
o nome de Rômulo Maiorana, pois nenhuma outra fi
gura, da história recente do Pará, se assemelha, em
importância e carisma a este que empresta o seu
nome para que sirva de modelo e exemplo às novas
gerações paraenses e do Norte do Brasil.

Daí a motivação do presente projeto de lei e a
sua aprovação há de ser o reconhecimento do País
ao trabalho e ao esforço de Rômulo Maiorana.

É a justificação.
Sala de Sessões, 20 de outubro de 1999. 

Deputado Vic Pires Franco.



Justificação

Os acidentes aeronáuticos, neste final de sécu-'
lo, com o espantoso aumento do movimento de pas
sageiros e da capacidade dos aviões de transporte,
têm provocado tragédias que chocam toda a humani
dade pela brutalidade dos fatos.

Como uma conseqüência direta dos acidentes,
as famílias das vítimas são tomadas por intensa apre
ensão com a demora na apuração efetiva das causas
dos referidos acidentes, demora que, quase sempre,
as deixa em instável situação financeira. Primeiro, em
geral, pela extinção da fonte de renda familiar; depois,
pelos transtornos advindos dos difíceis contatos com
as próprias instituições seguradoras.

De acordo com o Código Brasileiro de Aeronáu
tica, no seu art. 86, compete ao Sistema de Investiga
ção e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, do Mi
nistério da Aeronáutica, planejar, orientar, coordenar,
controlar e executar as atividades de investigação e
de prevenção de acidentes que envolvam aeronaves.

É compreensível que as investigações de aci
dentes aeronáuticos, geralmente, sejam complexas e
demoradas, pelas dificuldades encontradas das verda
deiras causas, principalmente quando há perda total
da aeronave motivada pela sua destruição, quase
sempre seguida de incêndio. Por outro lado, as autori
dades do Ministério da Aeronáutica, muitas vezes, cer
cam as investigações sobre as causas do acidente
com incompreensível sigilo, exatamente o oposto do
que ocorre nos países mais desenvolvidos, que enten
dem a transparência na apuração das responsabilida
des como vital para aumentar a segurança dos vôos.

Sabidamente, os órgãos de segurança pública
voltados para a política judiciária, formalmente encar
regados da apuração das responsabilidades civis e
criminais nos acidentes, não estão tecnicamente ca
pacitados a realizar suas próprias investigações para
as finalidades da Justiça. Embora possam sempre re
correr aos peritos da Aeronáutica e outros, estarão de
mãos atadas quanto aos prazos de encerramento das
investigações.

Assim é que, com o objetivo de abreviar o quan
to mais os tempos de investigação, para fins de apu
ração de responsabilidades em relação a terceiros,
normalmente as vítimas do acidente, estamos pro
pondo a participação na comissão criada para a in
vestigação das causas de acidentes aeronáutico de
representante do Ministério Público Federal e de re
presentante da classe dos aeronautas.

§ 3° As Comissões de Investigação de
Acidentes Aeronáuticos, criadas para inves
tigar as causas dos acidentes ocorridos com
aeronaves civis de transporte aéreo, deve
rão incluir em sua composição um represen
tante do Ministério Público Federal e um re
presentante da classe dos aeronautas."

*PROJETO DE LEI N° 2.082-A, DE 1999
(Do Sr. Leo Alcântara)

Acrescenta parágrafo ao art. 86 da
Lei nO 7.565, de 19 de dezembro de 1986,
que dispõe sobre Código Brasileiro de
Aeronáutica; tendo parecer da Comissão
de Viação e Transportes, pela rejeição,
contra os votos dos Deputados Eliseu Re
sende, Manoel Vitório e Teima de Souza
(Relator: Deputado Chico da Princesa).

(Às Comissões de Viação e Transpor
tes; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (Art. 54) - Art. 24,11)

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial
11- Na Comissão de Viação e Transportes:

- termo de recebimento de emendas
- parecer vencedor
- parecer da Comissão
- voto em separado

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 Esta Lei disciplina a composição das Co

missões de Investigação de Acidentes Aeronáuticos,
previstas na Lei n° 7.565, de 19 de dezembro de 1986
- Código Brasileiro de Aeronáutica.

Art. 2° O art. 86 da Lei n07.565, de 19 de dezem
bro de 1986, Código Brasileiro de Aeronáutica, passa
a vigorar acrescido do seguinte § 3°:

"Art. 86 .
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Chico da Princesa, Duílio Pisaneschi, Márcio Matos, Art. 30 Esta lei entra em vigor na data de sua
Romeu Queiroz, Sérgio Reis, Aracely de Paula, EIi· publicação.
seu Resende, IIdefonço Cordeiro, Neuton Lima, Paulo
Gouvêa, Pedro Fernandes, Asdrúbal Bentes, Damião
Feliciano, João Henrique, Marcelo Teixeira, Norberto
Teixeira, Pedro Chaves, Carlos Santana, Manoel Vitó
rio, Teima de Souza, Albérico Filho, Almir Sá, Mário
Negromonte, Gonzaga Patriota, Wanderley Martins,
Lael Varella e José de Abreu - titulares; e Candinho
Mattos, Carlos Dunga, Milton Barbosa, José Chaves,
Marcos Lima, Simão Sessim e João Tota - suplentes.

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2001. 
Deputado Philemon Rodrigues, Presidente.
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A participação desses dois representantes por
certo provocará uma sensível agilização das provi
dências burocráticas de todo o processo investigativo
e uma redução do prazo final da investigação, trazen
do previsíveis benefícios ao processo judicial e, em
conseqüência, às famílias das vítimas do acidente.

Proposição nesse sentido, foi apresentada pelo
Deputado Tuga Angerami, tendo sido arquivada em
decorrência do término da legislatura passada.

Convencido do grande alcance social da pre
sente proposição, espero contar com o apoio dos ilus
tres Pares na sua apreciação.

Sala das Sessões, 23 de novembro de 1999. 
Deputado Leo Alcântara.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

lEI N° 7.565, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986

Dispõe Sobre o Código Brasileiro de
Aeronáutica.

TíTULO 111
Da Infra-Estrutura Aeronáutica

CAPíTULO VI
Sistema de Investigação e Prevenção

de Acidentes Aeronáuticos

Art. 86. Compete ao Sistema de investigação e
Prevenção de Acidentes Aeronáuticos planejar, ori
entar, coordenar, controlar e executar as atividades
de investigação e de prevenção de acidentes aero
náuticos.

§ 1° (Vetado).

§ 2° A investigação de quaisquer outros aciden
tes relacionados com a infra-estrutura aeronáutica,
desde que não envolva aeronaves, não está abrangi
da nas atribuições próprias da Comissão de Investi
gação de Acidentes Aeronáuticos.

§ 3° (Vetado).

§ 4° (Vetado).

§ 5° (Vetado).

§ 6° (Vetado).

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE lEI W 2.082199

Nos termos do art. 119, caput, I do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 17-4-00, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 26 de abril de 2000. - Ruy
Ornar Prudêncio da Silva, Secretário.

PARECER VENCEDOR

Ao dar inicio ao meu Voto em Separado, devo
salientar que a nobre iniciativa do autor, Deputado
Léo de Alcântara, assim como o voto da nossa ilustre
Deputada Teima de Souza nos dão a oportunidade
de, uma vez mais, esclarecer aspectos de suma im
portância para elucidar o assunto de Segurança de
Vôo e suas peculiaridades junto aos componentes
desta Comissão.

Como o projeto pretende a inclusão de um mem
bro do Ministério Público Federal e um representante
da classe dos aeronautas na Comissão de Investiga
ção de Acidentes Aeronáuticos do SI PAER - Sistema
de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuti
cos -, cumpre-me, primeiramente, informar aos no
bres pares a ''filosofia'' do Sistema de Investigação e
Prevenção de Acidentes Aeronáuticos e o propósito da
investigação conduzida por aquele Sistema.

A lei 7.565/86, em seu art. 86, assim dispõe:

"Art. 86 Compete ao Sistema de Inves
tigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuti
cos planejar, orientar, coordenar, controlar e
executar as atividades de investigação e de
prevenção de acidentes aeronáuticos."

Complementando este artigo, o Decreto
87.249/82 dispõe, em seu art. 1°, § 1°, que:

"Art. 1°(...)
§ 1° Para efeito deste Decreto, as ativi

dades de investigação e prevenção de aci
dentes aeronáuticos são as que envolvem as
tarefas realizadas com a finalidade de evitar
perdas de vidas e de material decorrentes de
acidentes aeronáuticos." (grifo nosso).

De acordo com o disposto nesses diplomas le
gais, dentre as atividades desenvolvidas pelo Sipaer
não consta a de polícia judiciária. O Sipaer existe
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unicamente com a missão de prevenir acidentes ae
ronáuticos.

Para consolidar definitivamente esta situação, o
Anexo 13 à Convenção da Organização de Aviação
Civil Internacional- OACI-, que trata exclusivamente
da investigação e prevenção de acidentes aeronáuti
cos, determina o seguinte:

"Capítulo 5 (... )
Generalidades - Recomendação

5.4.1 Todo o procedimento judicial ou adminis
trativo para determinar a culpa ou a responsabilidade
deve ser independentemente de toda a investigação
que se realize em virtude das disposições do presen
te anexo."

Cabe enfatizar que este Tratado foi ratificado
pelo Brasil, passando a integrar o ordenamento jurídi
co nacional, no nível de lei ordinária federal.

Dessa forma, percebe-se que a pretensão de in
cluir um membro do MPF na Comissão de Investiga
ção de Acidente Aeronáutico do Sipaer não encontra
amparo na legislação brasileira, uma vez que a inves
tigação do Sipaer possui finalidade diversa daquela
perseguida pela Polícia Judiciária e pelo Ministério
Público.

O Sipaer investiga para prevenir. Os dados co
lhidos no curso da investigação são transformados
em Relatório Final de Acidente Aeronáutico, que con
tém as Recomendações de Segurança de Vôo que,
por sua vez, são importantes instrumentos de preven
ção. Essas recomendações têm caráter mandatório,
sendo, portanto, de cumprimento obrigatório, e são
divulgadas para os elos do Sipaer e para a comunida
de aeronáutica em geral.

O acidente aeronáutico é uma ocorrência com
plexa que gera inúmeras conseqüências. Uma des
sas é deixar as famílias de vítimas em situação finan
ceira instável. O Sipaer reconhece esse fato, porém
não pode desviar os trabalhos de prevenção para re
solver este tipo de problema social, que é da compe
tência do Judiciário. A demora na confecção do Rela
tório Final não justifica a demora da prestação jurisdi
cional às vítimas, neste caso, a indenização por da
nos morais e patrimoniais. Primeiro, porque o Relató
rio Final não tem caráter de laudo pericial e não segue
os procedimentos e prazos estabelecidos nas leis
processuais. Logo, a Justiça não deve estar pendente
dos relatórios do Sipaer para cumprir o seu trabalho.
Segundo, porque mesmo se o Judiciário estivesse
adstrito aos dados gerados pelo Sipaer, a realidade
comprova que a demora daquele independe do atra
so das conclusões deste. A prova disto é o próprio aci-

dente ocorrido com o vôo 402 da TAM, citado pela no
bre relatora em seu voto, cujo Relatório Final foi apro
vado em dezembro de 1997, e até hoje, algumas fa
mílias ainda não receberam a indenização devida e a
responsabilidade pela demora processual não pode
ser atribuída à Comissão de Investigação de Aciden
tes Aeronáuticos.

A Norma do Sistema do Ministério da Aeronáuti
ca, NSMA 3-6, que dispõe sobre investigação de aci
dentes aeronáuticos, segue a orientação do Anexo 13
à Convenção de Aviação Civil Internacional quando
estabelece, no item 5.7.2, que as investigações para
outros fins que não os de Segurança de Vôo são reali
zados em separado e em total independência da in
vestigação realizada pelo órgão consmutivo do Sipaer.
A competência, então, para conduzir uma investigação
que busque apurar culpa ou atribuir responsabilidades
é, naturalmente, das polícias e dos órgãos que institu
cionalmente tenham essa função, como é o caso do
Ministério Público, que, após receber os laudos perici
ais dos órgãos de segurança pública, promove sua
denúncia para fins de julgamento e conseqüentemen
te atribuição de penas.

É sabido, entretanto, que os órgãos de seguran
ça pública não estão tecnicamente capacitados a rea
lizar suas próprias investigações para as finalidades
de justiça, por isso recorrem aos documentos produ
zidos pelo Sipaer. Deve-se esclarecer, porém, que os
órgãos de segurança pública não estão preparados
porque não buscaram estar, já que o Centro de Inves
tigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos 
CENIPA - promove, anualmente, um Curso de Segu
rança de Vôo que objetiva formar Oficiais e Agentes
de Segurança de Vôo. Deste curso participam oficiais
da Marinha, Exército, Aeronáutica, Policiais Militares,
Pilotos e Engenheiros da Aviação Civil e, inclusive,
Agentes de Polícia Civil, em atendimento à solicitação
de cada instituição.

A proposição do nobre autor também não en
contra guarida no que se refere a abreviação do prazo
das investigações Sipaer. Isso porque as investiga
ções já são concluídas no menor tempo possível, ain
da que, em face da complexidade da ocorrência, este
tempo seja longo.

Mesmo assim, para os fins da prevenção, esse
"longo tempo" tem importância secundária, já que as
medidas de Segurança de Vôo e ações preventivas
começam a ser implementadas imediatamente após
o acidente, e continuam a ser aplicadas mesmo antes
do término da investigação, para que o nível excelen
te de Segurança de Vôo que detemos hoje no Brasil
seja mantido.
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A presença de um membro do Ministério Público
na Comissão de Investigação de Acidente Aeronáuti
co não só não seria capaz de diminuir o tempo de in
vestigação, como talvez viesse a torná-lo mais exten
so, por terem que trabalha os Oficiais de Segurança
de VÔO e Elementos Credenciados do Sipaer junto
com uma autoridade que nada conhece de Aviação
ou de Segurança de Vôo.

É importante ressaltar que o sigilo com que se
reveste a investigação do Sipaer é característica ine
rente a todo o tipo de investigação, visto que a divul
gação incipiente de uma informação pode comprome
ter a validade de toda a investigação. O Relatório Fi
nal, contudo, depois de aprovado, é ostensivo e pode
ser obtido por qualquer pessoa ou entidade que o so
licite.

Ao contrário do que descreve o nobre autor, a in
vestigação de acidentes aeronáuticos nos países
"mais desenvolvidos" não é menos sigilosa do que a
do Sipaer.

Apenas, para os casos de maior repercussão, o
órgão investigador prepara documentos do tipo press
release para divulgação de alguns aspectos.

Tal conduta seguramente informa a imprensa, a
opinião pública e alimenta o sensacionalismo, mas
não impede, porém, que nos Estados Unidos da Amé
rica por exemplo, haja um índice de Segurança de
Vôo menos favorável do que o do Brasil.

Isso ocorre pelo simples fato de que aqueles
que têm que estar a par dos dados obtidos pela inves
tigação de um acidente aeronáutico são os elos do
Sistema de Investigação e Prevenção Aeronáuticos e
os membros da comunidade aeronáutica, e não a opi
nião pública. A transparência na apuração das res
ponsabilidades pode ser desejável para satisfazer a
curiosidade da população em geral, mas em nada
contribui para a segurança de vôo.

Por fim, cabe-me salientar que o projeto de lei
em apreço não produz alteração na realidade atual
quando propõe a participação de um representante
da classe dos aeronautas na CIAA, pois essa previ
são já existe na NSMA 3-6, quando trata da constitui
ção complementar da Comissão de Investigação de
Acidentes Aeronáuticos, no item 2.6.4.2 seguinte:

"2.6.4.2 Um representante, qualificado
pelo Cenipa, de cada entidade de classe,
desde que manifeste interesse, quando se
tratar de aeronave civil brasileira".

Por todos os motivos acima expostos, formulei
este Voto em Separado e concito meus companheiros
para que votemos pela rejeição do Projeto de Lei nO
2.082, de 1999.

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2001. 
Deputado Chico da Princesa, Relator do Vencedor.

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei
n° 2.082/99, nos termos do parecer vencedor do De
putado Chico da Princesa, contra os votos dos Depu
tados Eliseu Resende, Manoel Vitório e Teima de
Souza, cujo parecer passou a constituir voto em se
parado.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Philemon Rodrigues, Presidente; Robério Araújo e
Ary Kara, Vice-Presidentes; Affonso Camargo, Chico
da Princesa, Duílio Pisaneschi, Márcio Matos, Romeu
Queiroz, Sérgio Reis, Aracely de Paula, Eliseu Re
sende, Ildefonço Cordeiro, Neuton lima, Paulo Gou
vêa, Pedro Fernandes, Asdrúbal Bentes, Damião Feli
ciano, João Henrique, Marcelo Teixeira, Norberto Tei
xeira, Pedro Chaves, Carlos Santana, Manoel Vitório,
Teima de Souza, Albérico Filho, Almir Sá, Mário Ne
gromonte, Gonzaga Patriota, Wanderley Martins,
Lael Varella e José de Abreu, titulares; e Candinho
Mattos, Carlos Dunga, Milton Barbosa, José Chaves,
Marcos Lima, Simão Sessim e João Tota, suplentes.

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2001. 
Deputado Philemon Rodrigues, Presidente.

VOTO EM SEPARADO

A proposição em foco pretende acrescentar um
parágrafo ao art.86, da Lei n° 7.565 de 19 de dezem
bro de 1986, que dispõe sobre o Código Brasileiro de
Aeronáutica, com objetivo de prever a inclusão de re
presentantes do Ministério Público Federal e da cate
goria dos aeronautas nas Comissões de Investigação
de Acidentes Aeronáuticas, criadas para investigar as
causas dos acidentes ocorridos com aeronaves civis
de transporte aéreo.

O ilustre Autor acredita que a medida deverá re
duzir os prazos de investigação, para fins de apura
ção de responsabilidades em relação a terceiros,
bem como trará mais transparência ao processo.

Distribuído a esta Comissão para exame de mé
rito, o projeto de lei não recebeu emendas durante o
prazo regimental.

É o nosso relatório.



PROJETO DE LEI N° 2.228-A, DE 1999
(Do Sr. Edinho Bez)

Dispõe sobre o funcionamento de
hotéis, restaurantes, bares e similares;
tendo parecer da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio, pela rejeição deste
e dos de nOs 3.973/00 e 4.193/01, apensa
dos (relator: Deputado Márcio Fortes).

(Às Comissões de Economia, Indústria
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias; e
Redação (art. 54 ) - art. 24, b, 11)

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial
11 - Projetos apensados: PL n° 3.973/00 (PL nO
4.193/01)
11I - Na Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio:

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 As diárias dos hotéis e outros meios de

hospedagem terminarão após as doze horas.
Art. 20 Os hotéis e outros meios de hospedagem

ficam obrigados a afixar na portaria ou recepção, em
lugar visível e de fácil leitura, os preços de suas diári
as, e de todas as taxas possíveis de serem cobradas
do consumidor.

§ 1° Os estabelecimentos a que se refere, o ca
put deste artigo ficam obrigados manter nas respecti
vas unidades habitacionais a relação dos preços dos
produtos comercializados e serviços prestados inclu
sive os de frigobar.

§ 2° Os preços dos serviços de quarto presta
dos pelos estabelecimentos a que se refere o caput
deste artigo não poderão exceder a dez por cento do
valor da diária e cobrada do cliente.

Art. 3° Os proprietários e gerentes de hotéis e
restaurantes somente poderão exercer suas funções
após aprovação em curso específico de formatação.

Art. 4° Os hotéis, restaurantes, bares e simila
res, que forneçam qualquer tipo de refeição ou bebi-
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É fato inquestionável o aumento do movimento de responsabilidade e, por outro, maior transparência
de tráfego aéreo em nosso País nos últimos anos. do processo perante os interessados.
Além do registro de um maior número de operações Diante do exposto, naquilo que compete a esta
nos grandes aeroportos, ainda podemos verificar um Comissão analisar, votamos pela e a aprovação do
crescimento do próprio número de aeródromos. Hoje, Projeto de Lei na 2.082199.
com o adensamento das linhas de serviço aéreo regi- Sala da Comissão, 25 e abril de 2001. - Deputada
onal, muitas cidades de médio porte possuem aero- Teima de Souza.
portos com significativos movimento diário.

Entendemos que esse incremento do tráfego
aéreo é extremamente benéfico. Num País de dimen
sões continentais como o nosso, o transporte aéreo é,
sem dúvida, o melhor meio para o deslocamento de
passageiros, por permitir ganhos de tempo e conforto.
Por outro lado, ao crescimento do tráfego aéreo cor
responde, infelizmente, um aumento do número de
ocorrências de acidentes envolvendo aeronaves.

A experiência nos mostra que, nesses casos, ao
acidente segue-se uma demorada investigação, parti
cularmente difícil nos casos em que há a destruição
total da aeronave. Além disso, os peritos da Aeronáu
tica, via de regra, cercam as investigações de sigilo,
dificultando a apuração das responsabilidades para
fins de reparação do dano. Finalmente, devemos ter
em mente que existem providências burocráticas a
serem tomadas nos casos de processos judiciais de
indenização que, algumas vezes, vêem-se prejudica
das pelos prazos de investigação.

O resultado essa situação, como bem lembrou o
ilustre Deputado Léo Alcântara, é a instabilidade fi
nanceira em que são deixadas as famílias das pesso
as envolvidas em acidentes. As dificuldades são mui
tas e advêm, muitas vezes, da própria perda da pes
soa responsável pelo sustento da casa e dos transtor
nos decorrentes dos procedimentos judiciais e admi
nistrativos necessários para o recebimento de seguro
e indenização.

Uma ilustração desse quadro, tantas vezes re
petido, é o caso das famílias envolvidas no acidente
com o vôo 402, da TAM. Segundo notícia veiculada
recentemente na grande imprensa, somente recente
mente algumas dessas famílias conseguiram um
acordo de indenização e, para tanto, tiveram de recor
rer à justiça nos Estados Unidos.

Assim, parece-nos indiscutível o mérito da pro
posição ora em exame. Concordamos que, com a pre
sença de um representante do Ministério Público Fe
deral e da categoria dos aeronautas entre os mem
bros das Comissões de Investigação de Acidentes
Aeronáuticos, que têm a missão de investigar as cau
sas dos acidentes ocorridos com aeronaves civis e
transporte aéreo, poderá haver por um lado, maior
agilidade nos procedimentos judiciais para apuração
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da, deverão manter à disposição de sua clientela car- dos, bem como limitar o valor dos serviços de quarto
dápio ou lista de preços onde constem os preços de a dez por cento do valor da diária paga pelo cliente,
~eus produt?s. e ,~ervi~~s, bem c~~? os valores do de forma a evitar cobranças abusivas.
couvert artlstlco ou consumaçao, quando for o Integra a proposição dispositivo que obriga os

caso. gerentes e proprietários de hotéis e restaurantes ha-
§ 1° Os estabelecimentos a que se refere o ca- bilitarem-se a exercer suas funções através de curso

put deste artigo ficam obrigados a afixar, na sua en- específico de formação. Nossa intenção é melhorar a
trada principal, de forma visível, externamente, cópia qualidade dos serviços prestados pela hotelaria naci-
ou similar do cardápio. onal, haja visto que consideramos a indústria do turis-

§ 2° Os estabelecimentos que cobrarem "cou- mo de fundamental importância para o desenvolvi-
vert" deverão informar que o mesmo é opcional. mento do nosso País.

§ 3° A cobrança de "couvert artístico" somente Nossa proposição também regulamenta a afixa-
será admitida nos dias e horários em que houver ção dos preços em hotéis, bares, restaurantes e simi-
apresentação artística e se existir contrato de loca- lares, de conformidade de com o disposto no art. 31
ção de serviços ou de trabalho celebrados, e em vi- da lei nO 8.078/91, e dispõe sobre a cobrança de
gor, entre o estabelecimento e os artistas e músicos "couvert" , "couvert artístico" e "consumação", evitan-
registrado ou cadastrados na respectiva Delegacia do do que o consumidor possa ser lesado com a cobran-
Trabalho, ou se esta não existir, no respectivo Sindi- ça desses adicionais.
cato de Classe, devendo os contratos ou cópias dos Finalmente, veda-se a cobrança de despesas
mesmos ficarem à disposição da fiscalização, no es- não especificadas no cardápio ou na lista de preços,
tabelecimento. de forma a atender o disposto no art. 31 do Código de

§ 4° É vedada a cobrança comutativa de "consu- Defesa do Consumidor, quando determina que a ofer-
mação" e "couvert artístico". ta de serviços deve assegurar a informação correta,

Art. 5° É vedado aos hotéis, restaurantes, bares precisa e ostensiva sobre o preço.
e similares o acréscimo de qualquer importância que Pelas razões apresentadas acima, contamos
não conste do cardápio ou lista de preços às notas de com O imprescindível apoio dos ilustres Pares para a
despesas de seus clientes. aprovação da presente proposição.

Art. 6° Esta lei entra em vigor 30 (trinta) dias Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1999. -
após sua publicação. Deputado Edinho Bez.

Justificação

Apesar da existência de uma Portaria da extinta
Superintendência Nacional de Abastecimento sobre
essa matéria, a ausência de uma lei que regule as re
lações entre os hotéis, restaurantes, bares e similares
e seus clientes tem dado margem a abusos inadmis
síveis contra o consumidor.

Há hotéis que arbitram o término da diária antes
das doze horas, ou seja, em horários nem sempre
convenientes ao consumidor, bem como não divul
gam a hora em que ela vence. Dessa forma, surpre
endem-no com cobranças inesperadas, por ter per
manecido no quarto além do período arbitrado pelo
hotel.

É igualmente comum o hotel cobrar do consumi
dor taxas de serviço e preços que não lhe foram infor
mados com a devida antecedência. Assim, incluímos
na proposição dispositivos que obrigam esse tipo de
estabelecimento a informar de forma eficaz os preços
dos serviços, taxas e mercadorias que serão cobra-

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR

lEI N° 8.078 DE SETEMBRO DE 1990

Dispõe sobre a Proteção do Consu
midor e dá outras providências.

TíTULO I
Dos Direitos do Consumidor

CAPíTULO V
Das Práticas Comerciais

SEÇÃO 11
Da oferta
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Art. 31. A oferta e 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, prazos de validade e ori
gem, entre outros dados, bem como sobre os riscos
que apresentam à saúde e segurança dos consumi
dores.

Ofício - Preso n° 195/01

Brasília, 26 de abril de 2001

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

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência autorizar a apensa

ção do Projeto de Lei n° 3 .973/00 - do Sr. Alberto Fra
ga - que "Estabelece regras para a cobrança de diári
as por hotéis e estabelecimentos congêneres, e dá
outras providências" ao Projeto de Lei n° 2.228/99 
do Sr. Edinho Bez - que "Dispõe sobre o funciona
mento de hotéis,restaurantes, bares e similares".

Conforme entendimento do relator, a proposi
ção em tela deverá ser apensada por tratar - se de
matérias afins, conforme dispõem os arts. 142 e 143,
11, b, do Regimento Interno.

Sem mais para o momento, renovo protestos de
consideração e apreço. - Deputado Marcos Cintra,
Presidente.

Defiro. Apense-se o PL n° 3.973/00 ao
PL n° 2.228/99. Oficie-se e, após, publi
que-se.

Em 14-5-2001. - Deputado Aécio
Neves, Presidente.

PROJETO DE LEI N° 3.973, DE 2000
(Do Sr. Alberto Fraga)

Estabelece regras para a cobrança
de diárias por hotéis e estabelecimentos
congêneres, e dá outras providências.

(Às Comissões de Economia, Indústria
e Comércio; de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias; e de Constituição e
Justiça e de Redação ( art.54) - art. 24, 11)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os hotéis, hospedarias, pousadas, esta

lagens e estabelecimentos congêneres deverão obe
decer o previsto nesta Lei, quanto cobrança de diárias
para hóspedes.

Art. 2° A diária será sempre de 24 (vinte e qua
tro) horas, iniciando-se quando do ingresso do hóspe
de no estabelecimento, após o preenchimento de for
mulário padrão, o qual valerá como comprovação do
contrato de prestação de serviços sem prejuízo da
elaboração dos demais documentos exigíveis pela le
gislação.

§ 1° É vedado a adoção unilateral de sistemática
diversa de início e término de diárias, pelo estabeleci
mento prestador de serviço, que a prevista nesta lei,
exceto o contrato entre pessoas jurídicas.

§ 2° Em qualquer caso, se o hóspede deixar o
estabelecimento antes do término da diária, ser-Ihe-à
cobrado 1 (um) quarto da respectiva diária, a cada 6
(seis) horas de permanência.

§ 3° A fração de diária não será inferior a 6 (seis)
horas.

Art. 3° O formulário padrão de que trata o artigo
anterior deverá conter, no mínimo, o nome do hóspe
de inclusive de acompanhante, se for o caso, número
de documento de identidade e endereço, e será dis
ponibilizado aos órgãos de segurança pública, quan
do requerido por escrito.

Art. 4° O não cumprimento das disposições des
ta Lei sujeitará os infratores ao previsto n° Lei nO
8.072, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre a
proteção do consumidor e dá outras providências.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data da sua pu
blicação.

Justificação

O presente projeto de lei pretende regulamentar
as relações entre hotéis, e estabelecimentos os con
gêneres, e consumidores, de forma a fazer prevalecer
os direitos deste sobre eventuais abusos por parte
das empresas hoteleiras.

O turismo é essencial para a economia do País,
gerando renda e emprego, assim nada mais justo que
estabelecer regras que possam incentivá-lo, especi
almente no setor de hotéis.

É grande o reclamo em relação aos preços dos
hotéis no Brasil, privando grande parte da população
brasileira de se hospedar nos centros turísticos. Pior
que os preços, entretanto, é o estabelecimento unilate
ral, de forma leonina de regras ditas "costumeiras" de
início e término de diária. Tanto faz se o hóspede ficou
1(uma) hora ou 20 (vinte) horas, o costume é que se
cobre a diária completa daquele que, por qualquer ra
zão, quer deixar o estabelecimento antes do meio dia,
horário padrão de início e término das diárias. Isso é
uma violência aos direitos do consumidor, praticamen
te inviabilizando a sua opção de mudar de hotel.
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o projeto ressalva os contratos entre pessoas
jurídicas. como os existentes entre empresas organi
zadoras de excursões. pois pretende a proteção do
consumidor individualizado, especialmente aquele
que viaja só. ou com a família a negócios ou a lazer.

Assim, é meu desejo estabelecer regras jus
tas. que façam valer o direito do consumidor, de pa
gar somente pelos serviços prestados, no espírito
do Código de Defesa do Consumidor, e, por via indi
reta, melhorar o atendimento e incentivar o turismo.
Tenho a certeza de que o projeto sofrerá resistência
daquelas empresas que não respeitam o consumi
dor. que somente buscam o lucro exacerbado. mas
encontrará apoio entre os consumidores, todos nós,
e as empresas que cobram um valor justo pelos
seus serviços.

Portanto, pelo seu grande interesse para os
consumidores brasileiro, especialmente sua liberda
de. e que solicito aos colegas parlamentares o aper
feiçoamento e a aprovação do presente Projeto de
Lei.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 2000. 
Deputado Alberto Fraga, PMDB - DF.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

lEI W 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Dispõe sobre a proteção do consu
midor e dá outras providências.

TITULO I
Dos Direitos do Consumidor

CAPíTULO I
Disposições Gerais

Art. 1° O presente Código estabelece normas de
proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e
interesse social nos termos dos arts. 5. inciso XXXII,
170, inciso V, da Constituição Federal e art.48 de
suas Disposições Transitórias.

Art. 20 Consumidor é toda pessoa trsica ou jurí
dica que adquire ou utiliza produto ou serviço como
destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a
coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis,
que haja intervindo nas relações de consumo.

PROJETO DE LEI N° 4.193, DE 2001
(Do Sr. Raimundo Santos)

Dispõe sobre critérios para a co
brança de diárias de hospedagem em
hotéis e de diárias de internação em
hospitais.

(Apense-se ao Projeto de Lei n° 3.973,
de 2000)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei dispõe sobre critérios para a co

brança de diárias de hospedagem em hotéis e de diá
rias de internação em hospitais.

Art. 2° A diária de hospedagem em hotéis e a
diária de internação em hospitais serão devidas pela
utilização da unidade habitacional e dos serviços in
cluídos pelo período de 24 (vinte e quatro) horas, ve
dada a fixação de horários de entrada e de saída nos
mencionados estabelecimentos.

§ 10 A utilização da unidade habitacional frações
do período mencionado no caput ensejará a cobran
ça de 1 (uma) diária completa, observado o disposto
no parágrafo seguinte.

§ 2° Decorridas as primeiras 24 (vinte e quatro)
horas de hospedagem ou de internação é vedada
qualquer cobrança a título de diária pela utilização da
unidade habitacional por frações do período mencio
nado no caput inferiores a 2 (duas) horas.

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

Justificação

Nossa iniciativa busca modificar a forma de co
brança de diárias de hospedagem em hotéis e de diá
rias de internação em hospitais atualmente vigente.
No caso dos hotéis e, geralmente, também no dos
hospitais, permite-se a esses estabelecimentos a fi
xação dos horários de entrada e de saída (mais co
nhecidos por suas denominações em inglês de
check-in e check-out, respectivamente), que ser
vem como início e fim do período de referência para a
cobrança das correspondentes diárias de hospeda
gem, independentemente do horário da efetiva che
gada e partida dos hóspedes ou clientes. Desta for
ma, abrem-se as portas para a prática de abusos con
tra esses consumidores, na medida em que estes, às
vezes, vêem-se forçados a pagar diárias adicionais
apenas pela contingência fortuita de terem se regis
trado naqueles estabelecimentos pouco tempo antes
do horário de entrada ou de os terem deixado poucos
instantes após o horário de saída. Assim, nossa pro
posição restabelece o critérios de justiça nessas rela-



1- Relatório

PROJETO DE LEI N° 2.228/99

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Senhor Presi
dente determinou a abertura e divulgação na Ordem
do Dia das Comissões - de prazo para apresentação
de emendas, a partir de 27-3-00, por cinco sessões.

Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 5 de abril de 2000. - Apare
cida de Moura Andrade, Secretária.

O Projeto de Lei n02.228/99, de autoria do nobre
Deputado Edinho Bez, dispõe sobre o funcionamento
de hotéis, restaurantes, bares e similares. O art. 1° da
proposição preconiza que as diárias dos hotéis e de
outros meios de hospedagem terminarão após as
doze horas. Por seu turno, o art. 2° do projeto obriga
aqueles estabelecimentos a afixar na portaria ou re
cepção, em lugar visível e de fácil leitura, os preços de
suas diárias e de todas as taxas possíveis de serem
cobradas do consumidor. O § 1° deste dispositivo
acrescenta a necessidade de manutenção, nas res
pectivas unidades habitacionais, da relação dos pre
ços dos produtos comercializados e dos serviços
prestados, inclusive os de frigobar, enquanto o § 2°
especifica que os preços dos serviços de quarto não
poderão exceder dez por cento do valor da diária co
brada do cliente. Em seguida, o art. 3° estipula que os
proprietários e gerentes de hotéis e restaurantes so
mente poderão exercer suas funções após aprovação
em curso específico de formação.
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ções comerciais, ao fixar o período de 24 horas como Já o art. 40 da proposição em tela prevê que os
base para a cobrança de diárias, sem os artificialis- hotéis, restaurantes, bares e similares que forneçam
mos inerentes à fixação de horários de entrada e de qualquer tipo de refeição ou bebida deverão manter à
saída. Preconiza-se, ainda, um prazo de tolerância de disposição de sua clientela cardápio ou lista de pre-
até 2 horas em seguida a cada período de 24 horas ços onde constem os preços de seus produtos e ser-
de ocupação dos quartos ou leitos, durante o qual não viços, bem como os valores do "couvert artístico" ou
se cobrará a diária adicional, desde que o hóspede ou da "consumação", quando for o caso. O § 10 do artigo
paciente já tenha completado as primeiras 24 horas obriga esses estabelecimentos a afixar na sua entra-
de hospedagem ou de internação. da principal, de forma visível, externamente, cópia ou

Por todos estes motivos, contamos com o apoio similar do cardápio, ao passo que o § 2° preconiza
de nossos Pares congressistas para a aprovação que os consumidores deverão ser informados de que
desta proposta. o couvert é opcional. Quanto ao "couvert artístico", o

Sala das Sessões, 7 de março de 2001. - Depu- § 3° preconiza que sua cobrança só será admitida nos
tado Raimundo Santos. dias e horários em que houver apresentação artística

e se existir contrato de locação de serviços ou de tra
balho celebrado, e em vigor, entre o estabelecimento
e os artistas e músicos registrados ou cadastrados na
respectiva Delegacia do Trabalho ou, se esta não
existir, no respectivo Sindicato de Classe, devendo fi
car os contratos ou suas cópias à disposição da fisca
lização, no estabelecimento. Já o § 4° proíbe a co
brança cumulativa de "consumação" e de "couvert
artístico". O art. 5° do projeto veda aos hotéis, restau
rantes, bares e similares o acréscimo de qualquer im
portância que não conste do cardápio ou da lista de
preços às notas de despesas de seus clientes. Por
fim, o art. 6° prevê que a entrada da lei em vigor se
dará trinta dias após a sua publicação.

Em sua justificação, o ilustre autor argumenta que,
apesar da existência de uma portaria da extinta Supe
rintendência Nacional do Abastecimento - SUNAB so
bre a matéria, a ausência de uma lei que regule as re
lações entre os hotéis, restaurantes, bares e similares
e seus clientes tem dado margem a abusos inadmis
síveis contra o consumidor, É o caso, segundo suas
palavras, da fixação do término das diárias de hotéis
em horários nem sempre convenientes para os hós
pedes ou da cobrança de taxas de serviço e de pre
ços não informados com a devida antecedência. O
eminente Deputado ressalta, também, sua intenção
de melhorar a qualidade dos serviços prestados pela
hotelaria nacional mediante a obrigatoriedade de cur
so específico de formação para os gerentes e proprie
tários de hotéis e restaurantes. Finalmente, o insigne
Parlamentar esclarece que encontram respaldo na le
tra do art. 31 da Lei n° 8.078/90 os dispositivos que re
gulamentam a afixação dos preços em hotéis, restau
rantes, bares e similares, os que dispõem sobre a co
brança de couvert, "couvert artístico" e "consuma
ção" e os que vedam a cobrança de despesas não es
pecificadas no cardápio ou na lista de preços.



46268 Quinta-Jeira 27 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2001

Por sua vez, o Projeto de Lei n° 3.973/00, de au
toria do nobre Deputado Alberto Fraga, estabelece
regras para a cobrança de diárias por hotéis e estabe
lecimentos congêneres. O art. 2° desta proposição
especifica que a diária será sempre de 24 horas, inici
ando-se quando do ingresso do hóspede no estabele
cimento, após o preenchimento do formulário padrão,
o qual valerá como comprovação do contrato de pres
tação de serviços, sem prejuízo da elaboração dos
demais documentos exigíveis pela legislação. O § 1°
deste dispositivo veda a adoção unilateral, pelo esta
belecimento prestador de serviço, de sistemática de
início e término de diárias diversa da prevista nesta
lei, exceto o contrato entre pessoas jurídicas. Já o pa
rágrafo seguinte preconiza que, em qualquer caso, se
o hóspede deixar o estabelecimento antes do término
da diária, ser-Ihe-á cobrada a parcela de um quarto
da respectiva diária a cada seis horas de permanên
cia, ao passo que o § 3° determina que a fração de
diária não será inferior a seis horas. O art. 3° do proje
to enumera os dados que deverão constar obrigatori
amente do formulário padrão supramencionado. Por
fim, o art. 4° prevê que o não-cumprimento dessas
disposições sujeitará os infratores ao previsto na Lei
n° 8.078/90.

Em sua justificação, o ilustre autor argumenta
que o turismo é essencial para a economia do País,
daí resultando a importância de regras que possam
incentivá-lo, especialmente no setor de hotéis. Neste
sentido, o insigne Parlamentar ressalta a necessida
de de modificação de algumas regras, para ele, leoni
nas, impostas de forma unilateral pelos estabeleci
mentos hoteleiros, tais como a cobrança de uma diá
ria completa do hóspede que, por qualquer motivo,
deixar o hotel antes do horário por este arbitrado para
o início e o término das diárias, independentemente
do tempo de permanência do consumidor. O eminen
te Deputado excetua do objeto de sua iniciativa, po
rém, os contratos entre pessoas jurídicas, posto que
pretende, em suas palavras, a proteção do consumi
dor individual.

Já o Projeto de Lei n°4.193/01, de autoria do no
bre Deputado Raimundo Santos dispõe sobre critéri
os para a cobrança de diárias de hospedagem em ho
téis e de diárias de internação em hospitais. O art. 2°
da proposição especifica que a diária de hospedagem
em hotéis e a diária de internação em hospitais serão
devidas pela utilização da unidade habitacional e dos
serviços incluídos pelo período de vinte e quatro ho
ras, vedada a fixação de horários de entrada e de saí
da nos mencionados estabelecimentos. O § 1° da pro
posição define que a utilização da unidade habitacio-

nal por frações do período supracitado ensejará a co
brança de uma diária completa. Pela letra do § 2°, no
entanto, decorridas as primeiras 24 horas de hospe
dagem ou de internação, é vedada qualquer cobrança
a título de diária pela utilização da unidade habitacio
nal por períodos inferiores a 2 horas.

Em sua justificação, o ilustre autor argumenta
que sua iniciativa busca modificar a forma atualmente
vigente de cobrança de diárias de hospedagem em
hotéis e de diárias de internação em hospitais. O in
signe Parlamentar lembra que, no caso dos hotéis, e,
geralmente, também no dos hospitais, permite-se a
esses estabelecimentos a fixação dos horários de en
trada e de saída, que servem como início e fim do pe
ríodo de referência para a cobrança das correspon
dentes diárias, independentemente do horário da efe
tiva chegada e partida dos hóspedes ou clientes. Des
ta forma, em sua opinião, abrem-se as portas para a
prática de abusos contra esses consumidores, na me
dida em que estes, às vezes, vêem-se forçados a pa
gar diárias adicionais apenas pela contingência fortui
ta de terem se registrado naqueles estabelecimentos
pouco tempo antes do horário de entrada ou de os te
rem deixado poucos instantes após o horário de saí
da. Assim, o eminente Deputado crê que sua proposi
ção restabelece os critérios de justiça nessas rela
ções comerciais, ao fixar o período de 24 horas como
base para a cobrança de diárias, sem os artificialis
mos inerentes à fixação de horários de entrada e de
saída, além de garantir que os consumidores não se
jam cobrados pela utilização dos e correspondentes
serviços por até duas horas após o vencimento da
diária.

O Projeto de Lei n° 2.228/99 foi distribuído em
14-12-99, pela ordem, às Comissões de Economia,
Indústria e Comércio, de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias e de Constituição e Justiça
e de Redação, em regime de tramitação ordinária.
Encaminhada a proposição em tela à Comissão de
Economia, Indústria e Comércio em 2-2-00, fomos
honrados, em 22-3-00, com a missão de relatá-Ia.
Não se apresentaram emendas ao projeto até o final
do prazo regimental para tanto destinado, em 4-4-00.

Por sua vez, o Projeto de Lei n° 3.973/00 foi dis
tribuído em 9-3-01, pela ordem igualmente às Comis
sões de Economia, Indústria e Comércio, de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias e de Cons
tituição e Justiça e de Redação, em regime de trami
tação ordinária. Encaminhada a proposição em tela à
Comissão de Economia, Indústria e Comércio em
23-3-01, foi inicialmente designada Relatora, em
29-4-01, a nobre Deputada Marisa Serrano, não se



As proposições submetidas à nossa apreciação
trazem a marca da seriedade e do espírito público de
seus ilustres autores, voltadas que estão para aspec
tos de grande importância para toda a sociedade brasi
leira. De fato, os efeitos de iniciativas que buscam apri
morar as condições de atendimento aos clientes de
hotéis, restaurantes e similares exercem impacto dire
to sobre expressiva parcela da economia do País, res
ponsável pela criação de milhões de postos de traba
lho. Deste modo, merece encômios a preocupação dos
insignes Parlamentares com matéria tão relevante.

A análise dos projetos em pauta revela que os
três debruçam-se sobre um mesmo objeto, qual seja,
a especificação das condições de funcionamento da
queles estabelecimentos, especialmente no que con
cerne à sua relação com os respectivos consumido
res. Especificamente, a proposição principal dispõe
sobre o horário de vencimento das diárias e a divulga
ção dos preços dos serviços cobrados pelos hotéis e
a informação pelos restaurantes dos preços por eles
praticados, particularmente no que se refere a adicio
nais. Já o PL nO 3.973/00 dispõe exclusivamente so
bre a sistemática de cobrança de diárias nos hotéis,
enquanto o PL nO 4.1 93/01 trata das diárias de hospe
dagem em hotéis e de internação em hospitais. Cha
ma a atenção do observador, porém, o fato de que as
proposições em pauta intentam regular esses aspec
tos com minudência, passando, não raro, para o cam
po dos detalhes operacionais. Assim é que a fixação
do horário de vencimento de diárias, a definição do
período de carência para o seu pagamento, a especi
ficação da fração de diárias, o limite máximo para o

Setembro de 2001 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 27 46269

tendo apresentado emendas ao projeto até o final do valor dos serviços de quarto prestado pelos hotéis, os
prazo regimental para tanto destinado, em 5-4-01. dados que deverão estar presentes nos formulários
Posteriormente, entretanto, o Sr. Presidente da Co- de registro de hóspedes e as condições de cobrança
missão de Economia, Indústria e Comércio solicitou de couvert e de "couvert artístico" pelos restauran-
ao Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, por tes são detalhados nos respectivos textos.
meio do Ofício-Preso nO 195/01, a apensação desta Desta forma, não obstante as boas intenções
proposição ao Projeto de Lei n02.228/99, pleito deferi- dos eminentes autores, está-se a lidar com proposi-
do por S. Exa em 14-5-01, mediante o Ofício SGM/P n° ções que, se transformadas em diploma legal, transfe-
577/01. rirão para a esfera ordinária boa parte dos mandamen-

Por sua vez, o Projeto de Lei n° 4.193/01 foi tos tipicamente operacionais que melhor cabem, a
apensado ao Projeto de Lei n° 2.228/99 já por ocasião nosso ver, na esfera regulatória. A registrar, aliás, que
de seu despacho inicial, em 29-3-01. alguns dos dispositivos examinados já possuem con-

Cabe-nos, agora, nesta Comissão de Econo- gêneres no âmbito infra-ordinário. É o caso, por exem-
mia, Indústria e Comércio, apreciar a matéria quanto pio, da metodologia de definição e de informação pelos
ao mérito, nos aspectos atinentes às atribuições do hotéis das diárias de hospedagem e dos preços dos
Colegiado, nos termos do art. 32, VI, do Regimento demais serviços por eles prestados, objeto da Delibe-
Interno desta Casa. ração Normativa Embratur n° 387, de 28-1-98. É o que

É o relatório sucede, igualmente, com a sistemática de cobrança de
, serviços pelos restaurantes e respectivos critérios de

11 - Voto do Relator divulgação, cuja regulamentação mediante portaria da
extinta Superintendência Nacional do Abastecimento
SUNAB bem demonstra a propriedade de se trazer a
matéria para a órbita dos correspondentes órgãos de
fiscalização e normatização.

Em nosso ponto de vista, seria recomendável
restringir a aplicação da lei ordinária apenas aos pon
tos associados à definição de princípios e diretrizes
gerais, que servirão de elemento basilar para a poste
rior construção do edifício regulatório. Neste sentido,
cabe notar que a própria Lei n° 8.078, de 11-9-90
Código de Defesa do Consumidor já incorpora, em
grandes linhas, as medidas preconizadas com deta
lhes pelos projetos em foco, como se depreende da
leitura do art. 31 da citada lei:

Art. 31. A oferta e apresentação de
produtos o serviços devem assegurar infor
mações corretas, claras, precisas, ostensi
vas e em língua portuguesa sobre suas ca
racterísticas, qualidades, quantidade, com
posição, preço, garantia, prazos de validade
e origem, entre outros dados, bem como so
bre os riscos que apresentam à saúde e se
gurança dos consumidores." (grifas nossos)

Assim, sob o enfoque econômico - que é o que
nos cabe contemplar, mercê da letra do art. 55 do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados - melhor
será, a nosso ver, evitar que os dispositivos constan
tes dos projetos em tela sejam guindados à esfera or
dinária. Afinal de contas, os selores de hotelaria e de
alimentação defrontam-se com uma demanda cada
vez mais exigente e dinâmica. É conveniente, portan-
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to, dotar aqueles empresários, os consumidores e os
órgãos governamentais responsáveis pela respectiva
fiscalização e normatização da flexibilidade necessá
ria para se garantir a tempestiva adaptação às contí
nuas mudanças nas relações de consumo trazidas
pela evolução tecnológica e cultural. A contrário sen
so, a cristalização em lei de normas operacionais con
dizentes com determinado momento histórico poderá
revelar-se um contratempo de difícil correção, quando
novos condicionantes exigirem alterações expeditas
daqueles dispositivos.

A par dessas observações, acreditamos que,
em algumas situações, o excesso de amarras termina
por prejudicar a todos, inclusive os que deveriam ser
por elas beneficiados. No caso específico dos hotéis,
não nos parece razoável definir - nem mesmo em
norma infra-ordinária - horários rígidos para o venci
mento de diárias (aspecto este também válido para
os hospitais), condições pétreas para a redução do
montante a ser pago, proporcionalmente ao tempo de
permanência dos hóspedes, ou um teto para o valor
dos serviços de quarto naqueles estabelecimentos,
como estipulado pelos projetos em exame. Nada mais

saudável para clientes e empresários que a liberdade
para o entendimento mútuo e a eficiência trazida pela
competição de mercado, sem a interferência extrema
da do legislador.

Por todos estes motivos, votamos pela rejeição
dos Projetos de Lei nO 2.228, de 1999, n° 3.973, de
2000, e n° 4.193, de 2001 , louvando, no entanto, as
elogiáveis intenções de seus eminentes autores.

É o voto, salvo melhor juízo.

Sala da Comissão, 7 de agosto de 2001. - De
putado Márcio Fortes, Relator.

11I- Parecer da Comissão

A Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio, em reunião ordinária realizada hoje, rejeitou una
nimemente o Projeto de Lei n° 2.228/1999 e os PL nOs
3.973/2000 e 4.193/2001, apensados, nos termos do
parecer do Relator, Deputado Márcio Fortes.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos Marcos Cintra, Presidente; Gerson Gabrielli e
Sérgio Barros, Vice-presidentes; A/ex Canziani,
Almeida de Jesus, Antônio do Valle, Delfim Netto, Di
valdo Suruagy, Edison Andrino, Emerson Kapaz, Enio
Bacci, Givaldo Carimbão, Jairo Carneiro, João Pizzo
latti, Jurandil Juarez, Léo Alcântara, Márcio Fortes,

Múcio Sá, Osório Adriano, Rubem Medina, Virgílio
Guimarães e líla Bezerra, Titulares; Aloizio Merca
dante, Waldemir Moka e Veda Crusius, Suplentes.

Sala da Comissão, 19 de setembro de 2001. 
Deputado Marcos Cintra, Presidente.

*PROJETO DE LEI N° 3.194-8, DE 2000
(Do Sr. Haroldo Lima)

Estabelece a obrigatoriedade das
instituições financeiras destinarem ao
crédito rural, 35% dos depósitos à vista
em conta corrente e 45% dos recursos
captados no exterior e dá outras provi
dências; tendo pareceres: da Comissão
de Agricultura e Política Rural, pela rejei
ção (Relator: Deputado Waldemir Moka);
e da Comissão de Finanças e Tributação,
pela não implicação da matéria com au
mento ou diminuição da receita ou da
despesa públicas, não cabendo pronun
ciamento quanto à adequação financeira
e orçamentária e, no mérito, pela rejeição
(Relator: Deputado Fetter Junior).

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

• Projeto inicial publicado no OCO de 16-6-00
- Parecer da Comissão de Agricultura e Polftica Rural publicado
no OCO de 7-12-00

SUMÁRIO

Parecer da Comissão de Finanças e Tributação
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 3.194-A/00

Nos termos do art. 119, I, do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente determi
nou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das Co
missões de prazo para apresentação de emendas, a
partir de 18-4-01, por cinco sessões Esgotado o pra
zo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 26 de abril de 2001 . - Maria
Linda Magalhães, Secretária.
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I - Relatório

o projeto de lei, em epígrafe, de autoria do no
bre Deputado Haroldo Lima, destina ao crédito rural,
além dos recursos estabelecidos na Lei n° 4.829, de 5
de novembro de 1965, e em seu regulamento, 35%
dos saldos de depósitos a vista junto às instituições fi
nanceiras e 45% dos recursos captados no exterior,
sob qualquer modalidade.

Em caso de inobservância de seus dispositivos,
o projeto estabelece multa de 10% sobre os recursos
que deixaram de ser aplicados, percentual este que
dobraria em caso de reincidência.

O projeto cria ainda mecanismo que facilita a fisca
lização pela sociedade do cumprimento de suas determi
nações. Com este fim, determina que as instituições fi
nanceiras publiquem trimestralmente seu balancete pa
trimonial em jornal de grande circulação nacional.

O projeto em tela foi distribuído, inicialmente, às
Comissões de Agricultura e Política Rural, tendo sido
rejeitado, por unanimidade, em reunião ordinária, rea
lizada em 6 de dezembro de 2000.

Posteriormente, foi distribuído a esta Comissão,
não recebendo emendas, no prazo regimental.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Cabe a esta Comissão, além do exame do méri
to, apreciar a proposição quanto à sua compatibilida
de ou adequação com o plano plurianual, a lei de dire
trizes orçamentárias e o orçamento anual, nos termos
do Regimento interno da Câmara dos Deputados ( RI,
art. 53, 11) e de Norma Interna da Comissão de Finan
ças e Tributação, de 29 de maio de 1996, que "estabe
lece procedimentos para o exame de compatibilidade
ou adequação orçamentária e financeira".

De acordo com o Regimento interno, somente
aquelas proposições que "importem aumento ou di
minuição de receita ou de despesa pública" estão su
jeitas ao exame de compatibilidade ou adequação fi
nanceira e orçamentária. Neste sentido dispõe tam
bém o art. 9° de Norma Interna, aprovada pela CFT
em 29-5-96, in verbis:

"Art. 9° Quando a matéria não tiver im
plicações orçamentária e financeira deve-se
concluir no voto final que à Comissão não
cabe afirmar se a proposição é adequada
ou não."

Sob esse aspecto, verifica-se que a proposição
não traz implicações financeira ou orçamentária às fi
nanças públicas federais.

Por outro lado, em que pese a meritória preocu
pação do ilustre autor do projeto, Deputado Haroldo

Lima, em desejar ampliar as linhas de crédito rural,
preocupação que também é compartilhada por esta
relatoria, a forma proposta, não se mostra tecnica
mente adequada.

Como muito bem fundamentou o ilustre relator
da matéria na Comissão de Agricultura e Política Ru
ral, com a adoção da presente proposição, corre-se o
risco de reduzir o estímulo à entrada de recursos ex
ternos e de elevar-se, sobremaneira, a taxa de juros
interna, o que inviabiliza a realização de novas opera
ções de empréstimos, paralisa as atividades comerci
ais e industriais e, em conseqüência, reduz drastica
mente a demande por produtos agrícolas.

Mais do que uma questão de disponibilidade de
recursos, o problema do crédito rural envolve a ques
tão da demanda e da oferta de crédito a juros e pra
zos compatíveis com a rentabilidade do setor.

Além disso, a proposta pretende legislar sobre
matéria de competência do Conselho Monetário Na
cional, regulamentada no Capítulo IV da Lei n° 4.829
de 5-11-65, que institucionalizou o crédito rural, em
seus artigos 15 (alínea g), 16 e 21.

Por tais motivos, somos pela não implicação da
matéria em aumento ou diminuição da receita ou da
despesa pública, não cabendo pronunciamento
quanto à adequação financeira e orçamentária do
Projeto de Lei n° 3.194, de 2000. No mérito somos
pela rejeição do Projeto de Lei n° 3.194, de 2000.

Sala da Comissão, 6 de setembro de 2001. 
Deputado Fetter Junior, Relator.

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Finanças e Tributação, em reu
nião ordinária realizada hoje, concluiu, unanimemen
te, pela não implicação da matéria com aumento ou
diminuição da receita ou da despesa públicas, não
cabendo pronunciamento quanto à adequação finan
ceira e orçamentária e no mérito, pela rejeição do
Projeto de Lei n° 3.194-A/OO, nos termos de parecer
do Relator, Deputado Fetter Junior,

Estiveram presentes os Senhores Deputados
Jorge Tadeu Mudalen, Presidente; Pedro Novais,
José Carlos Fonseca Jr. e José Pimentel, Vice-Presi
dentes; Félix Mendonça, José Aníbal, José Militão,
Rodrigo Maia, Sampaio Dória, Sebastião Madeira,
Silvio Torres, Chico Sardelli, Jorge Khoury, Pauder
ney Avelino, Armando Monteiro, Germano Rigotto,
João Eduardo Dado, Milton Monti, Carlito Merss, João
Coser, Ricardo Berzoini, Edinho Bez, Fetter Júnior,
João Mendes, Miro Teixeira, Pedro Eugênio, Eujácio
Simões, Roberto Argenta, Adolfo Marinho, Juquinha,
Luiz Carlos HauJy, Osório Adriano, João Henrique,
Delfim Netto e Gonzaga Patriota.

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2001. 
Deputado Jorge Tadeu Mudalen, Presidente.



11 - Voto do Relator

Louvável a preocupação dos eminentes autores
dos projetos de lei em análise, com a segurança dos
passageiros, proibindo o transporte concomitante de
valores e de passageiros num mesmo veículo.

No PL n° 3.489/00, o Deputado Luciano Pizzat
to, proíbe o transporte de valores em aeronaves, de li
nhas regulares e não-regulares, que conduzam pas
sageiros, conceituando esse tipo de transporte como
o que diz respeito ao transporte de bens de alto valor
aquisitivo, de minerais preciosos, bem como de nu
merário, realizado sob contrato de fretamento exclusi
vo de carga, por empresa aérea concessionária ou
autorizada.

SUMÁRIO

PROJETO DE LEI N° 3.489/00

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
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*PROJETO DE LEI N° 3.489-A, DE 2000 bertura de segurança privada ou de órgão público
(Do Sr. Luciano Pizzatto) competente. O PL define o transporte aéreo de valo

res como o transporte de bens de alto valor aquisitivo,
de minerais preciosos e numerário, realizado, sob fre
tamento exclusivo de carga, por empresa aérea con
cessionária ou autorizada. Determina, ainda, que o
Departamento de Aeronáutica Civil expedirá normas
contendo o Plano de Segurança para o Transporte
Aéreo de Valores a ser seguido por empresas aéreas
interessadas, usuários e administrações aeroportuá
rias, o qual deve prever punições e penalidades aos
infratores dos seus dispositivos. Autoriza, ademais, a
instituição financeira proprietária de aeronave a trans
portar seus valores, desde que obedeça o Plano de
Segurança.

Estabelece a data da entrada em vigor da lei
como a de sua publicação.

Ao projeto principal foi apensado o PL n°
4.388/01, do Deputado José Janene, acrescentando
o art. 5°-A à Lei n° 7.102, de 20 de junho de 1983, que
disciplina o transporte de valores, proibindo o trans
porte de valores ou de numerário em veículos terres
tres, aéreos ou aquáticos utilizados para o transporte
de passageiros, em linhas comerciais regulares ou
sob regime de fretamento para turismo.

O PL faz coincidir as datas da entrada em vigor
da lei com a de sua publicação.

Os autores argumentam ser a preocupação
com a segurança dos passageiros o principal motivo
para a apresentação das propostas, assinalando o
episódio de um seqüestro ocorrido com um avião de
linha regular da Vasp, no ano 2000, que transportava
numerários. No prazo regimental não foram entre
gues emendas aos projetos.

É o relatório.

Proíbe o transporte de valores em
aeronaves que efetuam transporte de
passageiros, regular ou não-regular; ten
do parecer da Comissão de Viação e
Transportes, pela aprovação deste e do
PL n° 4.388/01 com substitutivo, contra o
voto do Deputado Mário Negromonte
(Relator: Deputado Carlos Santana).

(Às Comissões de Viação e Transpor
tes; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (Art. 54) - Art. 24, 11)

* Projeto inicial publicado no OCD de 31-8-00
- Projeto apensado, publicado no OCD de 31-3-01

Parecer da Comissão de Viação e Transportes
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- termo de recebimento de emendas ao substi-

tutivo
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão
- voto em separado

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 30-3-01, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 6 de abril de 2001. - Ruy
Ornar Prudência da Silva, Secretário.

I - Relatório

Para exame desta Comissão chega-nos o PL n°
3.489/00, do Deputado Luciano Pizzatto, que proíbe o
transporte aéreo de valores em aeronaves de passa
geiros de linhas regulares e não-regulares. A propos
ta veda esse tipo de transporte para aeronave freta
da, quando a operação de embarque e desembarque
venha a ser realizada em aeroportos desprovidos de
cerca, muro ou proteção natural e controles de aces
so às áreas restritas, sem que haja a necessária co-
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Ao estabelecer a atribuição ao Departamento
de Aeronáutica Civil de expedir normas contendo o
Plano de Segurança para o Transporte Aéreo, o De
putado almeja uma norma com vigência definitiva
para a questão que, tratada em Instrução Normativa
do Departamento de Aviação Civil, teve o item refe
rente às restrições ao transporte de valores em aero
naves de passageiros suspenso temporariamente,
mediante um Ofício Circular daquele órgão. Reitera
mos o efeito positivo do Plano de Segurança para o
Transporte de Valores a ser formulado para todas as
modalidades de transporte, na regulamentação da
lei, para o que se impõe um interregno entre a publi
cação da lei e sua entrada em vigor.

Por sua vez, no PL n° 4.388/01 , apenso ao ante
rior, o Deputado José Janene acrescenta o art. SO-A à
Lei n° 7.102, de 20 de junho de 1933, proibindo o
transporte de valores em veículos de passageiros,
para todas as modalidades de transporte.

Frente ao aumento da violência no País, postu
lamos como preventiva a idéia de preservar a segu
rança dos usuários do transporte público no Brasil,
em todas suas modalidades, mediante a proibição da
condução de valores em veículos de passageiros. No
entanto, vislumbramos incoerência na inserção do
tema na Lei n° 7.102/83, a qual "Dispõe sobre a segu
rança para estabelecimentos financeiros, estabelece
normas para constituição e funcionamento das em
presas particulares que exploram serviços de vigilân
cia e de transporte de valores, e dá outras providênci
as". A nosso ver, nesta lei não cabe a inserção de me
dida relativa ao transporte de valores entre localida
des, cuja distância demanda os serviços de empre
sas de transporte público, que operem linhas regula
res e não-regulares outorgadas pelo Poder Público.

Assim, votamos pela Aprovação dos projetos
analisados, PL n° 3.489/00 e o apenso PL n°
4.388/01, na forma do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão,20 de junho de 2001. - Depu
tado Carlos Santana, Relator.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO
DE LEI N° 3.489, DE 2000

Proíbe o transporte de valores em
veículos de transporte público de pas
sageiros, de linhas regu lares e não-re
gulares.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Fica proibido o transporte de valores em
veículos de transporte público terrestre, aéreo e
aquaviário de passageiros, de linhas regulares e
não-regulares.

Parágrafo único. Para efeito desta lei, transporte
de valores é o transporte de bens de alto valor aquisi
tivo, de minerais preciosos, bem como de numerário,
realizado em veículos exclusivos de carga, por em
presas de transporte público ou particular.

Art. 2° Deve ser formulado o Plano de Seguran
ça para o Transporte de Valores, nos termos da regu
lamentação desta lei, a ser obedecido pelas empre
sas de transporte interessadas, usuários e adminis
trações de terminais de transportes.

Parágrafo único. A instituição financeira ou a
empresa de exploração de minerais preciosos que
possuir veículo próprio adequado está autorizada a
transportar seus valores desde que obedeça o que
dispõe o Plano de Segurança.

Art. 3° Aplicar-se-ão, gradualmente, as seguin
tes penalidades aos infratores desta lei:

I - advertência;

II - multa acumulável por veículo no valor máxi
mo de R$20.000,00 (vinte mil reais), a cada infração;

111 - suspensão da operacionalização do veículo
durante trinta dias, a partir da terceira reincidência.

Parágrafo único. As penalidades dispostas nes
ta lei não excluem a previsão de outras, nos termos da
regulamentação, aplicáveis aos infratores do Plano
de Segurança para o Transportes de Valores.

Art. 4° Esta lei entra em vigor após decorridos
cento e oitenta dias da data de sua publicação oficial.

Sala da Comissão, 20 de junho de 2001. - De
putado Carlos Santana, Relator.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 3.489/00

(Apensado: PL n° 4.388/01)

Nos termos do art. 119, caput, 11, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura e divulgação na Ordem do Dia
da Comissões - de prazo para presentação de emen
das ao substitutivo oferecido pelo relator, a partir de
22-6-01, por cinco sessões. Esgotado o prazo, não fo
ram apresentadas emendas.

Sala da Comissão, de junho de 2001. - Ruy
Ornar Prudêncio da Silva, Secretário.

11I - Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou o Projeto de Lei
n° 3.489/00 e o de n° 4.388/01, apensado, com subs
titutivo, nos termos do parecer do relator, Deputado
Carlos Santana, contra o voto do Deputado Mário Ne-



46274 Quinta-feira 27 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2UO\

gromonte, que apresentou voto em separado conjun
to com o Deputado Basílio Villani.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Philemon Rodrigues - Presidente, Robério Ara

újo e Ary Kara - Vice-Presidentes, Affonso Camargo,
Chico da Princesa, Duílio Pisaneschi, Márcio Matos,
Romeu Queiroz, Sérgio Reis, Aracely de Paula, Eli
seu Resende, IIdefonço Cordeiro, Neuton Lima, Paulo
Gouvêa, Pedro Fernandes, Asdrúbal Bentas, Damião
Feliciano, João Henrique. Marcelo Teixeira, Norberto
Teixeira, Pedro Chaves, Carlos Santana, Manoel Vitó
rio, Teima de Souza, Albérico Filho, Almir Sá, Mário
Negromonte, Gonzaga Patriota, Wanderley Martins,
Lael Varella e José de Abreu - titulares, e Candinho
Mattos, Carlos Dunga, Mílton Barbosa, José Chaves,
Marcos Lima, Simão Sessim e João Tota - suplentes.

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2001. 
Deputado Philemon Rodrigues, Presidente.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Proíbe o transporte de valores em
veículos de transporte público de pas
sageiros, de linhas regulares e não-re
gulares.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica proibido o transporte de valores em

veículos de transporte público terrestre, aéreo e
aquaviário de passageiros, de linhas regulares e
não-regulares.

Parágrafo único. Para efeito desta lei, transporte
de valores é o transporte de bens de alto valor aquisi
tivo, de minerais preciosos, bem como de numerário,
realizado em veículos exclusivos de carga, por em
presas de transporte público ou particular.

Art. 2° Deve ser formulado o Plano de Seguran
ça para o Transporte de Valores, nos termos da regu
lamentação desta lei, a ser obedecido pelas empre
sas de transporte interessadas, usuários e adminis
trações de terminais de transportes.

Parágrafo único. A instituição financeira ou a
empresa de exploração de minerais preciosos que
possuir veículo próprio adequado está autorizada a
transportar seus valores desde que obedeça o que
dispõe o Plano de Segurança.

Art. 3° Aplicar-se-ão, gradualmente, as seguin
tes penalidades aos infratores desta lei:

I - advertência;
11 - multa acumulável por veículo no valor máxi

mo de R$20.000,OO (vinte mil reais), a cada infração;
111 - suspensão da operacionalização do veículo

durante tinta dias, a partir da terceira reincidência.

Parágrafo único. As penalidades dispostas nes
ta lei não excluem a previsão de outras, nos termos da
regulamentação, aplicáveis aos infratores do Plano
de Segurança para o Transporte de Valores.

Art. 4° Esta lei entra em vigor após decorridos
cento oitenta dias da data de sua publicação oficial.

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2001. 
Deputado Philemon Rodrigues, Presidente.

VOTO EM SEPARADO

A iniciativa do autor, Deputado Luciano Pizzatto,
assim como a do Deputado José Janene, apensado a
este, expressam uma nobre preocupação com a se
gurança dos cidadãos, proibindo o transporte conco
mitante de valores e de público usuário do transporte
aéreo em uma mesma aeronave, seja ela regular ou
não-regular de transporte de passageiros.

A análise do nobre Relator, Deputado Carlos
Santana, por sua vez, dignifica ainda mais a iniciativa
de ambos os autores, unificando, em um Substitutivo,
o consenso de ambas as idéias.

Assim, todas as análises formuladas pelos ilus
tres, nos dão a oportunidade de, uma vez mais, escla
recer aspectos de suma importância para elucidar o
assunto, trazendo à tona uma análise sob uma pers
pectiva diferente, que, por ser desconhecida da gran
de maioria, não poderia ser levada em conta durante
os estudos que trouxeram o assunto ao exame nesta
Casa, com algumas peculiaridades que merecem ser
discutidas pelos componentes desta Comissão.

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTE

Conforme cita o autor, em sua justificação, pre
tende este transformar em Lei, tornando compulsório
o estabelecimento e a obediência ao Plano de Segu
rança para o transporte aéreo de valores, sem que um
simples ato administrativo possa tornar sem efeito ou
modificar tal situação.

Tem razão neste aspecto. Entretanto, há que se
ponderar que, quando de sua justificação, a referida
norma legal, Instrução de Aviação Civil estava sendo
revista, tendo sido substituída pela IAC 4.001, de 8 de
setembro de 2000, que, por sua vez, já sofreu algu
mas alterações em 22 de fevereiro de 2001.

Hão de se perguntar, reafirmando a posição do
autor: "num espaço tão curto, tantas alterações?"
Sim, o que não seria possível se estivesse engessada
em Lei.

Ocorre que o assunto, embora pareça simples,
traz uma série de complicadores.

Um deles é que, ao se proibir as aeronaves naci
onais, a Lei teria de abranger também as aeronaves



SUMÁRIO

*PROJETO DE LEI N° 3.723-A, DE 2000
(Do Sr. Raimundo Gomes de Matos)

Parecer da Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

Dispõe sobre a contratação de Se
guro de Responsabilidade Civil por ope
rador de transporte de passageiros por
motocicletas de aluguel; tendo parecer
da Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias pela aprova
ção (relator: Dep. Glycon Terra Pinto).

(As Comissões de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias; e de
Constituição e Justiça e de Redação (art.
54) - art. 24. 11)

'Projeto inicial publicado no OCO de 10-11-00
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internacionais operando em espaço aéreo brasileiro, no entanto, maltratar ainda mais a indústria da avia-
ou estaríamos beneficiando as empresas internacio- ção civil brasileira, que hoje passa por momentos difí-
nais com o frete de tais valores e anda, incorrendo no ceis, justamente pela desleal concorrência advinda
mesmo problema de risco aos passageiros. das diferenças de leasing, seguros internacionais,

Da mes'!1a f.orma, .0 .q~e ficou const~tado, .quan- preço de combustível, tarifas e outros tantos fatores
do houve a pnmelra prOlblçao nesse sentido, fOI o fre- que oneram as companhias e os usuários que sen-
tame~to de aeronave de pequeno po~e, normalmen- tem o repasse de todos estes custos.
te ate Foz do Iguaçu, com uma receita pequena do .
frete para o Brasil, e os valores eram transportados _ A qu.em_lnte~~ssar, estamos de posse da Instru-
por empresa internacional, a partir do Paraguai, ou çao de AVlaçao Clvll-IAC 4001, de 8 de ~etembro de
Argentina. Com isso, estávamos mantendo o risco de 2000 com as emendas de 22 de fevereiro de 2001,
passageiros fora do País, mas retirando receitas que que, com certeza, cobrem todo o assunto e minimi-
se traduzem em empregos e encargos sociais. zam qualquer preocupação a respeito.

Por essa razão, um grupo de trabalho, consti- Cumpre-nos, finalmente, lembrar que encon-
tuído pelo Departamento de Aviação Civil, Empre- tra-se em discussão nesta Casa o Projeto de Lei
sas de Transporte Aéreo, Empresas de Transporte Complementar que trata da Criação da Agência Naci-
de Valores, Assessoria Jurídica do Ministério da onal de Aviação Civil, cuja regulamentação haverá de
Justiça, Departamento de Polícia Federal, Banco ser amplamente discutida e analisada com todas as
Central e Banco do Brasil, dentre outros, analisando peculiaridades com que se reveste o sistema de Avia-
o problema, chegou ao atual texto da Instrução de ção Civil.
Aviação Civil - Normativa, que difere da proposta do Por todos os motivos acima expostos formula-
ilustre Deputado Luciano Pizzatto nos seguintes as- mos este Voto em Separado e concitamo's nossos
pectos: h . I .. - dcompan elros para que votemos pe a rejelçao o

. -. não permite, se embarcado e~ aeroporto projeto de Lei n03.489, de 2000, como também pela
braslle.lro, o transporte de moeda nacional ou e~- rejeição do Projeto de Lei n° 4.388, de 2001 (apen-
trangelra em aeronave que efetue o transporte pu- d )
bl ' d . sa o .

ICO e passageiros; S I da C . - 30d t d 2001 Da a omlssao, eagos o e .- epu-
- estabelece valores, limitando-se, objetiva- tado Mário Negromonte, Deputado Basílio Villani.

mente, o universo a ser considerado, desde que o
valor transportado não exceda o equivalente a
R$300.000,OO (trezentos mil reais) e seja efetuado o
embarque em aeroportos que tenham Planos de Se
gurança para Transporte Aéreo de Valores (ouro,
prata, platina e outros metais preciosos, bem como
gemas coloridas, diamantes e jóias e, ainda, cartões
telefônicos, cheque de viagem, título ao portador,
vale refeição e de transporte);

- estabelece tempo máximo para a permanên
cia de valores nas áreas restritas aeroportuárias,
mesmo com cobertura de segurança em supervisão
da transportadora aérea; e,

- prevê procedimentos para o embarque e de
sembarque do acompanhante da carga, inclusive a
localização do seu assento.

Assim, nobres colegas, a IAC - 4001, de 8 de
setembro de 2000, acrescida das emendas de 22 de
fevereiro de 2001 , além de proibir o transporte de mo
eda corrente, seja brasileira ou estrangeira, trata de
outros aspectos, visando coibir qualquer iniciativa
que possa se traduzir em risco aos passageiros, sem,



I - Relatório

11- Voto do Relator

PROJETO DE LEI N° 3.723/2000

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, inicialmente em caráter informal ou clandestino, o
MEIO AMBIENTE E MINORIAS transporte de passageiros em mototáxi já alcançou

em muitos municípios a condição de transporte auto
rizado e regulamentado. Em relação aos táxis tradici
onais, as motocicletas têm como vantagens a cobran
ça de tarifas menores e maior agilidade que o auto
móvel para avançar em meio ao trânsito congestiona
do. São justamente estas características que fazem
as pessoas, não obstante o risco de acidentes signifi
cativamente maior, preferirem os serviços de mototá
xi. Segundo dados da Companhia de Engenharia de
Tráfego veiculados pela revista Veja de 7 de julho de
1999, acidentes com motos matam nove vezes mais
do que acidentes com carros.

Outro aspecto a considerar é o fato de os condu
tores de mototáxi serem precisamente os seus propri
etários, geralmente pessoas de poucas posses, que
têm a motocicleta como seu principal patrimônio e
meio de sustento. Assim, mesmo que seja declarado
culpado por acidente que resultou em dano pessoal
ao passageiro e definida a sua responsabilidade civil,
o mototaxista dificilmente teria como efetuar o paga
mento da indenização devida, mesmo que empregas
se todo o seu patrimônio para tal fim. A instituição do
seguro de responsabilidade civil proposto pelo projeto
de lei vem, em boa hora, oferecer solução ao proble
ma, viabilizando a indenização do consumidor desse
serviço de transporte, mas principalmente protegen
do o patrimônio do mototaxista, que, de outra forma
poderia ser levado à hasta pública para garantir o pa
gamento da indenização.

Há ainda dois aspectos positivos a comentar em
favor da aprovação do projeto de lei, embora não se
jam exatamente relacionados ao campo temático
desta comissão. O primeiro é o dispositivo que deter
mina que o pagamento do seguro proposto não exime
do pagamento do DPVAT, o seguro obrigatório de veí
culos automotores de vias terrestres, pois sendo este
um seguro de danos pessoais baseado no risco, e
não na culpa, o passageiro ou seus beneficiários se
socorrerão com a indemnização deste enquanto dis
cutem na justiça a responsabilidade civil do condutor
da motocicleta e o valor dos danos a indenizar. O se
gundo aspecto é que o projeto de lei será extrema
mente benéfico a expansão do mercado segurador
nacional, uma vez que a instituição do seguro obriga
tário cria mercado novo e novas oportunidades de ne
gócios para as seguradoras brasileiras.

Por todo o exposto, votamos pela aprovação do
Projeto de Lei n° 3.723, de 2000.

Sala da Comissão, 30 de agosto de 2001. - Depu
tado Glycon Terra Pinto, Relator.

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
da Comissão determinou a abertura e divulgação, na
Ordem do Dia das Comissões, de prazo para recebi
mento de emendas (5 sessões), no período de
5-6-2001 a 13-6-2001. Esgotado o prazo, não foram
apresentadas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 14 de junho de 2001. - Aure
nilton Araruna Almeida, Secretário.

O projeto de lei sob apreciação institui seguro
obrigatório de responsabilidade civil para os operado
res de serviço de transporte de passageiros por mo
tocicletas; define como seguro de responsabilidade
civil o "contrato que prevê cobertura para garantir a li
quidação de danos causados aos passageiros e seus
dependentes, em virtude de acidente, quando da rea
lização de viagem por operador de serviço de trans
porte público de passageiros por motocicletas"; esta
belece que a contratação do seguro instituído não exi
me o proprietário da motocicleta da contratação do
seguro obrigatório de danos pessoais causados por
veículos automotores de via terrestre - DPVAT; e, fi
nalmente, remete à regulamentação a fixação do va
lor da indenização por veículo e por evento.

A justificação do projeto de lei defende que, ao
lado de medidas de prevenção de acidentes, são rele
vantes também as que visam a minorar os efeitos de
correntes dos acidentes sobre o condutor e o passa
geiro, sendo esse o papel destinado ao seguro de res
ponsabilidade civil proposto, que garantirá o ressarci
mento dos danos causados por acidentes no decurso
do transporte.

Aberto o prazo regimental de cinco sessões para
o recebimento de emendas, no período de 5-6-01 a
13-6-01, não foram apresentadas emendas ao projeto.

O projeto de lei sob exame propõe solução a um
dos problemas importantes que hoje envolve o trans
porte de passageiros nos centros urbanos, qual seja
o de oferecer reparação aos danos resultantes de aci
dentes com motocicleta de aluguel ou mototáxi. O
transporte de passageiros por motos de aluguel to
mou grande vulto no País na última década. Atuando



Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
da Comissão determinou a abertura e divulgação, na
Ordem do Dia das Comissões, de prazo para recebi
mento de emendas (5 sessões, no período de 5-6-01
a 13-6-01 . Esgotado o prazo, não foram apresentadas
emendas ao projeto.

Sala da Comissão, 14 de junho de 2001. - Aure
nilton Araruna de Almeida, Secretário.

I - Relatório

O Projeto de Lei n° 4.367, de 2001, de autoria do
nobre Deputado Ronaldo Vasconcellos, propõe a in
clusão de parágrafo ao art. 17 da Lei n°9.656, de 3 de
junho de 1998, que dispõe sobre os planos de saúde
e seguros privados de assistência à saúde, obrigando
as unidades de saúde, laboratórios e serviços asse
melhados contratados ou credenciados de planos pri
vados de assistência à saúde a prestarem atendi
mento de urgência ou emergência, sem qualquer res
trição, aos usuários, mesmo no caso de inadimplên
cia da operadora de planos de saúde.

O projeto não recebeu emendas e cabe-nos,
nesta Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, analisar a questão no que tange
à defesa do consumidor e às relações de consumo.

U- Voto do Relator

O projeto de lei sob comento é claro e objetiva a
proteção dos usuários dos planos de saúde nos caso
de atendimento de urgência ou emergência, quando
a empresa administradora do plano de saúde a que
são conveniados esteja inadimplente, por qualquer
motivo, com estabelecimento credenciado no qual o
usuário procure atendimento.

Concordamos com a proposta, pois acredita
mos que a inadimplência da operadora de plano de
saúde não pode ser motivo de não-atendimento por
parte do estabelecimento conveniado em casos de
urgência ou emergência. O usuário não pode ser pe
nalizado, especialmente num momento crítico, pela ir
responsabilidade ou desacordo entre a administrado
ra de seu plano de saúde e o estabelecimento conve
niado que procurou para ser atendido.

A título de observação, pois esta questão deverá
ser devidamente avaliada na douta Comissão de Cons-

SUMÁRIO

Acrescenta parágrafo ao art. 17 da
Lei n° 9.656, de 3 de junho de 1998,
obrigando às unidades de saúde, labo
ratórios e serviços assemelhados con
tratados ou credenciados de planos pri
vados de assistência à saúde a presta
rem atendimento de urgência ou emer
gência, sem qualquer restrição, aos
usuários, mesmo no caso de inadim
plência da operadora de planos de saú
de; tendo parecer da Comissão de Defe
sa do Consumidor, Meio Ambiente e Mi
norias pela aprovação (Relatora: Depu
tada Vanessa Grazziottin).

(Às Comissões de Defesa do Consu
midor, Meio Ambiente e Minorias; de Se
guridade Social e Família; e de Constitui
ção e Justiça e de Redação (art. 54) - art.
24,11)

*PROJETO DE LEI N° 4.367-A, DE 2001
(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos)

- termo de recebimento de emendas
- parecer da Relatora
- parecer da Comissão

'Projeto inicial publicado no OCD de 30-3-01

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o Projeto de Lei n°
3.723 de 2000, nos termos do parecer do relator,
Deputado Glycon Terra Pinto.

Participaram da votação os Senhores Deputa
dos: Luciano Pizzatto, Vice-Presidente; Badu Pican
ço, João Paulo, José Carlos Coutinho, Luiz Alberto,
Luiz Bittencourt, Milton Barbosa, Paulo Baftazar, Re
gis Cavalcante, Ricarte de Freitas, Ronaldo Vascon
cellos, Salatiel Carvalho, Fernando Gabeira, íris Si
mões, Paes Landim, Paulo Gouvêa, Vanessa Grazi
otin e Wagner Rossi.

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2001. 
Deputado Luciano Pizzatto, Vice-Presidente no
exercício da Presidência.

Parecer da Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias
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111 - Parecer da Comissão COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.367/2001



I - Relatório

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.378/01

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 22-5-01, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 29 de maio de 2001. - Ruy
Ornar Prudêncio da Silva, Secretário.

Encontram-se para análise da Comissão de Via
ção e Transportes, por principal, o PL n° 4.378/01, de
iniciativa do Deputado Gonzaga Patriota e, como
apenso, o PL n° 4.712/01, de autoria do Deputado
Wolney Queiroz.

O PL principal denomina a BR-232, no trecho
que liga a região pernambucana do Sertão do Araripe
a Recife, "Rodovia Luiz Gonzaga". Por sua vez, o PL
apenso denomina a BR-232 "Rodovia João Lyra Fi
lho", no percurso entre as cidades de Recife e Parna
mirim, em Pernambuco.

Ambos os projetos estabelecem a data de publi
cação como a de entrada em vigor das leis.

No prazo regimental não foram entregues
emendas aos projetos.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Os parlamentares pretendem homenagear dois
pernambucanos que se destacaram no cenário nacio
nal em suas respectivas áreas de atuação, o artista Luíz
Gonzaga e o político e empresário João Lyra Filho.

Luiz Gonzaga conhecido como "Rei do Baião" é
a personalidade mais popular e querida dos pernam
bucanos, razão da sua escolha como personalidade
do século, por meio de votação direta da população
de Pernambuco. Nascido no sertão do Araripe, na ci
dade de Exu, divulgou seu estado natal em todo o
País. Músico,compositor, arranjador e cantor, sua voz
cativante e inconfundível mostrou a realidade da vida
no Nordeste acompanhado da inseparável sanfona,

SUMÁRIO

Parecer da Comissão de Viação e Transportes
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- substitutivo oferecido pelo Relator

*PROJETO DE LEI N° 4.378-A, DE 2001
(Do Sr. Gonzaga Patriota)

Denomina Rodovia Luiz Gonzaga a
BR-232 - estrada integrante do Plano Naci
onal de Viação, aprovado pela Lei n° 5.917,
de 10 de setembro de 1973; tendo parecer
da Comissão de Viação e Transportes,
pela aprovação deste e do PL n° 4.712/01,
apensado, com substitutivo (Relator: De
putado Damião Feliciano).

(Às Comissões de Viação e Transpor
tes; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (art. 54) - art. 24, li}

• Projeto inicial publicado no DCD de 30-3-01

- Projeto apensado publicado no DCD de 22-5-01

46278 Quinta·felra 27 DIÁRIO DA CÁMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2001

tituição e Justiça e de Redação, apontamos um eventu- - termo de recebimento de emendas ao substi-
ai equívoco quanto a numeração do parágrafo a ser in- tutivo
cluído pela proposta em tela, pois a Medida Provisória - parecer da Comissão
n° 2.097-38, de 27 de março de 2001, alterou o art. 17 _ substitutivo adotado pela Comissão
da Lei nO 9.656, de 3 de junho de 1998, que passou a
contar, e vigora atualmente assim, com quatro parágra
fos, assim ao nosso ver, parece que o correto seria o
acréscimo de um quinto parágrafo e não de um quarto
como apresentado na proposta em tela.

Diante do exposto, somos pela aprovação do
Projeto de Lei n° 4.367, de 2001.

Sala da Comissão, 30 de agosto de 2001. - De
putada Vanessa Grazziotin, Relatora.

m- Parecer da Comissão

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias, em reunião ordinária realizada
hoje, aprovou unanimemente o projeto de Lei n°
4.367/2001, nos termos do parecer da Relatora, De
putada Vanessa Grazziotin.

Participaram da votação os Senhores Deputados:
Luciano Pizzatto, Vice-Presidente; Badu Picanço, João
Paulo, José Carlos Coutinho, Luiz Alberto Luiz Bitten
court, Milton Barbosa, Paulo Baltazar, Régis Cavalcan
te, Ricarte de Freitas, Ronaldo Vasconcellos, Salatiel
Carvalho, Fernando Gabeira, íris Simões, Paes Landim,
Paulo Gouvêa, Vanessa Grazziotin e Wagner Rossi.

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2001. 
Deputado Luciano Pizzatto, Vice-Presidente no
exercício da Presidência.



111 - Parecer da Comissão

PROJETO DE LEI N° 4.378/01
(Apensado o PL n° 4.712/01)

Denomina a BR-232, no Estado de
Pernambuco, "Rodovia João Lyra Filho"
o trecho entre Recife e São Caetano e
"Rodovia Luiz Gonzaga" o trecho entre
São Caetano e Parnamirim.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° A BR-232 no Estado de Pernambuco fica
denominada da seguinte forma:

I - Rodovia João Lyra Filho, o trecho entre Reci
fe e São Caetano;

11 - Rodovia Luiz Gonzaga, o trecho entre São
Caetano e Parnamirim.

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente
o Projeto de Lei nO 4.378/01 e o de n° 4.712/01 , apen
sado, com substitutivo, nos termos do parecer do Re
lator, Deputado Damião Feliciano.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Philemon Rodrigues, Presidente; Robério Araújo e
Ary Kara, Vice-Presidentes; Affonso Camargo, Chico
da Princesa, Duílio Pisaneschi, Márcio Matos, Romeu
Queiroz, Sérgio Reis, Aracely de Paula, Eliseu Re
sende, IIdefonço Cordeiro, Neuton Lima, Paulo Gou
vêa, Pedro Fernandes, Asdrúbal Bentes, Damião Feli
ciano, João Henrique, Marcelo Teixeira, Norberto Tei
xeira, Pedro Chaves, Carlos Santana, Manoel Vitório,
Teima de Souza, Albérico Filho, Almir Sá, Mário Ne
gromonte, Gonzaga Patriota, Wanderley Martins,
Lael Varella e José de Abreu, Titulares; e Candinho
Mattos, Carlos Dunga, Milton Barbosa, José Chaves,
Marcos Lima, Simão Sessim e João Tota, Suplentes.

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2001. 
Deputado Philemon Rodrigues, Presidente.

Nos termos do art. 119, caput, 11, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas ao substitutivo oferecido pelo relator, a par
tir de 7-8-01, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram apresentadas emendas.

Sala da Comissão, 15 de agosto de 2001. - Ruy
Omar Prudêncio da Silva, Secretário.

PROJETO DE LEI N" 4.378, de 2001
(Apenso PL n° 4.712, de 2001)

Denomina a BR-232, no Estado de
Pernambuco, "Rodovia João Lyra Filho"
o trecho entre Recife e São Caetano e
"Rodovia Luiz Gonzaga" o trecho entre
São Caetano e Parnamirim.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° A BR-232 no Estado de Pernambuco
fica denominada da seguinte forma:

I - "Rodovia João Lyra Filho", o trecho entre
Recife e São Caetano;

11 - "Rodovia Luiz Gonzaga", o trecho entre
São Caetano e Parnamirim.

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

Sala da Comissão, 2 de agosto de 2001. - Depu
tado Damião Feliciano, Relator.

Desse modo votamos pela aprovação dos
projetos de Lei principal nO 4.378/01 e seu apen
so, PL n° 4.712/01, na forma do Substitutivo em
anexo.

Sala da Comissão, 2 de agosto de 2001. - Depu
tado Damião Feliciano, Relator.
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com as quais introduziu o baião, entre outros ritmos TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
nordestinos, no cancioneiro popular brasileiro.

João Lyra Filho, político dedicado às causas dos
pernambucanos e em especial dos cidadãos de Caru
aru, exerceu vários mandatos distintos. Por duas ve
zes foi prefeito de Caruaru, quando modernizou a ci
dade, e também Deputado Estadual. Como Deputado
Federal continuou defendendo os interesses dos
seus representados. Com o talento para os negócios,
contribuiu diretamente para o desenvolvimento de
Caruaru pela geração de emprego e renda e por ga
rantir mobilidade com qualidade à população entre
Caruaru e Recife, por meio da empresa Rodoviária
Caruarense.

O compromisso com o bem-estar do povo per
nambucano não se exauriu na pessoa do patriarca
João Lyra Filho. A veia política da família afirmou-se
nos seguidores João Lyra Neto eleito prefeito de
Caruaru e Deputado Estadual, como também em
Fernando Lyra que, eleito sete vezes Deputado Fe
deral, ocupou o cargo de Ministro da Justiça.

As homenagens pretendidas mostram o reco
nhecimento dos pernambucanos a dois filhos ilus
tres.



SUMÁRIO

PROJETO DE LEI N° 4.520/01

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

Parecer da Comissão de Viação e Transportes
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

·PROJETO DE LEI N° 4.520-A, DE 2001
(Do Sr. Germano Rigotto)

Denomina trecho da BR-285 de "Ro
dovia Governador Synval Guazelli"; ten
do parecer da Comissão de Viação e
Transportes, pela aprovação (Relator:
Deputado Márcio Matos).

(Às Comissões de Viação e Transpor
tes; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (art. 54 - art. 24, 11)

'Projeto inicial publicado no OCO de 21-4-01
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Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua pu- política em 1955, como vice-prefeito de Vacarias, sua
blícação. cidade natal e, político durante 46 anos, trabalhou

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2001. - para Rio Grande do Sul e para o Brasil ao longo de
Deputado Philemon Rodrigues, Presidente. sua exemplar biografia.

Três vezes deputado federal (1970, 1982 e
1998) e duas vezes governador de seu Estado,
Synval Guazzelli conseguiu, em 1975, a instalação da
Copesul, empresa gaúcha responsável pela produ
ção de matérias-primas no Pólo Petroquímico de Tri
unfo, o terceiro do País. Em 1994, no Governo Itamar
Franco, foi ministro da Agricultura e, em 1998, voltou à
Câmara dos Deputados, já no início da doença, que
acabou por tirar-lhe a vida.

Todos os seus trabalhos, de natureza polrtica ou
administrativa, podem ser considerados referências
para aqueles que pretendem dedicar-se à vida pública.

É importante esclarecer aos membros desta
Comissão, que o projeto de lei elaborado pelo Depu
tado Germano Rigotto está em conformidade com o
que determina o art. 2° da Lei n06.682, de 27 de agos
to de 1979, que dispõe sobre a denominação de vias
e estações terminais do Plano Nacional de Viação
(PNV), cujo texto está exposto a seguir:

"Art. 2° Mediante lei especial, e obser
vada a regra estabelecida no artigo anterior,
uma estação terminal, obra de arte ou tre
cho de via poderá ter, supletivamente, a de
signação de um fato histórico ou de nome
de pessoas falecidas que haja relevantes
serviços à nação ou à humanidade."

Diante do exposto, naquilo que compete a essa
Comissão analisar, voto pela aprovação do Projeto de
Lei n° 4.520/01.

Sala da Comissão, 11 de setembro de 2001. 
Deputado Márcio Matos, Relator.

Nos termos do art. 119, caput I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 26-6-01, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 3 de agosto de 2001. - Ruy
Ornar Prudêncio da Silva, Secretário.

I - Relatório

O Projeto de Lei em epígrafe, de autoria do ilus
tre Deputado Germano Rigotto, pretende determinar
"Rodovia Governador Synval Guazelli", o trecho da
rodovia federal BR-285, entre os municípios de Vaca
ria e Bom Jesus, no Estado do Rio Grande do Sul.

No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas ao projeto nesta comissão.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

O Deputado Federal Synval Guazzelli
(PMDB-RS) morreu aos 70 anos de idade, em Brasí
lia, no dia 12 de abril de 2001 , vítima de uma rara do
ença muscular degenerativa. Começou sua carreira

111- Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente
o Projeto de Lei n° 4.520/01, nos termos do parecer
do relator, Deputado Márcio Matos.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Philemon Rodrigues - Presidente, Robério Ara

újo e Ary Kara - Vice-Presidentes, Affonso Camargo,
Chico da Princesa, Duílio Pisaneschi, Márcio Matos,
Romeu Queiroz, Sérgio Reis, Aracely de Paula, Eli
seu Resende, IIdefonço Cordeiro, Neuton Lima, Paulo
Gouvêa, Pedro Fernandes, Asdrúbal Bentes, Damião
Feliciano, João Henrique, Marcelo Teixeira, Norberto
Teixeira, Pedro Chaves, Carlos Santana, Manoel Vitó
rio, Teima de Souza, Albérico Filho, Almir Sá, Mário
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Negromonte, Gonzaga Patriota, Wanderley Martins,
Lael Varella e José de Abreu - titulares, e Candinho
Mattos, Carlos Dunga, Milton Barbosa, José Chaves,
Marcos Lima, Simão Sessim e João Tota - suplentes.

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2001. 
Deputado Philemon Rodrigues, Presidente.

* PROJETO DE LEI N° 4.550-A, DE 2001
(Do Sr. Robério Araújo)

Torna obrigatório o uso de aparelho
de radiocomunicação ou de telefonia ce
lular e de conjunto de primeiros socorros
em todos os veículos de transporte rodo
viário interestadual de passageiros; tendo
parecer da Comissão de Viação e Trans
portes, pela aprovação, com substitutivo
(relator: Deputado Marcelo Teixeira).

((Às Comissões de Viação e Transpor
tes; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção (art. 54) - art. 24, 11))

• Projeto inicial publicado no OCO de 28-4-01

SUMÁRIO

Parecer da Comissão de Viação e Transportes
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- termo de recebimento de emendas ao substi-

tutivo
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.550/01

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 22-5-01, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 29 de maio de 2001. - Ruy
Ornar Prudêncio da Silva, Secretário.

I - Relatório

Para análise desta Comissão encontra-se o Pro
jeto de Lei nO 4.550, de 2001 , de autoria do Deputado
Robério Araújo, que torna obrigatório o uso de apare
lho de radiocomunicação ou de telefonia celular e de

conjunto de primeiros socorros em todos os veículos
de transporte interestadual de passageiros.

Dispõe o PL ser objeto de regulamentação da lei,
no prazo de cento e oitenta dias, os aspectos técnicos
relacionados ao tipo de transmissão a ser utilizado e
ao conteúdo do conjunto de primeiros socorros.

Estabelece a multa de R$2.000,00 (dois mil reais)
por veículo descumpridorde obrigação como também a
sua retenção para instalação do equipamento de radio
comunicação ou a colocação do conjunto de primei
ros socorros.

A proposta aduz serem a fiscalização e a aplica
ção de multas da responsabilidade das autoridades
de trânsito com circunscrição sobre a via.

Por fim, faz coincidir a data de entrada em vigor
da lei com a de sua publicação.

No prazo regimental não foram entregues
emendas ao projeto.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

O aparelho de radiocomunicação ou de telefo
nia celular, como também o conjunto de primeiros so
corros são elementos que podem ser relacionados ao
conforto e à segurança dos passageiros no transpor
te rodoviário interestadual.

Dizem respeito, portanto, à operação dos veícu
los, sem contudo constituírem itens de feição obriga
tória para a prestação do serviço de transporte.

Indiscutíveis pelos benefícios potenciais frente
ao quadro atual de aumento de assaltos a ônibus,
além de situações de sinistro no trânsito, os apare
lhos de radiocomunicação ou telefones celulares pro
piciariam o contato imediato entre os ônibus, os veí
culos da polícia rodoviária, a sede da empresa e uni
dades de saúde, contribuindo para agilizar o socorro
ao ônibus com problema ou mesmo inibindo a ação
das quadrilhas organizadas.

Por sua vez, a condução do conjunto de primei
ros socorros nos ônibus viria oportunizar o atendi
mento a eventual mal-estar entre os passageiros,
além de ser útil no curativo de ferimentos leves.

Assim, da análise de mérito do projeto desta
cam-se dois aspectos, o da não essencialidade dos
quesitos propostos à operacionalização do transporte
e os custos de implantação, manutenção e utilização
dos mesmos, a serem repassados ao usuário medi
ante o aumento da tarifa cobrada.

Do primeiro aspecto deduz-se caber à empresa
de transporte prover ou não os veículos de sua frota
com os quesitos em foco. Obrigar a implantação dos



11I- Parecer da Comissão

PROJETO DE LEI N° 4.550/01

Obriga a colocação de conjunto de
primeiros socorros em todos os veículos
de transporte rodoviário interestadual de
passageiros.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Todos os veículos utilizados no serviço de
transporte rodoviário interestadual de passageiros
devem ser equipados com conjunto de primeiros so
corros.

Parágrafo único. Os aspectos técnicos relacio
nados ao conteúdo do conjunto de primeiros socorros
serão estabelecidos em regulamentação, no prazo de
cento e oitenta dias.

A Comissão de Viação e Transportes, em reunião
ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente o Pro
jeto de Lei nO 4.550/01, com substitutivo, nos termos do
parecer do relator, Deputado Marcelo Teixeira.

Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Philemon Rodrigues - Presidente, Robério Araújo e
Ary Kara - Vice-Presidentes, Affonso Camargo, Chi
co da Princesa, Duílio Pisaneschi, Márcio Matos, Ro
meu Queiroz, Sérgio Reis, Aracely de Paula, Eliseu
Resende, Ildefonço Cordeiro, Neuton Lima, Paulo
Gouvêa, Pedro Fernandes, Asdrúbal Bentes, Damião
Feliciano, João Henrique, Marcelo Teixeira, Norberto
Teixeira, Pedro Chaves, Carlos Santana, Manoel Vitó
rio, Teima de Souza, Albérico Filho, Almir Sá, Mário
Negromonte, Gonzaga Patriota, Wanderley Martins,
Lael Varella e José de Abreu - titulares, e Candinho
Mattos, Carlos Dunga, Milton Barbosa, José Chaves,
Marcos Lima, Simão Sessim e João Tota-suplentes.

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2001. 
Deputado Phílemon Rodrigues, Presidente.

Nos termos do art. 119, caput, li, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas ao substitutivo oferecido pelo relator, a par
tir de 13-8-01, por cinco sessões. Esgotado o prazo,
não foram apresentadas emendas.

Sala da Comissão, 22 de agosto de 2001. - Ruy
Omar Prudêncio da Silva, Secretário.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
N° 4.550, DE 2002

Obriga a colocação de conjunto de
primeiros socorros em todos os veículos
de transporte rodoviário interestadual de
passageiros.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Todos os veículos utilizados no serviço de
transporte rodoviário interestadual de passageiros
devem ser equipados com conjunto de primeiros so
corros.

Parágrafo único. Os aspectos técnicos relacio
nados ao conteúdo do conjunto de primeiros socorros
serão estabelecidos em regulamentação, no prazo de
cento e oitenta dias.

Art. 2° O descumprimento ao disposto nesta
lei sujeita o infrator a multa cumulativa de R$500,00
(quinhentos reais) por veículo desconforme, a cada
infração.

Parágrafo único. A fiscalização e aplicação de
multas serão da responsabilidade da autoridade de
trãnsito com circunscrição sobre a via.

Sala da Comissão 8 de agosto de 2001. - Depu
tado Marcelo Teixeira, Relator.
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mesmos por meio da via legislativa, na forma de lei, TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
viria contrapor o princípio do laissez-faire da econo
mia liberal.

Quanto ao segundo aspecto, da oneração do
valor do bilhete de passagem, compete-nos o pronun
ciamento contrário, para salvaguardar os interesses
dos passageiros.

Assim, posicionamo-nos contra a obrigatorieda
de de utilização de aparelho de radiocomunicação ou
de telefonia celular nos veículos de transporte coleti
vo interestadual, pelos altos custos envolvidos, e a fa
vor da colocação do conjunto de primeiros socorros,
cuja relação custo-benefício mostra-se atraente.

Frente a esta posição, o valor da multa de
R$2.000,00 (dois mil reais) por veículo infrator mos
tra-se elevada, merecendo revisão. Além disso, a re
tenção do veículo infrator até a colocação dos quesi
tos pretendidos no PL apresenta-se impraticável na
área rural, por gerar desconforto, insegurança e pre
juízos aos passageiros e às empresas.

Desse modo, votamos pela aprovação do PL n°
4.550, de 2001, na forma do Substitutivo em anexo.

Sala da Comissão, 8 de agosto de 2001. - De
putado Marcelo Teixeira, Relator.



111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Viação e Transportes, em reu
nião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente
o Projeto de Lei nO 4.590/01, nos termos do parecer
do relator, Deputado Paulo Gouvêa.

Durante toda a sua vida, Victor Konder foi um en
tusiasta pela aviação comercial brasileira. Nasceu em
Itajaí em 21 de fevereiro de 1886, ainda muito cedo, a fa
mília mudou-se para Blumenau, cidade onde fez o cur
so secundário. Formou-se em Direito pela Faculdade de
Direito do largo de São Francisco, retornando a Blume
nau, em 1922, para exercer o seu ofício.

Neste mesmo ano, Victor Konder assumiu a Se
cretaria de Estado dos Negócios da Fazenda, Viação e
Obras Públicas do Governo Hercílio Luz. Em seguida,
de 1926 a 1930, ele foi empossado como Ministro de
Estado dos Negócios da Viação e Obras Públicas. Du
rante o período em que exerceu o cargo, o Ministro Vic
tor Konder promoveu incansavelmente a navegação co
merciai aérea brasileira, pela importância dessa modali
dade de transporte em um País tão amplo como o Bra
sil. Outros tipos de transporte, como o rodoviário, o fer
roviário e marítimo, também ocuparem a pauta do Mi
nistro, que responsabilizou-se pelas rodovias Rio-Petró
polis e Rio-São Paulo, bem como pelo projeto completo
da eletrificação ferroviária da Central do Brasil.

Victor Konder foi também responsável por ou
tros importantes projetos. Ativou a construção do por
to de Itajaí, e em Blumenau, executou a sua idéia de
reunir numa só repartição os Correios e Telégrafos.
Fez ainda muitas outras obras que beneficiaram o
Estado de Santa Catarina, como a drenagem do ca
nal de Florianópolis.

Com a revolução de 1930, Victor Konder foi exila
do na Europa, mas sempre manteve contatos com Blu
menau. Voltou ao Brasil somente em 1933 e veio fale
cer em 6 de agosto de 1941 , aos 55 anos de idade.

Diante da importância do papel exercido por Victor
Konder para o País e para o Vale do Itajaí em especial,
torna-se imperioso aceitar-se o projeto de lei em tela,
elaborado pelo ilustre Deputado Antônio Carlos Konder
Reis, para conferir o nome deste emérito cidadão ao
Aeroporto de Navegantes, que passa a chamar-se "Ae
roporto de Navegantes - Ministro Victor Konder".

Diante do exposto, somos pela aprovação do
Projeto de Lei n° 4.590/00.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2001. - Depu
tado Paulo Gouvêa, Relator.

* PROJETO DE LEI N° 4.590-A, DE 2001
(Do Sr. Antonio Carlos Konder Reis)

Dá ao Aeroporto de Navegantes, no
Estado de Santa Catarina, a denominação
de "Aeroporto de Navegantes - Ministro
Victor Konder"; tendo parecer da Comis
são de Viação e Transportes, pela aprova
ção (relator: Deputado Paulo Gouvêa).

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

~ Projeto inicial publicado no DCa de 8-5-01

SUMÁRIO

Parecer da Comissão de Viação e Transportes
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTE

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.590/01

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 26-6-01, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
projeto.

Sala da Comissão, 3 de agosto de 2001. - Ruy
Omar Prudêncio da Silva, Secretário.

I - Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Depu
tado Antônio Carlos Konder Reis, pretende denomi
nar "Aeroporto de Navegantes - Ministro Victor Kon
der" o aeroporto localizado no município de Navegan
tes, Estado de Santa Catarina.

Durante o prazo regimental, não foram apresen
tadas emendas.

É o relatório.
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Art. 2° O descumprimento ao disposto nesta lei su- 11 - Voto do Relator
jeita o infrator a multa cumulativa de R$500,OO (quinhen
tos reais) por veículo desconforme, a cada infração.

Parágrafo único. A fiscalização e aplicação de
multas serão da responsabilidade da autoridade de
trânsito com circunscrição sobre a via.

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2001. 
Deputado Philemon Rodrigues, Presidente.
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Estiveram presentes os seguintes Deputados:
Philemon Rodrigues - Presidente, Robério Araúio e
Ary Kara Vice-Presidentes, Affonso Camargo, Chico
da Princesa, Duílio Pisaneschi, Márcio Matos, Romeu
Queiroz, Sérgio Reis, Aracely de Paula, Eliseu Re
sende, IIdefonço Cordeiro, Neuton Lima, Paulo Gou
vêa, Pedro Fernandes, AsdrúbalBentes, Damião Feli
ciano, João Henrique, Marcelo Teixeira, Norberto Tei
xeira, Pedro Chaves, Carlos Santana, Manoel Vitório,
Teima de Souza, Albérico Filho, Almir Sá, Mário Ne
gromonte, Gonzaga Patriota, Wanderley Martins,
Lael Varella e José de Abreu - titulares, e Candinho
Mattos, Carlos Dunga, Milton Barbosa, José Chaves,
Marcos Lima, Simão Sessim e João Tota - suplentes.

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2001. 
Deputado Philemon Rodrigues, Presidente.

* PROJETO DE LEI N° 4.814-A, DE 2001
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Estende o benefício do seguro-de
semprego ao pequeno produtor rural e
dá outras providências; tendo parecer da
Comissão de Agricultura e Política Rural,
pela aprovação (relator: Deputado Josué
Bengtson).

(Às Comissões de Agricultura e Políti
ca Rural; de Trabalho, de Administração e
Serviço Público; e de Constituição e Justiça
e de Redação (art. 54) - art. 24, li)

• Projeto inicial publicado no DCD de 8-6-01

SUMÁRIO

Parecer da Comissão de Agricuhura e Política
Rural

- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer da Comissão.

COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLÍTICA RURAL

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 4.814/01

Nos termos do art. 119, I, e § 10, do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, o Sr. Presidente
determinou a abertura - e divulgação na Ordem do
Dia das Comissões - de prazo para apresentação de
emendas, a partir de 20-8-2001, por cinco sessões.
Esgotado o prazo, não foram apresentadas emendas
ao projeto.

Sala da Comissão, 28 de agosto de 2001. - Moi
zes Lobo da Cunha, Secretário.

I - Relatório

Como se vê da ementa, o Projeto de Lei n°
4.814/2001, de autoria do nobre Deputado José Car
los Coutinho, prevê a inclusão do pequeno produtor
rural entre os beneficiários do seguro-desemprego,
mediante as condições que estipula, e que anotare
mos no curso deste relatório.

Em primeiro lugar é conveniente que se ressalte
que a condição basilar para que se conceda referido
beneficio é a superveniência de calamidade que invi
abilize a produção agrícola. Calamidade que se equi
para à dispensa sem justa causa, na medida em que
deixa o pequeno produtor rural sem os rendimentos
que lhe garantam a subsistência sua e de sua família.

A essa condição basilar se seguem outras tan
tas, quais sejam:

1 - que sua atividade agrária seja exercida indi
vidualmente ou em regime de economia familiar, em
área que não supere à do módulo rural;

2 - não possuir renda própria de qualquer outra
natureza, não manter vinculo empregaticio, não estar
em gozo de benefícios previdenciários e residir no
município afetado pela calamidade;

3 - ter, com relação à cultura afetada pela cala
midade, atendido às recomendações técnicas dos ór
gãos competentes relativas à época do plantio, às se
mentes utilizadas e às condições do solo.

O benefício de que trata o presente projeto será
correspondente a um salário mínimo e será concedi
do pelo prazo máximo de 4 meses, podendo ser reto
mado na hipótese de nova calamidade que inviabilize
nove colheita.

Este, de forma sucinta, o relatório. Permiti
mo-nos, todavia, por uma questão de seriedade no
trato de matérias de interesse público, deixar consig
nada nossa preocupação com o aspecto jurídico-for
mai do projeto ora em discussão. Sabemos que juridi
cidade e técnica legislativa são competência de outra
Comissão. Mesmo assim, chamamos, diretamente, a
atenção dos membros desta Comissão e, indireta
mente, dos membros da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, para a necessidade ingente de
uma quase completa reformulação jurídico-formal do
Projeto de Lei n° 4.814/2001 , que ora passaremos a
votar.

11 - Voto do Relator

Não resta dúvida, quanto ao mérito, da validade
e do alcance social deste projeto de lei. Dissemos, no
início, que o autor, de maneira muito feliz, buscou a
equiparação entre aquele que se vê demitido sem jus-
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ta causa com o que se vê privado de sua renda agrí
cola por uma calamidade, com, por exemplo, inunda
ção, estiagem, chuva de granizo, geada, em suma, fa
tos imprevistos que caracterizam a alea na atividade
agrária.

Como bem acentua o Autor, a situação no cam
po, na ocorrência de calamidades, não oferéce alter
nativas aos pequenos produtores. Instaura-se a inse
gurança. A desesperança empurra o pequeno agricul·
tor para a periferia urbana, para a marginalização,
para a miséria e a completa exclusão social.

Concluindo, o presente projeto, se transformado
em lei, dará ao pequeno produtor rural vitimado pela
intempérie o que, por justiça e humanidade, não lhe
pode ser negado: a possibilidade de continuar na sua
terra, na sua lide e na sua esperança de dias melho
res, conquistados com seu próprio trabalho. Por estas
razões, voto pela aprovação do presente projeto de
lei, conclamando meus nobres pares a idêntico posi
cionamento.

Sala da Comissão, 13 de setembro de 2001. 
Deputado Josué Bengston, Relator.

Parecer da Comissão

A Comissão de Agricultura e Política Rural, em
reunião ordinária realizada hoje, aprovou o Pl n°
4.814/01, nos termos do parecer do Relator, Deputa
do Josué Bengtson. O Deputado Nilson Mourão abs
teve-se de votar.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Ronaldo Caiado (Presidente em exercicio), Moacir
Micheletto e Josué Bengtson (Vice-Presidentes), B.
Sá, Carlos Dunga, Helenildo Ribeiro, José Carlos
Elias, Nelson Marquezelli, Nilo Coelho, Odífio Balbi
notti, Saulo Pedrosa, Xico Graziano, Abelardo lupi
on, Joel de Hollanda, Kátia Abreu, Paulo Braga,
Confúcio Moura, Igor Avelino, Marcelo Castra, Nel
son Meurer, Themístocles Sampaio, Waldemir
Moka, Wilson Santos, Adão Pretto, João Grandão,
Nilson Mourão, Padre Roque, Augusto Nardes, Cle
onâncio Fonseca, Hugo Biehl. Teimo Kirst, Ezídio
Pinheiro, Kincas Mattos, Dilceu Sperafico, Giovanni
Queiroz, Pompeo de Mattos, Romel Anízio, e, ain
da, Armando Abílio, Sérgio Barros, Jaime Martins,
Joaquim Francisco, Werner Wanderer, Albérico Fi
lho, Alberto Fraga, José Pimentel, Almir Sã. João
Tota e Eujácio Simões.

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2001. 
Deputado Ronaldo Caiado, Presidente em exercício.

PROJETO DE lEI N° 4.90G-A, DE 2001
(Do Senado Federal)

PLS N° 672/99

Dispõe sobre o comércio eletrônico,
tendo parecer da Comissão Especial,
pela constitucionalidade, juridicidade,
boa técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação, deste e dos de nOs 1.483/99 e
1.589/99, apensados, com substitutivo.
(Relator: Deputado Julio Semeghini).

• Projeto inicial publicado no OCO de 26-6-01

Projeto apensado: PL n° 1.483199 (OCO 19-10-99)

SUMÁRIO

I - Projeto apensado sem publicação no OCO: Pl
n° 1.589/99

11- Na Comissão Especial:
- parecer do relator
- substitutivo oferecido pelo relator
- complementação de voto
- parecer da Comissão
- substitutivo adotado pela Comissão

PROJETO DE lEI N° 1.589, DE 1999
(Do Sr. Luciano Pizzatto e outros)

Dispôe sobre o comércio eletrônico
a validade jurídica do documento eletrô
nico, e a assinatura digital, e dá outras
providências.

(Apense-se ao Projeto de lei n° 1.483,
de 1999.)

O Congresso Nacional decreta,

TíTULO I
Definições Gerais

CAPíTULO I
00 âmbito de aplicação

Art. 1° A presente lei regula a comércio eletrôni
co, a validade e o valor probante dos documentos ele
trônicos, bem como a assinatura digital.

CAPíTULO 11
Dos princípios gerais

Art. 2° A interpretação da presente lei deve con
siderar o contexto internacicnal do comércio eletrôni
co, o dinâmico progresso dos instrumentos tecnológi
cos, e a boa-fé das relações comerciais.

Parágrafo único. As questões relativas a matéri
as regidas pela presenta lei, e que não estejam nela
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expressamente previstas, serão dirimidas de confor
midade com os princípios gerais que dela decorrem.

TíTULO 11
Comércio Eletrônico

CAPíTULO I
Da desnecessidade de autorização prévia

Art. 3° O simples fato de ser realizada por meio
eletrônico não sujeitará a oferta de bens, serviços e
informações a qualquer tipo e autorização prévia.

CAPíTULO II
Das informações prévias

Art. 4° A oferta de contratação eletrônica deve
conter claras e inequívocas informações sobre:

a) nome do ofertante, e o número de
sua inscrição no cadastro geral do Ministério
da Fazenda, e ainda, em se tratando de ser
viço sujeito a regime de profissão regula
mentada, o número de inscrição no órgão
fiscalizador ou regulamentador;

b) endereço físico da estabelecimento;

c) identificação e endereço físico do
armazenador

d) meio pelo qual é possível contatar o
ofertante, inclusive correio eletrônico;

e) o arquivamento do contrato eletrôni
co, pelo ofertante;

f) instruções para arquivamento do
contrato eletrônico, pelo aceitante, bem
como para sua recuperação, em caso de
necessidade; e

g) os sistemas de segurança emprega
dos na operação

CAPíTULO 111
Das informações privadas do destinatário

Art. 5° O ofertante somente poderá solicitar do
destinatário informações de caráter privado necessá
rias à efetivação do negócio oferecido, devendo man
tê-Ias em sigilo, salvo se prévia e expressamente au
torizado a divulgá-Ias ou cedê-Ias pelo respectivo titu
lar.

§ 1° A autorização de que trata o caput deste ar
tigo constará em destaque, não podendo estar vincu
lada à aceitação do negócio.

§ 2° Responde por perdas e danos o ofertante
que solicitar, divulgar ou ceder informações em viola
ção ao disposto neste artigo.

CAPíTULO IV
Da contratação eletrônica

Art. 6° A oferta pública de bens, serviços ou in
formações a distância deve ser realizada em ambien
te seguro, devidamente certificado.

Art. 7° Os sistemas eletrônicos do ofertante de
verão transmitir uma resposta eletrônica automática,
transcrevendo a mensagem transmitida anteriormen
te pelo destinatário, e confirmando seu recebimento.

Art. ao O envio de oferta por mensagem eletrôni
ca, sem prévio consentimento dos destinatários, de
verá permitir a estes identificá-Ia como tal, sem que
seja necessário tomarem conhecimento de seu con
teúdo.

CAPíTULO V
Dos intermediários

Art. 9° O intermediário que forneça serviços de
conexão ou de transmissão de informações, ao ofer
tante ou ao adquirente, não será responsável pelo
conteúdo das informações transmitidas.

Art. 10. O intermediário que forneça ao ofertante
serviços de amiazenamento de arquivos e de siste
mas necessários para operacionalizar a oferta eletrô
nica de bens, serviços ou informações, não será res
ponsável pelo seu conteúdo, salvo, em ação regressi
va do ofertante, se:

a) deixou de atualizar, ou os seus sistemas au
tomatizados deixaram de atualizar, as informações
objeto da oferta, tendo o ofertante tomado as medi
das adequadas para efetivar as atualizações, confor
me instruções do próprio armazenador; ou

b) deixou de arquivar as informações, ou., ten
do-as arquivado, foram elas destruídas ou modifica
das, tendo o ofertante tomado as medidas adequadas
para seu arquivamento, segundo parâmetros estabe
lecidos pelo armazenador.

Art. 11. O intermediário, transmissor ou armaze
nador, não será obrigado a vigiar ou fiscalizar o conte
údo das informações transmitidas ou armazenadas.

Parágrafo único. Responde civilmente por per
das e danos, e penalmente por co-autoria do delito
praticado, o armazenador de informações que, tendo
conhecimento inequívoco de que a oferta de bens,
serviços ou informações constitui crime ou contraven
ção penal, deixar de promover sua imediata suspen
são, ou interrupção de acesso por destinatários, com
petindo-lhe notificar, eletronicamente ou não, o ofer
tante, da medida adotada.

Art. 12. O intermediário deverá guardar sigilo so
bre as informações transmitidas, bem como sobre as
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armazenadas, que não se destinem ao conhecimento
público.

Parágrafo único. Somente mediante ordem judi
cial poderá o intermediário dar acesso às informa
ções acima referidas, sendo que as mesmas deverão
ser mantidas, pelo respectivo juízo, em segredo de
justiça.

CAPíTULO VI
Das normas de proteção e de defesa do consumidor

Art. 13. Aplicam-se ao comércio eletrônico as
normas de defesa e proteção do consumidor.

§ 1° Os adquirentes de bens, de serviços e infor
mações mediante contrato eletrônico poderão se utili
zar da mesma via de comunicação adotada na con
tratação, para efetivar notificações e intimações extra
judiciais, a fim de exercerem direito consagrado nas
normas de defesa do consumidor.

§ 2° Deverão os ofertantes, no próprio espaço
que serviu para oferecimento de bens, serviços e in
formações, disponibilizar área específica para fins do
parágrafo anterior, de fácil identificação pelos consu
midores, e que permita seu armazenamento, com
data de transmissão, para futura comprovação.

§ 3° o prazo para atendimento de notificação ou
intimação de que trata o parágrafo primeiro começa a
fluir da data em que a respectiva mensagem esteja
disponível para acesso pelo fornecedor.

§ 4° Os sistemas eletrônicos do ofertante deve
rão expedir uma resposta eletrônica automática, in
cluindo a mensagem do remetente, confirmando o re
cebimento de quaisquer intimações, notificações, ou
correios eletrônicos dos consumidores.

TíTULO 111
Documentos Eletrônicos

CAPíTULO I
Da eficácia jurídica dos documentos eletrônicos

Art. 14 Considera-se original o documento ele
trônico assinado pelo seu autor mediante sistema
criptográfico de chave pública.

§ 10 Considera-se cópia o documento eletrônico
resultante da digitalização de documento físico, bem
como a materialização física do documento eletrônico
original.

§ 2° Presumem-se conformes ao original as có
pias mencionadas no parágrafo anterior, quando au
tenticadas pelo escrivão na forma dos arts. 33 e 34
desta lei.

§ 30 A cópia não autenticada terá o mesmo valor
probante do original, se a parte contra quem foi pro
duzida não negar sua conformidade.

Art. 15. As declarações constantes do documen
to eletrônico, digitalmente assinado, presumem-se
verdadeiras em relação ao signatário, desde que a
assinatura digital:

a) seja única e exclusiva para o docu
mento assinado;

b) seja passível de verificação;
c) seja gerada sob o exclusivo controle

do signatário;

d) esteja de tal modo ligada ao docu
mento eletrônico que, em caso de posterior
alteração deste, a assinatura seja invalida
da; e

e) não tenha sido gerada posterior
mente à expiração, revogação ou suspen
são das chaves.

Art. 16. A certificação da chave pública, feita
pelo tabelião na forma do Capítulo 11 do Título IV
desta lei, faz presumir sua autenticidade.

Art. 17. A certificação de chave pública, feita por
particular, prevista no Capítulo I do Título IV desta lei,
é considerada uma declaração deste de que a chave
pública certificada pertence ao titular indicado e não
gera presunção de autenticidade perante terceiros.

Parágrafo único. Caso a chave pública certificada
não seja autêntica, o particular, que não exerça a fun
ção de certificação de chaves como atividade econômi
ca principal, ou de modo relacionado à sua atividade
principal, somente responderá perante terceiros pelos
danos causados quando agir com dolo ou fraude.

Art. 18. A autenticidade da chave pública poderá
ser provada por todos os meios de direito, vedada a
prova exclusivamente testemunhal.

Art. 19. Presume-se verdadeira, entre os signa
tários, a data do documento eletrônico, sendo licito,
porém, a qualquer deles, provar o contrário por todos
os meios de direito.

§ 10 Após expirada ou revogada a chave de al
gum dos signatários, compete à parte a quem o docu
mento beneficiar a prova de que a assinatura foi gera
da anteriormente à expiração ou revogação.

§ 20 Entre os signatários, para os fins do pará
grafo anterior, ou em relação a terceiros, consíde
rar-se-á datado o documento particular na data:

I - em que foi registrado:

11 - da sua apresentação em repartição pública
ou em juízo:
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111- do ato ou fato que estabeleça, de modo cer
to, a anterioridade da formação do documento e res
pectivas assinaturas.

Art. 20. Aplicam-se ao documento eletrônico as
demais disposições legais relativas à prova documen
tai, que não colidam com as normas deste Titulo.

CAPíTULO 11
Da falsidade dos documentos eletrônicos

Art. 21. Considera-se falso o documento eletrô
nico quando assinado com chaves fraudulentamente
geradas em nome de outrem.

Art. 22. O juiz apreciará livremente a fé que deva
merecer o documente eletrônico, quando demonstra
do ser possível alterá-lo sem invalidar a assinatura,
gerar uma assinatura eletrônica idêntica à do titular
da chave privada, derivar a chave privada a partir da
chave pública, ou pairar razoável dúvida sobre a se
gurança ao sistema criptográfico utilizado para gerar
a assinatura.

Art. 23. Havendo impugnação do documento
eletrônico, incumbe o ônus da prova:

I - à parte que produziu o documento, quanto à
autenticidade da chave pública e quanto à segurança
do sistema criptográfico utilizado;

11- à parte contrária à que produziu o documen
to, quando alegar apropriação e uso da chave privada
por terceiro, ou revogação ou suspensão das chaves.

Parágrafo único. Não sendo alegada questão
técnica relevante, a ser dirimida por meio de perícia,
poderá o juiz, ao apreciar a segurança do sistema
criptográfico utilizado, valer-se de conhecimentos
próprios, da experiência comum, ou de fatos notórios.

TíTULO IV
Certificados Eletrônicos

CAPíTULO I
Dos certificados eletrônicos privados

Art. 24. Os serviços prestados por entidades
certificadoras privadas são de caráter comercial, es
sencialmente privados e não se confundem em seus
efeitos com a atividade de certificação eletrônica por
tabelião, prevista no Capítulo 1\ deste Título.

CAPíTULO 11
Dos certificados eletrônicos públicos

SEÇÃO I
Das certificações eletrônicas pelo tabelião

Art. 25. O tabelião certificará a autenticidade de
chaves públicas entregues pessoalmente pelo seu ti
tular, devidamente identificado: o pedido de certifica-

ção será efetuado pelo requerente em ficha própria,
em papel, por ele subscrita, onde constarão dados
suficientes para identificação da chave pública, a ser
arquivada em cartório.

§ 1° O tabelião deverá entregar ao solicitante in
formações adequadas sobre o funcionamento das
chaves pública e privada, sua validade e limitações,
bem como sobre os procedimentos adequados para
preservar a segurança das mesmas.

§ 2° É defeso ao tabelião receber em depósito a
chave privada, bem como solicitar informações pes
soais do requerente, além das necessárias para de
sempenho de suas funções, devendo utilizá-Ias ape
nas para os propósitos da certificação.

Art. 26 O certificado de autenticidade das cha
ves públicas deverá conter, no mínimo, as seguintes
informações:

1- identificação e assinatura digital do tabelião:

" - data de emissão do certificado;
111 - identificação da chave pública e do seu titu

lar, caso o certificado não seja diretamente apensado
àquela;

IV - elementos que permitam identificar o siste
ma criptografado utilizado;

V - nome do titular e poder de representação de
quem solicitou a certificação, no caso de titular ser
pessoa jurídica.

Parágrafo único. Na fana de informação sobre o
prazo de validade do certificado, este será de 2 (dois)
anos, contados da data de emissão.

SEÇÃO 11
Da revogação de certificados eletrônicos

Art. 27. O tabelião deverá revogar um certificado
eletrônico:

a) a pedido do titular da chave de assinatura ou
de seu representante;

b) de ofício ou por determinação do Poder Judi
ciário, caso se verifique que o certificado foi expedido
baseado em informações falsas; e

c) se tiver encerrado suas atividades, sem que
tenha sido sucedido por outro tabelião.

§ 1° A revogação deve indicar a data a partir da
qual será aplicada.

§ 2° Não se admite revogação retroativa, salvo
nas hipóteses dos §§ 3° e 4° do art. 28.

Art. 28. O titular das chaves é obrigado a adotar
as medidas necessárias para manter a confidenciali
dade da chave privada, devendo revogá-Ia de pronto
em caso de comprometimento de sua segurança.



TíTULO V
Autoridades Competentes

CAPíTULO I
Do Poder Judiciário

Art. 37 - Compete ao Poder Judiciário:

a)autorizar os tabeliães a exercerem
atividade de certificação eletrônica;

b)regulamentar o exercício das ativida
des de certificação, obedecidas as disposi
ções desta lei:

c) fiscalizar o cumprimento, pelos ta
beliães, do disposto nesta lei e nas normas
por ele adotadas. quanto ao exercício de
suas funções: e

SEÇÃO VI
Dos Registros Eletrônicos

Art. 36. O Registro de Título e Documentos fica
autorizado a proceder à transição e ao registro de do
cumentos eletrônicos particulares, para os fins previs
tos na lei n° 6.015. de 31 de dezembro de 1973.

Parágrafo único. Poderá o Poder Judiciário auto
rizar o uso de documentos eletrônicos em atividades
notariais e de registro não previstas expressamente
na presente lei, adotando a regulamentação adequa
da, considerando inclusive as questões de segurança
envolvidas.

SEÇÃO 111
Do encerramento das atividades de certificação

Art. 31. Caso encerre as atividades de certifica
ção eletrônica, o tabelião deverá assegurar que os
certificados emitidos sejam transferidos para outro ta
belião, ou sejam bloqueados.

Art. 32. O tabelião deverá transferir as documen
tações referidas nos arts. 25 e 40 desta lei, ao tabe
lião que lhe suceder, ou, caso não haja sucessão, ao
Poder Judiciário.

SEÇÃO IV
Da autenticação eletrônica

Art. 33. A assinatura digital do tabelião, lançada
em cópia eletrônica de documento físico original, tem
o valor de autenticação.

Art. 34 A autenticação de cópia física de docu
mento eletrônico original conterá:
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§ 1° A revogação da chave pública certificada alo nome dos que nele apuseram assi-
deverá ser feita perante o tabelião que emitiu o certifi- natura digital;
cado; se a chave revogada contiver certificados de b)os identificadores das chaves públi-
autenticidade de vários oficiais, a revogação poderá cas utilizadas para conferência das assina-
ser feita perante qualquer deles, ao qual competirá in- turas e respectivas certificações que conti-
formar os demais, de imediato. verem;

§ 2° A revogação da chave pública somente po- c)a data das assinaturas;
derá ser solicitada pelo seu titular ou por procurador d) a declaração de que a cópia impres-
expressamente autorizado. sa confere com o original eletrônico e de

§ 3° Pairando dúvida sobre a legitimidade do re- que as a~s~naturas digitais foram conferi?a~
querente, ou não havendo meios de demonstrá-Ia em pelo e~cnv.ao.com o uso das chaves publl-
tempo hábil, o tabelião suspenderá provisoriamente, cas aCima rndlcad~s; . _
por até trinta dias, a eficácia da chave pública, notifi- e) data e aSSinatura do escnvao.
cando mediatamente o seu titular, podendo, para tan- SEÇÃO V
to, utilizar-se de mensagem eletrônica; revogada a Da responsabilidade dos tabeliões
chave dentro deste prazo, os efeitos da revogação re-
troagirão à data da suspensão. Art. 35. O tabelião é responsável civilmente pe-

los danos diretos e indiretos sofridos pelos titulares
§ 4° Havendo mera dúvida quanto à segurança dos certificados e quaisquer terceiros, em conse-

da chave privada, é lícito ao titular pedir a suspensão qüência do descumprimento, por si próprios. seus
dos certificados por até trinta dias. Aplicando-se o dis- prepostos ou substitutos que indicarem, das obriga-
posto na parte final do parágrafo anterior. ções decorrentes do presente diploma e sua regula-

Art. 29. O tabelião deverá manter serviço de in- mentação.
formação, em tempo real e mediante acesso eletrôni
co remoto, sobre as chaves por ele certificadas, tor
nando-as acessíveis ao público, fazendo-se menção
às que tenham sido revogadas.

Art. 30. O tabelião somente poderá certificar
chaves geradas por sistema ou programa de compu
tador que tenha recebido parecer técnico favorável a
respeito de sua segurança e confiabilidade, emitido
pelo Ministério da Ciência e Tecnologia.
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d) impor as penalidades administrati
vas cabíveis, obedecido o processo legal, e
independente das responsabilidades civis e
penais dos tabeliães e seus oficiais.

Parágrafo único. Não será deferida autoriza
ção ao exercício da atividade de certificação eletrô
nica o tabelião que não apresentar parecer técnico
favorável emitido pelo Ministério da Ciência e Tec
nologia.

CAPíTULO 1/
Do Ministério da Ciência e Tecnologia

Art. 38 - Compete ao Ministério de Ciência e
Tecnologia:

a) regulamentar os aspectos técnicos do exercí
cio de atividade de certificação eletrônica pelos tabe
liães, dispondo inclusive sobre os elementos que de
vam ser observados em seus planos de segurança;

b) emitir parecer técnico sobre solicitação de ta
belião para o exercício de atividade de certificação
eletrônico; e

c) emitir os certificados para chaves de assina
tura a serem utilizadas ,pelos tabeliães para firmarem
certificados, devendo manter constantemente acessí
veis ao público os certificados que tenha emitido, atra
vés de conexão por instrumentos de telecomunica
ções.

§ 10 0 Ministério da Ciência e Tecnologia revisa
rá a cada 2 (dois) anos o regulamento técnico da cer
tificação eletrônica, previsto na alínea a deste artigo,
de forma a mantê-lo atualizado de acordo com os
avanços da tecnologia.

§ 20 Não será emitido parecer técnico favorável
ao solicitante que:

a}não apresentar conhecimento ou as
condições técnicas necessárias para o exer
cício de suas atividades:

b}não apresentar plano de segurança,
ou, apresentando-o, for ele indeferido, ou
ainda, caso seja constatado que o plano por
ele proposto não está adequadamente im
plantado em suas dependências e sistemas.

Art. 39. Deverá o Ministério da Ciência e Tec
nologia promover fiscalização em periodicidade ade
quada, quanto ao cumprimento, pelos tabeliães, das
normas técnicas por ele adotadas.

Parágrafo único. Apurando a fiscalização de que
trata este artigo qualquer irregularidade no cumpri
mento das normas técnicas, deverá notificar o tabe
lião para apresentar defesa no prazo máximo de 5
(cinco) dias, bem como emitir, a propósito da defesa

apresentada, manifestação fundamentada, em igual
prazo, encaminhando os autos para o Poder Judiciá
rio decidir.

Art. 40. O tabelião deverá:

a} documentar os sistemas que empre
ga na certificação, e as medidas constantes
de seu plano de segurança, permitindo
acesso a essa documentação pela fiscaliza
ção do Ministério de Ciência e Tecnologia; e

b} documentar os certificados expedi
dos, vigentes, esgotados e revogados, per
mitindo acesso a essa documentação pela
fiscalização do Poder Judiciário.

TíTULO VI
Sanções Administrativas

Art. 41. As infrações às normas estabelecidas
nos Títulos IV e V desta lei, independente das san
ções de natureza penal, e reparação de danos que
causarem, sujeitam os tabeliães às seguintes penali
dades:

I - multa, de R$10.000.00 (dez mil reais) a
R$1.000.000.00 (um milhão de reais);

11 - suspensão de certificado;
1/1 - cancelamento de certificado;
IV - suspensão da autorização para exercício

de atividade de certificação eletrônica:
V - cassação da autorização para exercício de

atividade de certificação eletrônica:

VI - cassação de licença de funcionamento.
Art. 42. As sanções estabelecidas no artigo an

terior serão aplicadas pelo Poder Judiciário, conside
rando-se a gravidade da infração, vantagem auferida,
capacidade econômica, e eventual reincidência.

Parágrafo único. As penas previstas nos incisos
11 e IV poderão ser impostas por medida cautelar an
tecedente ou incidente de procedimento administrati
vo.

TíTULO VII
Sanções Penais

Art. 43. Equipara-se ao crime de falsificação de
papéis públicos, sujeitando-se às penas do art. 293
do Código Penal, a falsificação, com fabricação ou al
teração, de certificado eletrônico público.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena de cri
me de falsificação de papéis públicos quem utilizar
certificado eletrônico público falsificado.

Art. 44. Equipara-se ao crime de falsificação de
documento público, sujeitando-se às penas previstas
no art. 297 do Código Penal, a falsificação, no todo ou



Justificação

1. Os avanços tecnológicos têm causado forte
impacto sobre as mais diversas áreas do conheci
mento e das relações humanas. O comércio eletrôni
co representa um dos exemplos mais significativos
dessa verdadeira revolução Social.

2. O direito, por sua vez, tem por uma de suas
principais características o hiato temporal existente
entre o conhecimento das mudanças sociais, sua
compreensão, as tentativas iniciais de tratá-Ias à luz
de conceitos tradicionais e, finalmente, a adoção de
princípios próprios para regular as relações que delas
resultam.

Essa característica, que tem o grande mérito de
assegurar segurança jurídica mesmo nas grandes re
voluções sociais, encontra, porém, na velocidade
com que a tecnologia as têm causado, também seu
impacto, requerendo seja menor o tempo necessário
para adoção de disciplina para as novas relações so
ciais.

3. Diversos países já adotaram leis especiais
tratando das transações eletrônicas, especialmente
no que se refere à questão do documento eletrônico e
da assinatura digital.

4. A primeira lei dispondo sobre essas questões
foi promulgada pelo Estado de Utah, denominada Di
gitai Signature Act, ou Lei da Assinatura Digital. Hoje,
a maioria dos Estados norte-americanos já dispõe de
leis tratando, com maior ou menor abrangência, des
sa matéria, sendo hoje a grande preocupação harmo
nizar em nível federal essas legislações.

5. Na Europa, também, diversos países já ado
taram leis específicas dispondo sobre essas ques-

TíTULO VIII
Disposições Gerais

Art. 50. As certificações estrangeiras de assina
turas digitais terão o mesmo valor jurídico das expedi
das no País, desde que entidade certificadora esteja
sediada e seja devidamente reconhecida, em país
signatário de acordos internacionais dos quais seja
parte o Brasil, relativos ao reconhecimento jurídico
daqueles certificados.

Parágrafo único. O Ministério da Ciência e Tec
nologia fará publicar os nomes das entidades certifi-
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em parte, de documento eletrônico público, ou altera- cadoras estrangeiras que atendam aos requisitos de-
ção de documento eletrônico público verdadeiro. terminados neste artigo.

Parágrafo único. Se o agente é funcionário públi- Art. 51. Para a solução de litígios de matérias
co, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, apli- objeto desta lei poderá ser empregado sistema de ar-
ca-se o disposto no § 1° do art. 297 do Código Penal. bitragem, obedecidos os parâmetros da lei n° 9.037,

Art. 45. Equipara-se ao crime de falsidade de de 23 de setembro de 1996, dispensada a obrigação
documento particular, sujeitando-se às penas do art. dec~etada no § 2° de seu art. 4° devend~, entret~~to,
298 do Código Penal, a falsificação, no todo ou em efetlv~r-se destacada.me~t.e a contrataçao eletronlca
parte, de documento eletrônico particular, ou altera- da clausula compromlssona.
ção de documento eletrônico particular verdadeiro. TíTULO IX

Art. 46. Equipara-se ao crime de falsidade ideo- Disposições Finais
lógica, sujeitando-se às penas do art. 299 do Código Art. 52. O Poder Executivo regulamentará a pre-
Penal, a omissão, em documento eletrônico público

~~ ~fn~~~~:~ ~~f~~~~~~~ã~u~U:e~~~~u~~~~e~~;;t~~ ~~~::t~~:on~:~~~c~= ~~~~~I~~~se00~~~~:~~~7~á~
rio, no prazo de 60 dias, baixar as normas necessári-

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, ,. d t 'b I' 0- t d Ias para o exerCICIO as a n u ç es con en as pe a
com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou al- presente lei.
terar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Parágrafo único. Se o agente é funcionário públi
co, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, apli
ca-se o disposto no parágrafo único ao art. 299 do Có
digo Penal.

Art. 47. Equipara-se ao crime de falso reconhe
cimento de firma, sujeitando-se às penas do art. 300
do Código Penal, o reconhecimento, como verdadei
ro, no exercício de função pública, de assinatura ele
trônica, que não o seja.

Art. 48. Equipara-se ao crime de supressão de
documento, sujeitando-se às penas do art. 305 do Có
digo Penal, a destruição, supressão ou ocultação, em
benefício próprio ou de outrem, de documento eletrô
nico público ou particular verdadeiro, dc que não se
poderia dispor.

Art. 49. Equipara-se ao crime de extravio, sone
gação ou inutilização de documento, sujeitando-se às
penas previstas no art. 314 do Código Penal, o extra
vio de qualquer documento eletrônico, de que se tem
a guarda em razão do cargo; ou sua sonegação ou
inutilização, total ou parcial.



a) o Poder Judiciário, a quem, nos ter
mos do art. 236 da Constituição do Brasil,
compete sua fiscalização; e

b) o Ministério da Ciência e Tecnolo
gia, que cumprirá papel das definições téc
nicas, inclusive quanto à segurança adequa
da para o uso da tecnologia de certifica
ções.

23. É também importante destacar que o ante
projeto partiu do princípio de que os conceitos tradici
onais não devem ser pura e simplesmente afastados,
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tões: Itália, Alemanha, e mais recentemente Portugal, contemplam solução única para ambos os problemas:
já promulgaram leis próprias. E já há, também, no âm- a adoção da criptografia assimétrica que, significando
bito da Comunidade Européia, a preocupação de de- enorme avanço em relação à criptografia tradicional,
finir parâmetros a serem adotados por todos os paí- simétrica, é composta por duas chaves, uma privada,
ses que a compõe, de forma a permitir harmonização de conhecimento exclusivo de seu titular, e uma públi-
entre essas diferentes leis nacionais. ca, de conhecimento público.

6. Na América Latina já existem igualmente leis 17. O emprego dessa técnica deve considerar a
dispondo sobre documentos eletrônicos e assinatura existência de uma terceira parte: a autoridade certifi-
digital. cadora, ou entidade certificante, a quem compete

A Argentina, por exemplo, teve no Decreto nO certificar a titularidade da chave pública, dando credi-
427, de 16 de abril de 1998, o marco inicial na regula- bilidade à assinatura e ao documento eletrônicos.
mentação da assinatura digital, embora restrita ao 18. Na disciplina a essas entidades, foi necessá-
âmbito da administração pública. Tem a Argentina, rio considerar o disposto no art. 236 da Constituição
atualmente, anteprojeto de lei apresentado pela Co- do Brasil, que dispõe sobre os serviços notariais e de
missão Redatora nomeada pelo Ministério da Justiça. registro, exercidos em caráter privado mas por dele-

O Uruguai, o marco para validade do documen- gação do Poder Público, e definidos pelo art. 1° da Lei
to eletrônico foi a promulgação da Lei n° 16.002, de 25 n° 8.935, de 18 de novembro de 1994, que regula-
de novembro de 1988, posteriormente alterada pela mentou referido dispositivo constitucional, como
Lei n° 16.736, em 5 de janeiro de 1996, universalizan- aqueles destinados a garantir a publicidade, autentici-
do a origem e o destino do documento eletrônico, dade, segurança e eficácia dos atos jurídicos - exata-
para fins de reconhecimento legal, que antes tinha mente o que a certificação visa em relação à assina-
seu reconhecimento limitado às correspondências tura e ao documento eletrônicos.
entre órgãos governamentais. 19. Dividiu-se, assim, a atividade de certifica-

7. Ao lado da preocupação em assegurar valida- ção, em dois grupos distintos, com eficácias diferen-
de jurídica ao documento eletrônico e à assinatura di- tes: as certidões eletrônicas por entidades privadas,
gital, surgiu, em meados desta década, outra preocu- de caráter comercial, essencialmente privado; e as
pação: a de disciplinar o próprio comércio eletrônico. certidões eletrônicas por tabeliães, de caráter públi-

8. Em 1996 a Uncitral adotou Lei Modelo sobre co, e que geram presunção de autenticidade do docu-
Comércio Eletrô~ico, propondo as principais normas mento ou da assinatura eletrônica.
a serem adotadas nas legislações nacionais, visando 20. Com essa disciplina distinta, se legitima a
a criar ambiente internacional para o desenvolvimen- atuação das entidades privadas de certificação, im-
to dessa nova modalidade de negócios. portantes, mas que não têm fé pública, restringida

Em 1° de julho de 1997, o Presidente dos Estados esta aos tabeliães.
Unidos, BiII Clinton, propôs uma série de linhas mestras 21. Dessa regra decorrerá toda a disciplina pro-
a serem adotadas pelos países, quer no âmbito posta no anteprojeto, em relação à validade jurídica

do documento digital.
22. Destaque-se também que, em relação à ati

vidade pública de certificação, realizada pelos tabe
liães, decidiu-se propor no anteprojeto duas autorida
des distintas, no controle daquela atividade:

No mesmo período ocorreu a "Globallnformati
on Networks: Realizing the Potencial", em Bona, que
resultou em recomendações sobre o comércio eletrô
nico no âmbito da Comunidade Européia e da coope
ração internacional.

Desses movimentos nasceu, no final daquele
ano, a declaração conjunta sobre comércio eletrôni
co, financiada pelos presidentes dos Estados Unidos
e da Comunidade Européia.

9. Ainda no âmbito da Comunidade Européia,
encontra-se em final de tramitação proposta de direti
va do Parlamento Europeu e do Conselho, visando a
definir um quadro de assinaturas eletrônicas.

Verificou-se que as legislações nacionais, e
mesmo as estaduais, no caso dos Estados Unidos,
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mas sim ajustados à realidade do comércio eletrôni
co, dando segurança maior às partes, inclusive no
que diz respeito aos futuros pronunciamentos do pró
prio Poder Judiciário.

Assim, o projeto adotou a técnica de não preten
der conceituar os novos institutos, nem criar novos ti
pos jurídicos, preferindo inclusive manter o estilo de
redação dos dispositivos que já dispõem sobre as
pectos jurídicos do documento eletrônico, seja no âm
bito civil, seja na tipificação penal, de forma a permitir
melhor compreensão por parte dos operadores do di
reito.

24. Finalmente, destaque-se também que o an
teprojeto, levando ainda em consideração que o co
mércio eletrônico tem, como das principais caracte
rísticas, a transnacionalidade, propõe tenham as cer
tificações estrangeiras a mesma eficácia das certifi
cações nacionais, desde que a entidade certificadora
tenha sede em país signatário de acordos internacio
nais dos quais seja parte o Brasil, relativos ao reco
nhecimento jurídico dos certificados eletrônicos.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS 

CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASil 1988

TíTULO IX
Das Disposições Constitucionais Gerais

Art. 236. Os serviços notariais e de registro são
exercidos em caráter privado por delegação do Poder
Público.

§ 1° lei regulará as atividades, disciplinará a
responsabilidade civil e criminal dos notários, dos ofi
ciais de registro e de seus prepostos, e definirá a fis
calização de seus atos pelo Poder Judiciário.

§ 2° lei federal estabelecerá normas gerais para
fixação de emolumentos relativos aos atos praticados
pelos serviços notariais e de registro.

§ 3° O ingresso na atividade notarial e de regis
tro depende de concurso público de provas e títulos,
não se permitindo que qualquer serventia fique vaga,
sem abertura de concurso de provimento ou de remo
ção, por mais de seis meses.

CÓDIGO PENAL

DECRETO-lEI
N° 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Código Penal

PARTE ESPECIAL

TíTULO X
Dos Crimes Contra a Fé Pública

I ':..
, ':-

. \, \

(PPS)

"..... '

CAPíTULO 11
Da Falsidade de Títulos e Outros Papéis Públicos

- Falsificação de papéis públicos
Art. 293. Falsificar, fabricando-os ou alteran

do-os:

I - selo postal, estampilha, papel selado ou
qualquer papel de emissão legal, destinado à arreca
dação de imposto ou taxa;



TíTULO XI
Dos Crimes Contra a Administração Pública

CAPíTULO I
Dos Crimes Praticados por Funcionário Público

Contra a Administração em Geral

- Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou
documento

Art. 314. Extraviar livro oficial ou qualquer docu
mento, de que tem a guarda em razão do cargo; sone
gá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente;

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, se
o fato não constitui crime mais grave.

- Supressão de documento
Art. 305. Destruir, suprimir ou ocultar, em benefí

cio próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, docu
mento público ou particular verdadeiro, de que não
podia dispor:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e
multa se o documento é público, e reclusão, de 1 (um)
a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é particular.
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11- papel de crédito público que não seja moeda Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e
de curso legal; multa.

111- vale postal; _ Falsidade ideológica
IV - cautela de penhor, caderneta de depósito Art. 299. Omitir, em documento público ou parti-

de Caixa Econômica ou de outro estabelecimento cular, declaração que dele devia constar, ou nele in-
mantido por entidade de direito público; serir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da

V - talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito,
documento relativo a arrecadação de rendas públicas criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridi-
ou a depósito ou caução por que o Poder Público seja camente relevante:
responsável; Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e

VI - bilhete, passe ou conhecimento de empre- multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um)
sa de transporte administrada pela União por Estado a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular.
ou por Município: Parágrafo único. Se o agente é funcionário públi-

Pena- reclusão, de 2 (dois) a 8 (orto) anos, e multa. co, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se
§ 1°Incorre na mesma pena quem usa qualquer a falsificação ou alteração é de assentamento de re-

dos papéis falsificados a que se refere este artigo. gistro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.
§ 2° Suprimir, em qualquer desses papéis, quando .

legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, _ Falso reconhecimento de firma ou letra
carimbo ou sinal indicativo de sua inutilização: Art. 300. Reconhecer, como verdadeira, no exer-

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e cício de função pública, firma ou letra que o não seja:
multa. Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e

§ 3° Incorre na mesma pena quem usa, depois multa, se o documento é público: e de 1 (um) a 3 (três)
de alterado, qualquer dos papéis a que se refere o pa- anos, e multa, se o documento é particular.
rágrafo anterior. . .

§ 4° Quem usa ou restitui à circulação, embora
recebido de boa-fé, qualquer dos papéis falsificados
ou alterados, a que se referem este artigo e o seu § 2°,
depois de conhecer a falsidade ou alteração, incorre,
na pena de detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois)
anos, ou multa.

CAPíTULO 111
Da Falsidade Documental

- Falsificação de documento público
Art. 297. Falsificar, no todo ou em parte, documen

to público, ou alterar documento público verdadeiro:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.
§ 1°Se o agente é funcionário público, e comete

o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a
pena de sexta parte.

§ 2° Para os efeitos penais, equiparam-se a do
cumento público o emanado de entidade paraestatal,
o título ao portador ou transmissível por endosso, as
ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o
testamento particular

- Falsificação de documento particular
Art. 298. Falsificar, no todo ou em parte, docu

mento particular ou alterar documento particular ver
dadeiro:



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR
E PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI N°

1.483, DE 1999, DO SENHOR DEPUTADO DA.
HÉLIO, QUE "INSTITUI FATURA ELETRÔNICA E A

ASSINATURA DIGITAL NAS TRANSAÇÕES DE
COMÉRCIO ELETRÔNICO", E APENSADO.

I - Relatório

O Projeto de lei n° 1.483, de 1999, de autoria do
nobre Deputado Dr. Hélio, inicialmente a proposição
principal submetida ao escruHnio desta Comissão, pre
tende instituir a fatura eletrônica e a assinatura digital
nas transações de comércio eletrônico. O autor da ma
téria justifica sua iniciativa pela necessidade de se nor
matizar as relações comerciais entre empresas e entre
cidadãos e empresas, dentro do novo paradigma que
vem sendo introduzido nas transações comerciais com
o rápido avanço da Internet em nosso País.

Àproposta foi apensado o Projeto de Lei nO 1.589,
de 1999, de autoria do ilustre Deputado Luciano Pizzat
to e outros, que também dispõe sobre o comércio ele
trônico, tratando em especial da validade jurldica do do-

§ 2° Nos contratos de adesão, a cláusula com
promissória só terá eficácia se o aderente tomar a ini
ciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expres
samente, com a sua instituição, desde que por escrito
em documento anexo ou em negrito, com a assinatu
ra ou visto especialmente para essa cláusula

LEI N° 8.935, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1994.

Regulamenta o art. 236 da Constitui
ção Federal, dispondo sobre Serviços
Notariais e de Registro.

TíTULO I
Dos Serviços Notariais e de Registros

CAPíTULO I
Natureza e Fins

Art. 1° Serviços notariais e de registro são os de
organização técnica e administrativa destinados a ga
rantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficá
cia dos atos jurídicos.

Art. 2° (Vetado)
Art. 3° Notário, ou tabelião, e oficial de registro,

ou registrador, são profissionais do direito, dotados de
fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade
notarial e de registro.

Dispõe Sobre Os Registros Públicos
e Dá Outras Providências.

lEI N° 9.307, DE 23 DE SETEMBRO DE 1996

Dispõe sobre a arbitragem.

CAPíTULO"
Da Convenção de Arbitragem e seus Efeitos

Art. 4° A cláusula compromissória é a conven
ção através da qual as partes em um contrato com
prometem-se a submeter à arbitragem os litígios que
possam vir a surgir, relativamente a tal contrato.

§ 1° A cláusula compromissória deve ser estipu
lada por escrito, podendo estar inserta no próprio

TíTULO I
Das Disposições Gerais

CAPíTULO I
Das Atribuições

Art. 1° Os serviços concernentes aos Registros
Públicos, estabelecidos pela legislação civil para au
tenticidade, segurança e eficácia dos atos jurldicos, fi
cam sujeitos, ao regime estabelecido nesta lei.

§ 1° Os registros referidos neste artigo são os
seguintes:

I - o registro civil de pessoas naturais;
1/ - o registro civil de pessoas jurídicas;
11/ - o registro de títulos e documentos;
IV - o registro de imóveis.
§ 2° Os demais registros reger-se-ão por leis

próprias.
Art. 2° Os registros indicados no § 1° do artigo

anterior ficam a cargo dos serventuários privativos
nomeados de acordo com o estabelecido na lei de
Organização Administrativa e Judiciária do Distrito
Federal e dos Territórios e nas Resoluções sobre a
Divisão e Organização Judiciária dos Estados, e se
rão feitos:

1- o do item I nos ofícios privativos, ou nos Car
tórios de Registro de Nascimentos, Casamentos e
Óbitos;

1/ - os dos itens II e 111 nos oHcios privativos, ou
nos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos;

111- os do item IV, nos oHcios privativos, ou nos
Cartórios de Registro de Imóveis.
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lEI N° 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973. contrato ou em documento apartado que a ele se refi
ra.
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cumento eletrônico e da assinatura digttal. Referido pro- respeito do comércio eletrônico e do negócio eletrôni-
jeto pretende tratar desde já as novas relações sociais co em vários países do mundo onde ela atua.
que surgiram com o advento do comércio eletrônico, se- Dizendo-se muito impressionado com a franca
guindo tendência observada em diversos países. expansão do comércio eletrônico no Brasil, bem

Para apreciar as proposições em pauta foi cons- como com o elevado grau de conhecimento que os
tituída esta Comissão Especial, à qual compete, nos funcionários do Governo brasileiro têm sobre a maté-
termos do art. 202 do Regimento Interno, posicio- ria, o palestrante apresentou algumas sugestões so-
nar-se sobre a admissibilidade e o mérito da matéria. bre como se pode fomentar o crescimento do comér-

A Comissão Especial, por aprovação de seu Ple- cio eletrônico no Brasil.
nário, definiu uma rotina de trabalho que incluiu reuniões O. Sr. Nelson citou que, há dois anos, nos Esta-
internas e audiências públicas com o intuito de aprofun- d~s Unl~os, a Casa.Bra~~a emitiu um re!~tório deno-
dar as discussões sobre o tema e colher subsídios para a minado A Economl~ Dlgl~al ~mergente , que doc~-
elaboração do presente relatório. Nas audiências públi- mentava o grau de Importancl~ que a Internet haVia
cas, foram ouvidos e participaram dos debates os Se- co~provado ter pa!a a economia daquele país. Nessa
nhores Michael Nelson, Diretor de Tecnologia e Estraté- analise da revo~uçao da Internet, ,o Sr. Ne~son ente~de
gia de Internet da IBM Corporation; Marcos da Costa, que somente 3 Yo da mesma esta c~nclulda, e estima
Presidente da Comissão Especial de Informática Jurídica que..; em ?erca de qu~tro anos, os microcomputadores
da Ordem dos Advogados de São Paulo; Ivan Moura sera? mil ~ezes mais potentes e que, ao longo dos
Campos, Coordenador do Comitê Gestor da Internet; próximos cinco anos, ? cu:to do transporte de dados
Henrique César de Conti, Diretor de Serviços aos Asso- na Internet decrescera 99 Yo.
ciados da BRISA - Sociedade para o Desenvolvimento O representante da IBM entende que é preciso
da Tecnologia da Informação; Fernando Nery, Diretor da ter regras para o mercado digital, pois é necessário li-
Assespro, Rogério Vianna, Coordenador-Geral de Co- dar com questões como: tributação, proteção ao con-
mércio Eletrônico do Ministério do Desenvolvimento sumidor, privacidade de dados, assinatura digital, cor-
Indústria e Comércio Exterior Pedro Luiz César Bezerra' reio eletrônico e contratos de transações on line. Po-
Coordenador de Tecnologia da Receita Federal; Odéci~ rém, re~~alva que ainda nã~ está claro se, de fat?, é
Grégio, Diretor de Comércio Eletrônico do Bradespar; necessano ter-se a regu~açao do Governo para lidar
Caio Túlio Costa Diretor-Geral do Universo Online' Muri- com todas essas questoes. Talvez, argumenta ele,
lo Tavares Presidente da Submarino do Brasil' Juliana seja possível em muitas situações trabalhar-se com
Behring, Diretora de Parceria do Amélia.com.br,'do Gru- soluções nã? regu.latórias. Nesse entendin:'ento, se-
po Pão de Açúcar; Ruy Rosado de Aguiar Júnior, Minis- gundo ele, e ~reclso observar que os legisladores,
tro do Superior Tribunal de Justiça e Marcos Diegues, b~m com~ os lideres do setor, devem a~seg.urar que
Coordenador do Departamento de Atendimento do n?o atuarao como obstác~I0.ou em~~cllho .a expan-
IDEC _ Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. sao da !nternet ou do comercIo eletromco. Ainda nes-

, . _ se sentido, entende que o Governo deve deixar o se-
Vanas colocaçoe.~ a~rese~t~das pelo~ pales- tor privado e as organizações não-governamentais

trantes dur~nt~ .as ~udlenclas publlcas_ contrlbuí.r~~, encabeçarem a liderança do processo de auto-regu-
de forma Significativa, para a formaçao da oplnlao lamentação no setor de comércio eletrônico.
deste re~ator ,sobre o assunt~, .razão pela qual opta- De outro modo, o Sr. Nelson destacou a necessi-
mos por inclUI-Ias, neste relatorlo, de forma resumida. dade de se pensar o comércio eletrônico em escala glo-

Para a primeira audiência pública da Comissão bal, pois é nessa escala que este ocorre de fato. Assim,
Especial, realizada em 31 de maio de 2000, foram con- não se pode criar soluções unicamente internas ou na-
viciados os Srs. Michael Nelson, Diretor de Tecnologia e cionais, porque esse caminho não será adequado para
Estratégia da Internet da IBM Corporation, e Marcos da regular o comércio eletrônico entre os diversos países.
Co~t~, Presidente da Comissão Especial de. Informática Também frisou a importância de não se definir na
Jundlca da Ordem dos Advogados do BraSIl. legislação uma única tecnologia. Deve-se, ao contrário"

O Sr. Michael Nelson, com a experiência de assegurar que muitas pessoas possam experimentar
ex-funcionário do Gabinete da Vice-Presidência do diferentes tipos de tecnologias que, por sua vez, trarão
Governo do Estados Unidos e ex-integrante do Sub- diferentes soluções aos problemas que hoje enfrenta-
comitê de Ciência e Tecnologia e Assuntos Especiais mos para regulamentar o comércio eletrônico.
do Senado norteamericano, fez sua explanação ba- Não se pode ainda, segundo o Sr. Nelson, projetar
seado na perspectiva que a IBM Corporation tem a o futuro na questão da Internet. As oportunidades na
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área do comércio eletrônico e na Internet serão ilimitadas munidade Européia e uma série de leis em todas as
e não convém redigir, desde já, uma legislação que tente nações que a compõem.
p~ever essa ou aquel~ situação, uma vez ~~e muit~s op- A mesma condição legislativa se repete nos
çoes e novas oportunIdades certamente Irao surgir. Estados Unidos e na Comunidade Européia com rela-

O Sr. Nelson concluiu textualmente: "Lem- ção ao documento eletrônico. Na Alemanha, Itália,
brem-se, também, que, muitas vezes, na área de re- Portugal, Espanha e França, as legislações internas
gulação, menos significa mais. A Intenet, até agora, asseguram ao documento eletrônico a mesma eficá-
vem crescendo sem muita regulação. E na maioria cia do documento em papel. Na América do Sul, o Go-
dos países, ela tem duplicado e até mesmo triplicado vemo da Argentina expediu um decreto que trata da
a cada ano. Isso, em grande medida, devido ao fato de questão do documento eletrônico no âmbito da admi-
não estar sujeita à regulação. De modo que, em nistração pública. Também Uruguai e Colômbia já es-
suma, não se regule, apenas se demonstre". tão em processo de regulamentação da matéria. O

Quanto à legislação sobre a assinatura digital, o Brasil ainda não expediu, até o presente momento,
palestrante lembrou que devem ser consideradas for- qualquer norma tratando do instrumento eletrônico.
m~.s pelas .quais o ~rópr~o Governo brasileiro possa Como regular a Internet, num conceito de co-
utilizar assinaturas vl~uals, de ~odo que ele m~smo mércio global, indaga o Dr. Costa, quando se lida com
demonstre as oportunidades eXistentes nessa area. uma tecnologia que se moderniza a cada dia? Segun-

Destacou, finalmente, que nos Estados Unidos do ele, existem parâmetros, normas de caráter trans-
foi criado um grupo "Projeto Internet Global", que é nacional ou supranacional, que devem ser vistas
presidido pela IBM, e tem, entre outras, a atribuição como fonte base de inspiração por parte dos legisla-
de desenvolver novas soluções para problemas rela- dores nacionais.

ciona.dos ~ Internet. Dentre as questões mais recen- Segundo o Dr. Costa existem fundamentalmen-
tdes ~I~cutldas pelo Grupo encontr~bm-se't~ nome de te duas fontes principais d~ legislação que devem ser

OmInIO, a segurança no espaço CI erne ICO e reco- 't' t b d 'I' d I d- . , . cn enosamen e o serva as: uma, e a el mo e o a
mendaçoes para que os governos, por SI propnos, fa- C· - d N - U'd D' 't C. .. . . omlssao as açoes nl as para o Irei o omer-
çam, mediante o uso de assmaturas digitaiS, o aperte- . I I t . I UNCITRAL t-. d' f' Cla n ernaclona - , e a ou ra, sao as pro-
lçoamento de proce Imentos com o Im de promover t d' - d d' t' d P I t E
o aumento da segurança na Internet. pos as em Iscussao e Ire Ivas o ar ~men o .~

ropeu, que tratam de assuntos como assinatura d/gr-
O Dr. Ma~c~s. da Costa, ad~o~ado representante tal ou comércio eletrônico.

da OAB - SP, iniCIOU sua exposlçao destacando que . . .
no Brasil é preciso entender o conceito de comércio Qua~~o a. pnvacld~de, o. Dr. Cos~~ observou que
eletrônico sob dois aspectos bem apartados: um é o no mundo J~ eXistem ~uita.s leis esp~Clflc~s tratando do
comércio eletrônico como objeto; o outro, é o meio tema, enfatizando a. pnvacldade do cldadao em face do
eletrônico como instrumento. O palestrante ressaltou tratamento automatizado_de seus da~os. Entende o de-
que a legislação brasileira relativa ao comércio já é poente. que a pr~upa~ao em relaçao a esse as~unto

bastante adequada e que o Código de Defesa do deve dizer respeito ao tipo de tratamento automatizado
Consumidor brasileiro é um dos mais destacados no que se dá aos dados de alguém por parte de terceiros.
mundo inteiro, sendo complementado satisfatoria- Com relação ao comportamento dos provedo-
mente pelo Código Civil, pelo Código Comercial e por res com a privacidade de seus clientes, há que se cri-
uma série de leis esparsas. ar o conceito de responsabilidade num ambiente em

Porém, no tocante ao instrumento eletrônico, o que se saiba que eles, provedores, não terão condi-
Dr. Costa entende que ainda não há base legislativa ções de conhecer todas as informações que trafegam
no Brasil, diferentemente do que ocorre em outros pa- na rede por seu intermédio. Neste aspecto, o Dr. Cos-
íses onde ela é bem solidificada. No caso dos Esta- ta também sugere que sejam adotados modelos de
dos Unidos, há uma grande quantidade de legisla- legislações já existentes em outros países, a exemplo
ções estaduais prevendo a questão da privacidade, da França. O princípio a ser seguido em relação aos
no sentido de regular o tratamento informatizado de provedores, segundo Or. Costa, é o que considera
dados cedidos a uma terceira pessoa. Na Europa, pa- que eles não têm responsabilidades sobre os dados
íses como Espanha e Portugal já tratam em disposi- que trafegam por seu intermédio, mas, a partir do mo-
ções constitucionais, especificamente, da proteção mento em que têm conhecimento inequívoco de que
do cidadão, em face do tratamento automatizado dos estão servindo para instrumentalizar ilícitos, devem
seus dados pessoais. Também há uma diretiva da Co- promover a imediata suspensão desses serviços.
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No tocante ao documento eletrônico e à assina- dades ligadas à Internet. A outra decisão, que conside-
tura digital, o Dr. Costa, na qualidade de um dos for- rou ainda mais importante, foi impedir as companhias
muladores do Projeto de Lei n° 1.589/99, entende que telefônicas de prestarem o serviço de acesso discado à
a proposição adotou o que há de mais moderno no di- Internet. Como resultado, o Brasil possui hoje cerca de
reito comparado, na medida em que optou por garan- 450 mil hosts de Internet (computadores permanente-
tir eficácia jurídica ao documento eletrônico, a partir mente ligados à rede), o que coloca o País em 13° lugar
de sua criação, pelo sistema de criptografia assimétri- no mundo em número de hosts.
ca. Assim, assinala ele, o documento eletrônico emiti- Para o futuro, o palestrante apresentou algumas
do por meio de criptografia assimétrica, ou de chave sugestões sobre a forma como o Brasil deve atuar no
pública, passaria a ter eficácia jurídica. contexto internacional, altamente competitivo e glo-

Alguns países só trataram da certificação eletrô- balizado, merecendo destaque a ênfase que deve ser
nica sob o ângulo público, a exemplo da Itália, onde dada à participação do País nos negócios associados
somente as certidões emitidas por órgãos públicos à Internet. Destacou ainda a convergência da infor-
têm validade jurídica. Nos Estados Unidos, cujo con- mática e das telecomunicações com a indústria de
ceito de responsabilidade difere do adotado na legis- mídia e de conteúdo, que está ocorrendo em direção
lação brasileira, as legislações estaduais reconhe- ao protocolo IP que, segundo ele, será utilizado por
cem eficácia jurídica, inclusive, à certidão privada, todas as partes interessadas.
mas com participação de uma empresa chamada Ve- Com relação ao comércio eletrônico propria-
risign, que, segundo o palestrante, seria a maior cer- mente dito, o depoente enfatizou que o mesmo não se
tificadora privada do mundo. Desse modo, nos Esta- restringe ao chamado business-to-business e ao
dos Unidos, a Verisign e outras entidades privadas business-to-consumer, abrangendo também rela-
se encarregam da tarefa de comprovar se a pessoa ções destes dois segmentos com o Governo. No caso
que se apresenta como titular de uma chave pública é das relações entre negociantes e consumidores já
efetivamente quem se diz ser. Essa atividade exercida existe hoje um ''fluxo invertido" no qual o consumidor
pelas certificadoras privadas exige a adoção de dife- solicita serviços ou produtos na rede, sem contar as
rentes classes de certificação, a saber: classe 1, com relações diretas entre consumidores.
um determinado nível de responsabilidade; classe 2, Quanto aos temas que deverão ser objeto de
com um nível de responsabilidade mais ampla; classe ação legislativa sugeriu certificação, autenticação,
3, com uma responsabilidade mais próxima do nível privacidade e segurança como sendo matérias sobre
pleno. Esse último nível de responsabilidade é o que as quais existe uma certa unanimidade, embora exis-
se utiliza, nos Estados Unidos, para atender à base tam alguns defensores da auto-regulamentação. Qu-
de órgãos públicos, notários, consulados e outras en- anto ao direito autoral, considerou que se trata da ma-
tidades que tenham fé pública, com a finalidade de téria mais difícil de se tratar no âmbito da Internet. Ou-
assegurar plena validade à titularidade da chave pú- tra matéria que oferece desafios complexos para o le-
blica que estes órgãos públicos estão certificando. gislador é a questão tributária, que provocará discus-

Em 14 de junho de 2000, foram ouvidos em au- sões sobre, por exemplo, a origem e o destino de uma
diência pública os Senhores Ivan Moura Campos, do transação. Destacou que, nesse caso específico, não
Comitê Gestor da Internet, e Henrique César de Con- estamos atrasados, pois este é um problema que ain-
ti, da Brisa. da não se equacionou em nenhum país.

O Senhor Ivan Moura Campos iniciou sua expo- O segundo palestrante, Henrique Gonti, iniciou
sição apresentando um vocabulário básico da Inter- seu depoimento apresentando, de forma resumida,
net, abrangendo, entre outros, os termos provedor de informações sobre a Brisa, instituição o sem fins lu-
acesso, backbone, provedor de informação e rotea- crativos que presta a seus associados serviços de
mento, com o objetivo de uniformizar alguns concei- consultoria em informática e telecomunicações.
tos entre os presentes e facilitar a compreensão de O depoente, em seguida, ressaltou que o co-
sua palestra e a delimitação mais clara dos aspectos mércio eletrônico o já existia antes do aparecimento
sobre os quais pode-se ou não legislar. da Internet, pois as empresas fazem há muito tempo

Em seguida, apresentou duas decisões estratégi- suas transações utilizando o padrão EDI (Electronic
cas que foram tomadas no passado e que, segundo sua Data Interchange). Com o advento da Internet, as
opinião, foram imprescindíveis para o desenvolvimento transações foram ampliadas e deixaram de envolver
da Internet em nosso País. Em primeiro lugar, destacou apenas parceiros habituais, que já se conheciam e ti-
a decisão do Governo de dispensar de outorga as ativi- nham acordo prévio para fazer o EDI, e passaram a
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atingir os consumidores em geral e empresas os que co; 2) a exigência de fé pública deveria se restringir a si-
não possuíam nenhuma relação prévia. Além disso, tuações para as quais haja previsão legal; 3) há receio
os usuários simplesmente desconhecem onde fica 10- quanto à capacidade do Ministério da Ciência e Tecno-
calizada a empresa fornecedora do bem ou do servi- logia certificar os programas das certificadoras; 4) deve
ço, nem se ela opera no País ou no exterior. Outro fa- ser dado tratamento diferenciado à necessidade de ar-
tor citado pelo palestrante, que aponta a necessidade mazenamento de cópias eletrônicas e de cópias físicas;
de uma nova regulamentação, é a natureza dos bens 5) a tecnologia de certificação não deve ser especifica-
comercializados pela Internet. da na lei, mas num decreto de regulamentação.

Para regular a matéria, o representante da Brisa Da audiência seguinte, realizada em 9 de agos-
sugeriu, no entanto, uma postura cuidadosa, buscan- to de 2000, participaram os Srs. Fernando Nety, da
do-se a compatibilidade internacional e a simplifica- Assespro, Rogério Vianna, do Ministério do Desen-
ção dos procedimentos e evitando-se com isso limitar volvimento, Indústria e Comércio Exterior, e Pedro
as oportunidades oferecidas pela Internet. Luiz César Bezerra, da Receita Federal.

O palestrante tratou de enfatizar, em seguida, a O primeiro palestrante, Sr. Femando Nery, iniciou
questão das fraudes no comércio realizado por meio da sua apresentação fornecendo alguns dados sobre o co-
Internet Para impedir comportamentos que causem mércio eletrônico no Brasil com o intuito de demonstrar
prejuízos tanto aos consumidores corno aos vendedo- a competência do País o setor e o grande potencial de
res ou prestadores de serviços, há que se tomar medi- seu mercado intemo. No âmbito da América Latina, se-
das de precaução. Em primeiro lugar, o depoente desta- gundo o depoente, o Brasil detém hoje 88% das transa-
cou a necessidade de se autenticar os participantes de ções realizadas por meio da Internet, enquanto o Méxi-
uma transação, bem como de se assegurar que a tran- co é responsável por 8% e a Argentina por apenas 2%.
sação seja válida, tanto nos casos que envolvem consu- Em 2005, a Internet ocupa em nosso País 11 % do mer-
midores, como naqueles que envolvem apenas organi- cado publicitário e movimentará 9 bilhões em negócios
zações, sem esquecer as transações que incluem o go- vottados para o consumidor final.
vemo. Por úttimo, elencou outra medida relevante: pro- Em seguida, o representante da Assespro pas-
teger a integridade da transação, de forma a se garantir sou a se posicionar sobre a assinatura digital, afir-
que não houve adulteração no meio do processo. mando que ela é necessária para aumentar a credibi-

Segundo o representante da Brisa, o melhor lidade das transações de comércio eletrônico e, por
meio disponível hoje para atingir as medidas citadas é conseqüente, incrementar o número de transações e
o mecanismo de chaves públicas e chaves privadas. os valores negociados por meio da Internet, colocan-
Esse mecanismo, no entanto, depende de um siste- do o Brasil em posição de destaque no cenário mun-
ma que garanta a autenticidade e a integridade das dial. O palestrante alertou, então, para o risco de se
chaves, uma estrutura capaz de guardar as chaves assistir à realização das compras em outros países,
das pessoas e das entidades que realizam transa- caso a regulamentação não seja logo aprovada.
ções na Internet e fornecer certificados que assegu- O depoente informou que a Argentina já tem le-
rem a propriedade das chaves. gislação sobre assinatura digital e que o Presidente

Discute-se, em nível mundial, segundo Henri- dos Estados Unidos acabara de sancionar lei sobre a
que Conti, qual o melhor sistema de certificação a ser matéria que deveria ser considerada pela Comissão
adotado. Pode-se criar uma hierarquia de certificado- Especial.
ras públicas ou privadas, baseado numa certificado- Destacou ainda outra questão que merece, em
ra-raiz que possua as informações de todas as outras sua opinião, a atenção do Legislativo: a tributação do
certificadoras. Nos Estados Unidos, segundo o convi- comércio eletrônico. Afirmou que os principiantes ato-
dado, esse modelo vem sendo duramente criticado, res nesse negócio são simpáticos à tributação do co-
devido a preocupações com privacidade. Observa-se, mércio eletrônico em geral e apresentou sua posição
portanto, uma tendência no sentido de implantar sis- pessoal, como técnico, que considera mais fácil tribu-
temas de certificação não hierárquicos, baseados no tar esse tipo de comércio do que o tradicional. Citou
mútuo reconhecimento e troca de certificados entre outros assuntos que são ob ato de propostas que tra-
várias certificadoras. mitam, no momento, no Congresso Nacional, que vão

Por fim, o palestrante teceu alguns comentários certamente influenciar fortemente o funcionamento
sobre os projetos em apreciação na Comissão Especi- da Internet no Brasil: registros de sites de comércio
ai, cabendo destacar: 1) não é usual, no cenário inter- eletrônico; crimes por computador, moeda eletrônica,
nacional, a certificação de assinaturas por órgão públi- direito autoral, propriedade industrial e patentes de
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modelos de negócios no âmbito da Internet e desre
gulamentação do setor de telecomunicações.

O palestrante concluiu sua exposição alertando
que a aprovação de uma legislação regulando a assi
natura digital levaria a um aumento de confiança no
comércio eletrônico e evitaria que outros países que
já regulamentaram o assunto tirassem o Brasil de sua
posição de liderança nesse negócio. Ademais, a le
gislação de assinatura digital é muito importante para
viabilizar as aplicações governamentais, dando uma
clara sinalização para os governos estad uais sobre a
relevância que está sendo atribuída à matéria.

O Sr. Rogério Vianna, representante do Ministé
rio do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exteri
or, iniciou sua exposição fazendo um breve histórico
da atuação do ministério no tema objeto da Comissão
Especial. Relatou, então, que a primeira iniciativa
data de 1998, quando o Emb. Botafogo Gonçalves,
então Ministro da pasta, criou um grupo interno de
trabalho sobre o comércio eletrônico, que produziu re
latório que serve até hoje de guia para o ministério.

A primeira conclusão que se tirou à época, segundo
o depoente, foi a necessidade de entocar a questão da as
sinatura digital. Na ocasião, a equipe do Ministério não
identificou qualquer proposta legislativa em tramnação no
Congresso e considerou que não era conveniente pro
pô-Ia de imediata, mas sim disciplinar o uso da assinatura
dignai pelo governo. Na seqüência, o palestrante informou
à Comissão que a primeira iniciativa nessa direção foi to
mada, no final de 1999, pela Receita Federal, que anunci
ou por meio de Instrução Normativa que disporia de servi
ços com base na assinatura digital. Em abu de 2000, o
Presidente da República criou um grupo de trabalho, no
âmbito da Casa Civil, para se debruçar sobre o tema, ca
bendo destacar a grande preocupação existente com a
democratização de acesso à Internet, fundamental tanto
no ponto de vista do mercado e dos negócios, como me
canismo fundamental de reforço da cidadania.

Segundo o palestrante, a prestação de informa
ções aos cidadãs por meio da Internet depende intrin
secamente da assinatura digital, pois é necessário
garantir que as informações estejam sendo prestadas
unicamente ao interessado, que deve, portanto, ser
devidamente identificado. Resolvido esse problema
com o uso da assinatura digital, há que se promover o
amplo uso da Internet por todas as camadas sociais,
sob pena de prestar serviços, apenas, a uma peque
na parcela da população.

Para aprofundar essas e outras questões relacio
nadas ao comércio eletrônico, o representante do MDIC
informou à Comissão que, poucos dias antes, havia
sido criado, no âmbito do governo federal, o Comitê

Executivo do Comércio Eletrônico, composto por repre
sentantes dos Ministérios do Desenvolvimento, Indús
tria e Comércio Exterior, da Ciência e Tecnologia e do
Planejamento, Orçamento e Gestão, que será o locus
para onde deverão converter todas as demandas, pro
postas e problemas relacionados ao assunto.

Quanto à legislação, o convidado considerou
que sua elaboração é absolutamente fundamental e
concordou com o palestrante anterior quanto à utiliza
ção da legislação federal americana como referência
para o trabalho da Comissão. Sobre essa legislação,
comentou que ela possui uma preocupação básica:
tratar os direitos do consumidor no mundo virtual, o
que, na sua ampliação, seria o problema mais impor
tante a ser equacionado pela legislação de comércio
eletrônico. Esclareceu, ainda, que referida legislação
pretende criar um "clima" favorável, isto é, um ambi
ente adequado para os negócios, para o consumidor,
para a sociedade e para o governo e baseia-se forte
mente na Lei Modelo da Uncitral.

Neste caso, a postura adotada pelos legislado
res, segundo o depoente, foi de minimizar a interfe
rência sobre as atividades privadas, procurando ape
nas dar validade ao contrato eletrônico e proteger os
direitos das partes envolvidas.

Concluindo, o palestrante afirmou que o mundo
todo ainda está tateando sobre o tema e citou a existên
cia de legislação de comércio eletrônico na Alemanha e
na Itália e a recente aprovação pelo Parlamento Euro
peu de diretiva da União Européia sobre o assunto.

O únimo convidado da terceira audiência pública,
Sr. Pedro Bezerri, iniciou sua exposição afirmando que
a Receita Federal trabalha com dupla Ação nessa área
de tecnologia e na sua forma de atuação. Na primeira vi
são, li Rece~a quer ser enxergada pelo contribuinte e fa
cilitar o cumprimento de sua obrigação tributária e, para
isso, utiliza fortemente a Internet.

Na seqüência, apresentou várias informações para
ilustrar o nível de utilização da rede, em especial com re
lação à entrega da declaração de Imposto de Renda,
que atingiu, em 2000, a espantosa cifra de 11 milhões e
100 mil enviadas via Internet dentro de um universo de
13 milhões de declarações. Esclareceu que a Rece~a

hoje é totalmente dependente da Internet para realizar
seu processo básico e a utiliza para preservar

vários outros serviços relevantes ao contribuinte.
Segundo o depoente, para poder avançar ainda

mais no uso da Internet, a Receita Federal precisou ins
tituir, em 1999, por meio de uma instrução Normativa,
os certificados dig~ais. Na realidade, o que se instituiu
foram os cartões de identificação do contribuinte emiti
dos por meio eletrônico, utilizando a tecnologia de certi-
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ficação digital. Antes de decidir pela publicação da que o comércio eletrônico revolucionou vários princí-
Instrução Normativa, a equipe da Receita estudou pro- pios tributários. Concluiu destacando que cabe ao Le-
fundamente a situação da legislação no Brasil e as le- gislativo legislar sobre o comércio eletrônico em geral
gislações do mundo inteiro e concluiu que o órgão tinha e criar novos princípios do ponto de vista tributário.
competência para legislar sobre o assunto. Essa con- Na audiência pública seguinte, realizada em 23
c1usão baseou-se no fato de que as instruções normati- de agosto de 2000, Leram convidados o Sr. Odécio
vas da Receita fazem parte da legislação tributária e po- Grégio, Diretor de Comércio Eletrônico da Bradesco,
dem modificar, como já fizeram várias vezes no passa- o Sr. Caio Túlio Costa, Diretor Geral da Universo On
do, a identificação do contribuinte e estabelecer regras Line (provedor UOL), Sr. Murilo lavares, Presidente da
na relação entre contribuinte e Fisco. empresa Submarino do Brasil, e a Sr Juliana Beh-

O representante da Receita tratou, em seguida, ring, Diretora de Parceria do Grupo Pão de Açúcar.
de discutir alguns detalhes da Instrução Normativa. O Sr. Odécio Grégio, representante do grupo
Em primeiro lugar, destacou que a referida instrução Bradesco, iniciou sua palestra dizendo que, em 1998,
trata tanto da tecnologia de certificação digital como a Bradespar lançou sua primeira experiência de co-
dos procedimentos de credenciamento de autorida- mércio eletrônico na Internet, sendo que o site possu-
des certificadoras, atribuindo à Receita o papel de au- ía apenas uma carteira eletrônica, cujo sistema era
toridade credenciadora. Define as regras para o cre- seguro e utilizava criptografia de 1.024 bits. O cliente
denciamento de empresas ou instituições que se dis- podia utilizar cartão de crédito, cartão de débito e car-
ponham a participar de um processo de concurso pú- tão de poupança, apenas cadastrando uma senha de,
blico, no qual são a, aliadas tanto sua capacidade téc- no mínimo, oito dígitos.
nica, como características e condições como, por Ressaltou, ainda, que o Bradesco tem evoluído
exemplo, capital mínimo. Estabelece, ainda, que a constantemente nas ferramentas de segurança para
Receita fará auditorias periódicas nas autoridades o cliente dentro do ambiente do site de comércio ele-
certificadoras, às quais cabe emitir os certificados trônico. Neste sentido, desenvolveram um novo siste-
eletrônicos (e-CPF e e-CNPJ), por conta e custo do ma, no qual o próprio site emite um boleto bancário.
contribuinte, que, em contrapartida, passa a contar Esse boleto bancário, como meio de pagamento, já
com serviços prestados via Internet que somente po- aparece na tela para o cliente, que poderá pagá-lo no
diam ser prestados pessoalmente. banco de sua preferência ou, mesmo, por intermédio

O palestrante informou à Comissão que o siste- de algum Internet banking.
ma de certificação é baseado na emissão de um certi- O Sr. Caio Túlio Costa, representante do provedor
ficado raiz da Receita, que deve ser colado ao certifi- UOL, teceu alguns comentários sucintos acerca do co-
cado da certificadora credenciada. Esses dois certifi- mércio eletrônico. Iniciou sua exposição destacando
cados são anexados ao certificado do contribuinte, que apenas 5% da população brasileira, ou 8,5 milhões
garantindo que ele recebeu a certificação de um a en- de pessoa;, tem acesso à Internet no País, porque exis-
tidade credenciada pela Receita. Essa sistemática tem algumas barreiras, ainda intransponíveis no mo-
permitirá que o contribuinte obtenha a cópia de sua mento, como o alto custo dos computadores e a peque-
declaração ou que uma CPI, ou um juiz, devidamente na disponibilidade de linhas telefônicas no Brasil.
certificados, acessem o banco de dados da Receita Destacou que, em recente pesquisa feita com
para consultar as declarações de qualquer pessoa. usuários do portal UOL, foi detectado que 80% dos

A Instrução Normativa, segundo o depoente, não que passam pelas páginas de comércio eletrônico
mexeu na questão das autoridades registradoras que não fazem compras via Internet. Porém, a grande mai-
continuam sendo intervenientes nesse processo. Nesse oria dos entrevistados, 86% desses 80%, disseram
caso, num primeiro momento, a Receita optou por conti- que não fazem compras por sentirem falta de segu-
nuar trabalhando apenas com os cartórios públicos. rança na transação.

Neste ponto, o convidado passou a discorrer so- O palestrante entende que as proposições que
bre a segunda visão que norteia os trabalhos da Re- tramitam no Congresso Nacional devem regulamentar
ceita Federal, de que todo contribuinte deva ser en- fundamentalmente o fator segurança nas transações
xergado por ela, Nesse caso, é preciso garantir que a verificadas no ambiente Intemet. Também acha que as
tecnologia não seja usada para a fraude. E fundamen- experiências no Brasil e no exterior já têm demonstrado
tal, na opinião do palestrante, que a legislação traga que se deve permitir que instituições públicas e privadas
uma série de definições, relativas a fato gerado, ori- possam desenvolver sistemas capazes de dar seguran-
gem, destino e responsabilidades fiscais, uma vez ça e autenticidade a uma assinatura digital. No seu en-
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tendimento, quanto mais empresas estiverem capacita- pação também existir no comércio praticado no mundo
das e devidamente reguladas para atender a esse obje- real, no comércio eletrônico há o agravante de que o
tivo, melhor será para a população. consumidor não poderá voltar à loja para reclamar pes-

Assim, conclui o depoente, a regulamentação soalmente por ter sido mal atendido.
para as transações e autenticações eletrônicas da as- Um terceiro aspecto, não menos importante na opi-
sinatura digital não deveria criar reservas de merca- nião do palestrante, é a confidencialidade dos dados do
do, mas, sim, permitir que diversas instituições pos- consumidor no comércio eletrônico. Além da veracidade
sam desenvolver tecnologias para a execução dessa e da boa-fé na transação, é necessário que se preserve a
atividade de certificação. confidencialidade dos dados financeiros do cliente numa

Em seguida, o Sr. Murilo Tavares, empresário e determinada transação comercial no ambiente eletrôni-
presidente do site Submarino, iniciou sua explanação, co. Na triangulação entre consumidor, lojista e meio de
dizendo-se representante do segmento do comércio pagamento, é preciso que se tenha formas contratuais e
eletrônico no Brasil. Citou dados que indicam uma legais de se assegurar, com auxílio da tecnologia da crip-
movimentação entre 200 a 300 milhões de reais no tografia, a confidencialidade dos dados financeiros de
comércio eletrônico entre as nações na Internet no um consumidor que se dispôs a declarar, por exemplo, o
ano de 1999, sendo que já há estimativas, segundo número de seu cartão de crédito.
ele, de que esse volume possa chegar, nos próximos A Sr Juliana Behring, diretora da divisão de co-
três ou quatro anos, a mais de 8 bilhões de reais. mércio eletrônico do Grupo Pão de Açúcar (site Amé-

Acredita o Sr. Tavares que o comércio eletrônico lia), destacou que o site do Pão de Açúcar Delivery
deverá atender a uma demanda reprimida, por meio foi, em junho de 1996, um dos pioneiros em comércio
da conveniência e facilidades que as pessoas terão eletrônico no Brasil, tendo surgido a partir da larga ex-
para consumir, e permitirá suprimir dificuldades geo- periência de comércio varejista adquirida pelo Grupo
gráficas, na medida em que disponibilizará produtos e Pão de Açúcar.
mercadorias para pessoas localizadas nas pequenas Atualmente, entende a palestrante que, com a
cidades brasileiras. Também as indústrias brasileiras evolução do comércio no ambiente virtual, é preciso que
estão muito empenhadas no crescimento do comér- a legislação não engesse as formas que as empresas
cio eletrônico no País, porque poderão oferecer uma terão para disponibilizar mecanismos de uso facilitado
gama de produtos muito maior do que a oferecida por para o consumidor neste novo ambiente de compras
intermédio das lojas de rua. que é a Internet. O cliente, na sua opinião, não pode en-

No seu entendimento existe uma diferença crucial contrar muitas barreiras para efetuar a compra no ambi-
na questão da privacidade, quando esta é questionada ente virtual, devendo lhe ser facultado, por exemplo, o
no ambiente Internet. Assim, no mundo real, o consumi- uso de assinaturas digitais por meio de senhas.
dor pode ser um anônimo, na medida em que entra Alertou que o Grupo Pão de Açúcar vem enfren-
numa loja, olha os produtos que quer e vai embora, sem tando uma barreira específica quanto às formas de pa-
que ninguém saiba o que ele fez. Já no ambiente da gamento no comércio eletrônico, uma vez que o boleto
Internet, ocorre exatamente o contrário, pois quando o bancário não tem validade jurídica e, quando se vende
"consumidor-internauta" entra num determinado site de a prazo, o estabelecimento se sujeita a uma inadimplên-
compras, o administrador desta página saberá precisa- cia muito grande. Segundo ela, o site do Grupo opera
mente quais as características desse consumidor. Logo, hoje com diversas formas de pagamento, a saber: car-
surge a discussão sobre como o lojista da Internet deve- tão de crédito 60%; cheque, 35%; vale-refeição eletrôni-
rá lidar com a privacidade dos dados de seu cliente que co, 3%; e dinheiro, 2%. Com relação ao boleto bancário,
acabou de passar pela sua página. Entende o Sr. Murilo somente irão utilizá-lo para vendas à vista, pois nas
Tavares que uma pessoa não pode ser exposta pelo vendas a prazo a validade jurfdica do boleto é questio-
fato de estar adquirindo um produto ou simplesmente nável. Algumas empresas do segmento de cartão de
navegando num determinado site. crédito já estão se mobilizando para oferecer meios de

A segunda grande preocupação demonstrada pagamento mais seguros na Internet.
pelo convidado diz respeito à clareza da transação. O Por fim, a Sr Juliana Behring insistiu que o le-
comerciante na Internet tem que dizer exatamente o gislador não deve permitir que apenas um órgão seja
que está vendendo, quanto custa, quanto tempo demo- autorizado a emitir a certificação digital. Mostrou mui-
ra e quais as condições da entrega do produto, além de ta preocupação também com a avaliação dos órgãos
alertar o consumidor sobre os possíveis problemas que que poderão conceder a certificação digital, bem
poderão ocorrer com a entrega. Apesar dessa preocu- como com a periodicidade dessa avaliação. No seu
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entender, tal periodicidade deveria ser inferior a dois
anos, porque a tecnologia muda muito rápido e as fer
ramentas oferecidas no ambiente eletrônico também
evoluem num ritmo muito intenso.

Na última audiência pública realizada pela Comis
são Especial, em 22 de março de 2001, foram ouvidos
S. EXS, o Dr. Ruy Rosado de Aguiar Júnior, Ministro do
Superior Tribunal de Justiça, e o Dr. Marcos Diegues,
Coordenador do Departamento de Atendimento do
IDEC -Inslttuto Brasileiro de Defesa do Consumidor.

O Ministro Ruy Rosado destacou, inicialmente,
a grande responsabilidade dos legisladores na tarefa
de normatizarem as condutas das pessoas no novo
ambiente da Internet, cujas conseqüências já são sig
nificativas para uma parcela da sociedade brasileira.
Assim, entende que a lei sobre os serviços da socie
dade de informação é necessária para trazer segu
rança as relações decorrentes dos negócios gerados
neste novo ambiente. A tarefa do legislador será de
dar solução a algumas questões, porém evitando cri
ar um instrumento de contenção, que prejudicaria o
desenvolvimento do mercado. Assim, entende o Mi
nistro, deve-se, como princípio básico, não dificultar e,
sim, facilitar o exercício da atividade de informática na
rede mundial de computadores.

Como parâmetro inicial sugeriu que seja obser
vada a Lei Modelo da Uncitral, aprovada pela Assem
bléia Geral das Nações Unidas, que enuncia: "Não se
negarão efeitos jurídicos, validez ou força obrigatória
à informação pela só razão de que está em forma de
mensagem de dados". Isto é, não ter nenhum precon
ceito com relação ao que consta da rede. Em segun
do lugar, não impor sistemas prévios de fiscalização e
de controle aos participantes dos serviços de infor
mática. Em terceiro lugar, manter e acentuar a neces
sidade de proteção do consumidor. Finalmente, per
mitir a aplicação do direito existente para todas as si
tuações que não exijam regulação específica.

Os temas a serem enfrentados na tarefa de le
gislar sobre ações praticadas no ambiente Internet
podem, segundo o expositor, ser assim elencados:

a) decidir sobre a proteção da privaci
dade do titular dos dados pessoais inseridos
na rede;

b) definir as atividades que não podem
ser veiculadas na Internet, como, por exem
plo, programas que gerem danos informáti
cos, difusão de material pornográfico, apolo
gia ao terrorismo, violações à propriedade
intelectual, dentre outras;

c) dispor sobre os métodos para ga
rantir a autoria e a veracidade dos docu
mentos eletrônicos;

d) estabelecer a responsabilidade dos
agentes que atuam na Internet, tais como o
autor da informação, o receptor dela, e os
intermediários que prestam tanto serviços
de conexão como serviços de busca.

Com relação especificamente ao comércio ele
trônico, destacou o Sr. Ministro que é preciso definir
os requisitos específicos do contrato celebrado na
rede, o lugar onde é celebrada, o tempo, a lei apli
cável, a formalização do contrato, a sua prova, o
meio e o modo de reclamação, a assistência que
possa ser dada ao consumidor e a responsabilidade
do prestador de serviços ou do fornecedor dos pro
dutos comercializados.

Na primeira análise que fez sobre o Projeto de
Lei n° 1.589/99, de autoria do Deputado Luciano Piz
zatto, o Sr. Ministro apontou que alguns princípios re
comendáveis para o comércio eletrônico foram adota
dos na proposição, a saber: libera o fato informático
de qualquer autorização prévia (art. 3°); preserva a le
gislação de proteção ao consumidor (art. 13); cria um
sistema de garantia da autenticidade e veracidade
dos documentos (art. 24 e seguintes). Ao dispor sobre
o contrato, o PL n° 1.589/99, enumera os requisitos
que deve conter a oferta, que são genericamente os
mesmos requisitos que constam do art. 52 da Diretiva
da União Européia, com ênfase para a identificação
do ofertante, a exigência do seu endereço geográfico
e os seus dados profissionais. Entretanto, a proposi
ção é omissa quanto ao objeto do contrato, esclareci
mento acerca do preço, outras despesas da compra,
tributos, enfim tudo aquilo que é de responsabilidade
do comprador. O projeto ainda não se refere à oferta
ou à comunicação comercial não solicitada.

O projeto tem a clara preocupação de preservar
as informações privadas do destinatário, quando em
seu art. 5° define que tais informações são sigilosas,
mas, em seu parágrafo, permite a transferência des
ses dados se houver cláusula com destaque no con
trato. Adverte, porém, o Sr. Ministro, que sabidamente
os contratos de adesão não são lidos com a devida
atenção pelos consumidores. Assim, entende ele,
ainda que postas em destaque essas cláusulas, elas
passam despercebidas e a regra proposta permitirá o
uso indiscriminado dos dados pessoais se a referida
cláusula constar do contrato. Essa regra, portanto,
parece não ser conveniente para o cidadão, e a trans
ferência dos seus dados somente poderia ser feita



46304 Quinta-feira 27 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2001

mediante contrato próprio ou sua manifestação ex
pressa e inequívoca.

O Ministro Rosado destaca que o Brasil precisa
se conscientizar da importância dos bancos de dados
pessoais, uma vez que seu uso indevido poderá ser
vir à prática de crimes e a fins comerciais e políticos
que não sejam de interesse do cidadão.

Com relação à responsabilidade do provedor
por intermediar a divulgação de informações de con
teúdo questionável, a solução apresentada no PL nO
1589/99 parece ser interessante, pois determina que
o provedor, a partir do momento que tome conheci
mento do uso indevido da rede, fica obrigado a tomar
certas providências para impedir a continuidade da
conduta irregular do usuário. Porém ainda seria con
veniente que o legislador previsse uma norma exigin
do que o provedor incentive seus usuários a utilizar
certas ferramentas já disponíveis pela tecnologia atu
ai, para impedir que fatos irregulares aconteçam. Me
didas desse tipo poderiam evitar, por exemplo, a práti
ca do spam que é o envio indevido de malas diretas a
milhares de pessoas sem a sua solicitação.

Assim, o Ministro Rosado resume a questão da
responsabilização do provedor, dizendo que ela po
derá ser total, intermédia ou nenhuma. No primeiro
caso, existiria um controle prévio total, que seria de
sinteressante para a democracia e, talvez, contrária
aos princípios constitucionais adotados no Brasil. A
opção de exercer nenhum controle implicaria na libe
ração absoluta, causando uma ampla falta de respon
sabilização no processo. Por fim, a solução adotada
pelo PL n° 1.589/99, que seria a intermédia, obrigaria
o provedor a tomar certas providências uma vez já
acontecido o caso. A responsabilização do provedor
poderá ser penal, administrativa ou civil.

No Título 11 do projeto de lei, que trata do comér
cio eletrônico, poderiam ser incluídas disposições re
lacionadas às questões contratuais, abordando, por
exemplo, os aspectos relacionados ao lugar e ao mo
mento da celebração do contrato. Talvez seja o caso
de incorporar os princípios e regras referentes aos
contratos firmados a distância, como aceitos no Códi
go Civil Brasileiro e no Código de Defesa do Consumi
dor. Com relação ao lugar do contrato, faz-se neces
sário analisar com cautela a definição de um ou outro
princípio, porque, em determinado momento, o Códi
go Civil entende que a lei aplicável é a lei do domicílio
ou da sede do fornecedor, mas o Código de Defesa
do Consumidor já determina que o fornecedor teria
que se adaptar às diversas legislações de todos os lu
gares onde estivesse o consumidor.

Destaca, pois, o Ministro Rosado, que parece
ser conveniente, em princípio, adotar a lei do fornece
dor, mas, quando essa sede for usada como artifício
para burlar a proteção do consumidor, adotar-se-ia
como regra a lei do consumidor.

Com relação ao art. 51 do PL n° 1.589/99 que per
m~e a utilização do juízo arbitral, o Sr. Ministro entende
que esse incentivo da lei abriria um precedente perigo
so para o consumidor, que se vê forçado, na maioria das
vezes a assinar um contrato de adesão. Na sua opinião,
os conselhos e comissões de arbitragem que estão se
organizando no Brasil junto às associações comerciais
podem não ter a devida imparcialidade e independência
necessária para julgar tais causas.

Quanto à opção que o projeto de lei faz na ques
tão da entidade certificadora, o Ministro Rosado aler
ta para o velho hábito do colonial cartorialismo. Em
sua opinião, não é recomendável que a lei estabeleça
o monopólio em favor dos notários e, portanto, seria
conveniente examinar os termos do Decreto-lei n°
290/99, de Portugal, que permite a qualquer entidade
credenciada a função de certificar a autenticidade do
documento virtual. Pergunta, então o Sr. Ministro, por
que, por exemplo, os tribunais, bancos, repartições
públicas, OAB, Correios não podem autenticar seus
documentos? Bastaria que a administração pública
selecionasse os certificadores e os fiscalizasse, na
busca de um serviço confiável e eficiente, sem o ran
ço do cartorialismo monopolista.

Constatou o palestrante, ainda, que o PL n°
1.589/99, ao dispor sobre as infrações criminais pratica
das no âmbito da Internet, apenas as equipara a certas
figuras e delitos que podem ser cometidos pelas pesso
as sem o uso da rede, e que já estão previstos na legis
lação comum. Porém, destaca o Ministro Rosado que
esses delitos descr~os no projeto de lei não são os úni
cos específicos da informática e que seria oportuno que
o legislador fizesse a previsão de outros del~os não pre
vistos na legislação comum, a exemplo da invasão hos
til do ambiente informático de outrem.

O Dr. Marcos Diegues, representante do IDEC,
começou sua exposição dizendo que, do ponto de vis
ta do IDEC, ou mais especificamente do ponto de vis
ta do consumidor, não há necessidade de nova legis
lação para regular o comércio eletrônico no Brasil. O
IDEC entende que o Código de Defesa do Consumi
dor, quer pela sua modernidade, quer pela qualidade
de sua elaboração, é absolutamente aplicável e satis
fatório para regular o comércio eletrônico entre o for
necedor e o consumidor.

Mesmo com a importância para o consumidor
de se legislar sobre a assinatura eletrônica e a certifi-



11- Voto do Relator

Torna-se necessário, portanto, dispor sobre a
validade a ser dada a esses novos instrumentos que
a tecnologia colocou à disposição do cidadão e que,
pela sua praticidade, vêm sendo adotados entusias
ticamente. Hoje, apenas no Brasil, a Internet, certa-

Graças à popularização do computador pessoal
e da Internet, os hábitos de consumo e as formas de
relacionamento entre as pessoas sofreram, na última
década, importantes transformações. O uso da men
sagem eletrônica e de documentos eletrônicos que
expressam compromisso vêm crescendo rapidamen
te. A mensagem eletrônica já substitui com sucesso a
antiga carta e, em muitos casos, o contato telefônico
entre pessoas e firmas.
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cação digital, faz-se necessário chamar a atenção ria para todos os casos, sendo mais amplo no tocante
para o art. 48, do Código de Defesa do Consumidor, à proteção dos direitos do consumidor.
que diz claramente que qualquer manifestação de Finalmente, o Dr. Marcos Diegues elogiou o art. 13,
vontade do fornecedor é considerada um documento do PL n° 1.589/99, que diz: "Aplicam-se ao comércio ele-
válido e passível de execução. trônico as normas de defesa e proteção do consumidor".

O IDEC também entende que o direito à infor- Ainda com o propósito de enriquecer os conhe-
mação é um direito fundamental do consumidor e cimentos sobre matéria, este relator realizou reuniões
esta preocupação consta do art. 4°, alíneas a e d PL em São Paulo com a participação de parlamentares
n° 1.589/99, no momento em que se refere à oferta de desta Comissão Especial, tendo recebido valiosas
contratação eletrônica exigindo informações claras e contribuições e sugestões adicionais de diversos par-
inequívocas. A questão dos sistemas de segurança ticipantes, em especial da Brisa, da CNI, da Abranet,
também está prevista no projeto de lei, que exige que da Assespro/Abes, da Câmara Americana de Comér-
esses sistemas sejam informados ao consumidor. A cio e de outras entidades representativas do setor.
exigência de que essa informação seja dada ao con- Como resultado desse amplo conjunto de dis-
sumidor é fundamental e permitirá que ele se sinta cussões, apresentamos um primeiro relatório na reu-
mais seguro no relacionamento com qualquer forne- nião do dia 20 de junho de 2001 , propondo Substituti-
cedor que haja dessa maneira. vo à matéria. Porém, em vista do posterior recebimen-

Com relação às informações derivadas de ban- to do Projeto de Lei nO 4.906, de 2001 (PLS nO 672, de
cos de dados, o Dr. Diegues entende que é importante 1999), oriundo do Senado Federal, que passou a
que haja uma legislação tratando, de forma mais detalha- constituir-se na proposição principal nos termos regi-
da, a possibilidade de transferência, cessão ou venda de mentais, cabe-nos complementar o relatório, exami-
dados particulares do consumidor que são fornecidos nando o texto recebido daquela Casa.
quando este transaciona no ambiente Internet. Porém, o O Projeto de Lei n° 4.906, de 2001, trata do co-
Código de Defesa do Consumidor (CDC) trata a questão mércio eletrônico em geral, do reconhecimento jurídi-
dos bancos de dados de forma generalizada com infor- co das mensagens eletrônicas e dos procedimentos a
mações relativas ao consumo, mas não é específico no serem seguidos para a caracterização da origem e do
tocante à privacidade de dados do consumidor. De outro recebi mento de mensagens eletrônicas. Baseia-se,
modo, o CDC exige, com relação ao banco de dados, conforme destacado na justificativa à proposta por
que o consumidor seja sempre comunicado, por escrito, seu autor, nobre Senador Lúcio Alcântara, nas reco-
de que está sendo aberto um banco de dados com infor- mendações da Comissão das Nações Unidas para o
mações a seu respeito ou que um registro em seu nome Direito Comercial Internacional- UNCITRAL.
está sendo modificado. Assim, entende o Dr. Diegues No período, recebemos ainda diversas suges-
que se essa exigência legal do CDC for cumprida, a partir tões dos ilustre membros desta Comissão, o que nos
desse momento, o consumidor poderá dirigir-se à em- permitiu realizar alguns ajustes redacionais, com vis-
presa que o incluiu indevidamente e exigir que simples- ta a aperfeiçoar o Substitutivo.
mente se retire o seu registro do banco de dados.

Art. 8° do projeto de lei traz uma disposição que
obriga a que a mensagem de caráter publicitário ou a
oferta de negócios possa ser identificada pelo desti
natário como tal. Destacou o palestrante que a dispo
sição é válida a absolutamente pertinente, apesar do
CDC conter uma regra semelhante.

O representante do IDEC ainda chamou a aten
ção para os termos do art. 10 do projeto de lei, no qual
há uma ressalva quanto à responsabilidade do interme
diário que fornece ou oferece serviço de armazenamen
to de arquivos ou de sistemas necessários para opera
cionalização da oferta eletrônica. No PL nO 1.589/99 SÓ

existem duas únicas condições em que o intermediário
seria responsabilizado, por meio de ação regressiva.
Porém, o CDC jé estabelece a responsabilidade solidá-
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mente o principal canal de comunicação eletrônica,
já conta com cerca de nove milhões de usuários, a
maior parte deles trocando mensagens eletrônicas e
navegando em páginas de fornecedores de bens e
serviços.

No entanto, em decorrência de uma percepção
de falta de segurança operacional e de fundamenta
ção jurídica para as operações realizadas por maio
eletrônico, o número de pessoas físicas que efetiva
mente realiza transações comerciais via Internet no
Brasil ainda é ínfimo, realidade bem diferente da
constatada no mercado norte-americano e em ou
tros países em que melhorou a confiança do usuário
no comércio eletrônico, graças ao melhor conheci-

mento técnico e à existência de uma legislação es
pecífica que proteja os seus atos comerciais.

O comércio eletrônico, em suma, vem-se ex
pandindo em nível mundial. No Brasil, porém, ainda
não há garantias suficientes, seja ao agente, seja ao
consumidor, existindo, portanto, uma demanda por
regulação da matéria

A legislação de outros países já reconhece es
sas demandas, dispondo sobre a validade do docu
mento eletrônico, sobre a assinatura digital e sua
certificação e sobre as normas aplicáveis ao comér
cio eletrônico. A tabela 1, apresentada a seguir, re
sume alguns dos aspectos tratados com maior fre
qüência por essas textos legais.

Tabela i - Análise comparativa da legislação adotada em outros países e por

organismos internacionais

,.

• País Portugal República Tcheca Irlanda Peru

, Instrumento legal IDecreto·Lel n2 Ato n" 227, de 29/6/2000 Electronic Ley nQ 27269
; 290-0/99 (The Electronic Signature Commerce Act,

; ACI} 2000
"---
A legislaç~,ú inclui SIM SIM SIM NÃO (Remete
definições dos para o
prinCipais termos regulamento)
usados

-
, Trata da valídade do SIM SIM (mensagem SIM NÃO
!documento eletrônico eletrônica)
I
\ Trata da assinatura SIM SIM SIM SIM
Ieletrónica

, E neutra NÃO (criptografia SIM SIM NÃO (criptografia
tecnologicJmente assimétrica) assimétrica)

Trata da certificação SIM SIM SIM SIM

Admite o SIM (voluntário) SIM (voluntário) SIM (voluntário) SIM (voluntário)
credenciamento da (Administração pública (compulsório o

(entidade certificadora s6 aceita documento registro)

I eletrônico certificado por
entidade credenciada

Trata de SIM SIM NÃO SIM
certificadoras de
outro pafs

Trata da proteção à SIM (somente de NÃO NÃO SIM (somente de
privacidade informações informações

prestadas às prestadas às
entidades entidades
certilicadoras) certificado ras)

ITrata da p~oteção ao NÃO SIM (remete à legislação SIM NÃO
consumidor especffica)

Trata dos deveres e NÃO NÃO NÃO NÃO
responsat:ilidades

I dos intermediários
: (provedorr.s)

IInclui dispúsições NÃO NÃO NÃO NÃO
tributárias
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Tabela 1 - Análise comparativa da legislação adotada em outros países e por

organísl nos internacionais (cont.)

Pais Colômbia Espanha Alemanha Hong-Kong
I

, Instrumento legal Ley 527 de 1999 Real Decreto-ley Law Governing Electronic
14/1999 Framework Transactions

! Conditions for Ordinance
Electronic Signatures

í: A legislação inclui SIM SIM SIM SIM
, definições dos
Iprincipais termos
\ usados

Trata da validade do SIM (mensagem NÃO NÃO SIM
documento eletrônico eletrônica)

Trata da ;Jssinalura SIM SIM SIM SIM
eletrônica

É neutra NÃO (criptografia SIM NÃO (criptografia NÃO
tecnologit:amente assimétrica) assimétrica) (cliptografia

assimétrica)

Trata da certificação SIM SIM SIM SIM

Admite o SIM (compulsória) SIM (voluntária) SIM (voluntária) SIM
credenciamento da (voluntária)
entidade certificadora

Trata de c:ert\ficadoras SIM SIM SIM SIM
de outro nais

j
Trata da proteção á NÃO NÃO SIM (somente de SIM (somente
privacidade informações de

prestadas às informações
entidades prestadas às
cer1ificadoras) entidades

certificadoras)

Trata da proteção ao NÃO NÃO NÃO NÃO
consumidor

Trata do~ deveres e NÃO NÃO NÃO NÃO
responsabilidades dos
intermediários
(provedoles)

Inclui disposições NÃO NÃO NÃO NÃO
tributárias
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Tabela 1 - Análise comparativa da legislação adotada em outros países e por

organismos internacionais (cont.)

"

\ ComunidadePaís Cingapura Estados Unidos UNCITRAL
Européia

.-

lnstrumenlo legal Electronic ElectronlC Diretiva 99/93-CE Lei Modelo
Transactions Act Signatures in

Global and
National
Commmerce Act

A legislação inclui SIM NÃO SIM S\M
definições dos

I principais termos
I usados

.-

Trata da v~ljidade do SIM SIM ( mensagem SIM SIM (mensagem
documentu eletrônico eletrônica) eletrônica)

Trata da a::.isinatura SIM SIM SIM SIM
eletrônica

É neutra NÃO (criptografia SIM SIM SIM
tecnologic; Imente assimétrica)

T rata da cl~rtificação SIM NÃO SIM NÃO
.,

Admite o SIM (voluntário) NÃO SIM (voluntário) NÃO
credenciamento da
entidade c:~rtificadora

Trata de cortificadoras SIM NÃO SIM NÃO
de outro p;Jís

Trata oa piOteção à NÃO NÃO Remete a outra NÃO
privacidadi~ diretiva (95146 -

CE)

. Trata da proteção ao NÃO SIM ( preserva NÃO NÃO
consumidor direitos de outras

legislações)

Trata dos deveres e SIM NÃO NÃO NÃO
responsabilidades dos
intermediários
(provedores)

Inclui dispusições NÃO NÃO NÃO NÃO
tributárias

-
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Considerando a experiência de outros países e las entidades certificadoras, sem prejuízo das san-
as valiosas contribuições recebidas durante as au- ções penais e de reparação de danos que causarem.
diências públicas e reuniões de que participamos, Com relação ao comércio eletrônico, procura-
bem como sugestões apresentadas por diversos mos manter um título específico no Substitutivo para
membros desta Comissão e por especialistas ligados tratar da matéria, em razão da importância do discipli-
à área, optamos por apresentar um Substitutivo que namento jurídico das transações comerciais firmadas
consolida as propostas em exame e agrega alguns por meio eletrônico.
aperfeiçoamentos às mesmas. Assim, no capítulo inicial, tratamos da contrata-

Primeiramente, optamos por acompanhar a téc- ção eletrônica. Primeiramente dispomos sobre a des-
nica legislativa do PL n° 4.906, de 2001, do Senado necessidade de autorização prévia para a oferta de
Federal, incluindo um glossário, objeto do art. 2° do bens, serviços e informações realizadas por meio ele-
Substitutivo, de modo a estabelecer uma nomenclatu- trônico. Em seguida, abordamos o aspecto funda-
ra compatível com a já reconhecida na legislação de mental da manifestação de vontade das partes con-
outros países. tratantes nos contratos celebrados nesse meio. Dife-

Além disso, subdividimos o texto em grandes rentemente dos contrats firmados em papel, cujo dis-
blocos, que tratam, respectivamente, do documento ciplinamento jurídico já é amplamente consagrado no
eletrônico e da assinatura digital, da certificação digi- Código Civil, tivemos que adotar uma nova conceitua-
tal, das entidades certificadoras, do comércio eletrô- ção para determinar a troca de documentos eletrôni-
nico e das sanções aplicáveis. Procuramos, em cada cos que irão comprovar a intenção de cada parte en-
um, disciplinar os principais aspectos, deixando à re- volvida na transação.
gulamentação o detalhamento mais pormenorizado Nesse sentido, adotamos o entendimento de que
de questões de natureza operacional. o documento eletrônico considera-se enviado pelo re-

Ao tratar dos efeitos jurídicos do documento ele- metente e recebido pelo destinatário se for transmitido
trônico, optamos por acompanhar, uma vez mais, a para o endereço eletrônico definido por acordo das par-
proposição principal, Projeto de Lei n° 4.906, de 2001, tes e neste for recebido. Tal conceituação complementa
aplicando as recomendações da Uncitral, entidade a definição de que a manifestação de vontade entre as
que vem contribuindo com importantes estudos para partes no comércio eletrônico dar-se-á mediante a troca
a harmonização e unificação da legislação de comér- de documentos eletrônicos.
cio. Acatamos, ainda, a concepção de documento ele- Outro aspecto advindo da nova concepção de
trônico original e de cópia, constantes do Projeto de comércio eletrônico, não menos importante, diz res-
Lei n° 1.589, de 1999, do Deputado Luciano Pizzatto. peito à normatização da fatura e da duplicata emitidas

Em relação à assinatura digital, também segui- por meio eletrônico. A preocupação, já esposada no
mos a proposta do Deputado Luciano Pizzatto, adotan- Projeto de Lei n° 1.483/99, de autoria do ilustre Depu-
do sistema baseado em criptografia assimétrica, embo- tado Dr. Hélio, mereceu nosso cuidado na forma de
ra seja feita a ressalva de que os dispositivos serão es- um artigo que diz expressamente: "Para fins do co-
tendidos a outros processos que venham a satisfazer os mércio eletrônico, a fatura, a duplicata e documentos
requisitos de segurança e operacionalidade exigidos, a comerciais, quando emitidos eletronicamente, obede-
exemplo da legislação de vários países. cerão ao disposto na legislação comercial vigente.

Quanto à certificação, estabelecemos sistema Com essa redação, equiparamos os requisitos e
no qual poderão atuar entidades certificadoras públi- os pressupostos jurídicos da fatura, da duplicata e de
cas e privadas, que não dependerão de autorização documentos comerciais emitidos por meio eletrônico
do Estado para exercerem essa atividade. Determina- àqueles já consagrados pelo Código Comercial Brasi-
mos, apenas, que as empresas comuniquem ao Po- leiro e pela legislação esparsa que trata das duplica-
der Público sua intenção de exercer a atividade de tas mercantis e de prestação de serviços, sem incor-
certificação e declarem atender às condições estabe- rermos no risco de criar alguma nova conceituação
lecidas em lei. Poroutro lado, facultamos às entidades jurídica, que poderia ser extemporânea e imprópria.
certificadoras solicitar seu credenciamento junto ao No capítulo seguinte, seguimos a orientação de
Poder Público, que designará uma autoridade cre- alguns juristas e, especialmente, do Excelentíssimo
denciadora para desempenhar essa função. Ministro do STJ, Dr. Ruy Rosado de Aguiar, quando

À autoridade credenciadora compete, ainda, incorporamos ao texto do Substitutivo a preocupação
aplicar sanções administrativas nos casos em que com a proteção e defesa do consumidor no âmbito do
seja comprovada infração aos dispositivos da lei pe- comércio eletrônico.



o Congresso Nacional decreta:

TíTULO I
Disposições Preliminares

11- assinatura digital: resultado de um processa
mento electrônico de dados, baseado em sistema
criptográfico assimétrico, que permite comprovar a
autoria e integridade de um documento eletrônico ci
frado pelo autor com o uso da chave privada;

SUBSTITUTIVO
AO PROJETO DE LEI N° 4.906, DE 2001

(PLS N° 672, DE 1999)
(Apensados os Projetos de lei n° 1.483, de 1999 e n°

1.589, de 1999)

Dispõe sobre a validade jurídica e o
valor probante do documento eletrônico
e da assinatura digital, regula a certifica
ção digital, institui normas para as tran
sações de comércio eletrônico e dá ou
tras providências.

Art. 1° Esta lei dispõe sobre a validade jurídica e
o valor probante do documento eletrônico e da assi
natura digital, regula a certificação digital, institui nor
mas para as transações de comércio eletrônico e es
tabelece sanções administrativas e penais aplicáveis.

Art. 2° Para os efeitos desta lei, considera-se:

I - documento eletrônico: a informação gerada,
enviada, recebida, armazenada ou comunicada por
meios eletrônicos, ópticos, optoeletrônicos ou simila
res;
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Com a precisão dos ensinamentos do Ministro comércio eletrônico, quais sejam os provedores de
Ruy Rosado, procuramos manter no texto os princípi- serviços de acesso, de conexão e transmissão de in-
os já adotados pelo Código de Proteção e Defesa do formações e de tratamento de dados, disciplinando
Consumidor (lei n° 8.078, de 11 de setembro de suas obrigações e as isenções de responsabilidade
1990), buscando adaptá-lo à nova realidade do co- sobre o conteúdo veiculado, decorrentes da natureza
mércio eletrônico. Desse modo, foram inseridas algu- de sua atividade.
mas regras especfficas relacionadas ao ambiente Finalmente, no tratamento das sanções penais
eletrônico, aplicando-se ainda ao comércio eletrônico acompanhamos mais uma vez o Projeto de lei n°
todas as normas de defesa e proteção do consumidor 1.589, de 1999, equiparando os tipos penais aplicáve-
já vigentes no Brasil. is ao documento eletrônico àqueles já conceituados

Com a adoção desses princípios em nosso Subs- na legislação vigente, evitando assim definir novos
titutivo, acreditamos que o consumidor que contratar no institutos ou criar novos tipos.
âmbito do comércio eletrônico estará plenamente res- Diante do exposto, o nosso voto é pela constitu-
paldado pela segurança e eficácia do Código de Prote- cionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e, no
ção e Defesa do Consumidor, além de fixarmos na lei mérito, pela aprovação dos Projetos de lei na 4.906,
um dispositivo que contemplará a validade jurídica das de 2001, n° 1.483, de 1999, e na 1.589, de 1999, na
transações realizadas em ambiente eletrônico, para que forma do Substitutivo que ora apresentamos.
as partes contratantes tenham a necessária tranqüilida- Sala da Comissão 8 de agosto de 2001 - Depu-
de para negociar por meio eletrônico. tado Júlio Semeghini, 'Relator. .

Especialmente o art. 49 do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor, continuará a ser invocado para
fins do exercício do direito de arrependimento por parte
do consumidor, dentro do prazo de sete dias, quando a
compra for realizada no ambiente eletrônico. Atualmen
te, o Poder Judiciário já demonstra esse entendimento,
na medida em que estabelece a equiparação da com
pra realizada no ambiente eletrônico aquela feita fora do
estabelecimento comercial, seja por telefone ou em do
micílio, mas doravante, de acordo com o texto proposto
no Subsmutivo, o consumidor do comércio eletrônico
contará com uma normatização clara a respeito desse
direito de arrependimento.

Ainda com relação ao comércio eletrônico, jul
gamos ser muito importante tratar da privacidade das
informações relacionadas ao consumidor, disciplinan
do o comportamento dos estabelecimentos comerci
ais no tocante ao domínio destas informações.

Consideramos que o ofertante, caracterizado
aqui como o estabelecimento comercial ou o próprio
comerciante, somente poderá solicitar do consumidor
informações de caráter privado necessárias à efetiva
ção do negócio que lhe é oferecido. Assim, o ofertante
fica obrigado a manter sigilo dessas informações, sal
vo quando, prévia e expressamente, for autorizado
pelo consumidor a divulgá-Ias ou cedê-Ias a terceiros.
Desse modo, o Substitutivo adota como princípio a
preservação do sigilo de informações do consumidor
por parte do comerciante, tornando-se exceção a di
vulgação desses dados.

Acatamos, ainda, as disposições constantes da
proposição de autoria do Deputado Luciano Pizzatto,
no tratamento dos intermediários das transações de
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111 - criptografia assimétrica: modalidade de ci
fragem que utiliza um par de chaves distintas e inter
dependentes, denominadas chaves pública e priva
da, de modo que a mensagem codificada por uma
das chaves só passa ser decodificada com o uso da
outra chave do mesmo par;

IV - entidade certificadora: pessoa jurídica que
esteja apta a expedir certificado digital e oferecer ou
facilitar serviços de registro e datação da transmis
são e da recepção de documentos eletrônicos;

V - certificado digital: documento eletrônico ex
pedido por entidade certificadora que atesta a titulari
dade de uma chave pública;

VI- autoridade credenciadora: órgão responsá
vel pelo credenciamento voluntário de entidades cer
tificadoras.

Parágrafo único. O Poder Público determinará a
aplicação das disposições constantes desta lei para a
assinatura digital a outros processos que satisfaçam
os requisitos operacionais e de segurança daquela.

TíTULO 11
Do Documento Eletrônico e da Assinatura Digital

CAPíTULO I
Dos efeitos jurídicos do documento eletrônico

e da assinatura digital

Art. 3° Não serão negados efeitos jurídicos, vali
dade e eficiência ao documento eletrônico, pelo sim
ples fato de apresentar-se em forma eletrônica.

§ 1° Considera-se original o documento eletrôni
co digitalmente assinado por seu autor.

§ 2° Considera-se cópia o documento eletrônico
resultante da digitalização de documento físico, bem
como a materialização de documento eletrônico origi
nai em forma impressa, microfilmada ou registrada
em outra mídia que permita a sua leitura em caráter
permanente.

Art. 4° As declarações constantes de documen
to eletrônico original presumem-se verdadeiras em
relação ao signatário, desde que s assinatura digital:

I - seja única e exclusiva para o docu
mento assinado;

11 - seja passível de verificação públi-
ca;

111 - seja gerada com chave privada
pertencente ao signatário e mantida sob o
seu exclusivo controle;

IV - esteja ligada ao documento eletrô
nico de tal modo que se o conteúdo deste
se alterar, a assinatura digital estará invali
dada;

V - não tenha sido gerada posterior
mente à expiração, revogação ou suspen
são das chaves.

Art. 5° A titularidade da chave pública poderá
ser provada por todos os meios de direito, vedada a
prova exclusivamente testemunhal.

Parágrafo único. Não será negado valor probante
ao documento eletrônico e sua assinatura digital, pelo
simples fato de esta não se basear em chaves certifica
das por uma entidade certificadora credenciada.

Art. 6° Presume-se verdadeira, entre os signatá
rios, a data do documento eletrônico, sendo lícito, po
rém, a qualquer deles, provar o contrário por todos os
meios de direito.

§ 1° Após expirada ou revogada a chave de al
gum dos signatários, compete à parte a quem o docu
mento beneficiar a prova de que a assinatura foi gera
da anteriormente à expiração ou revogação.

§ 2° Entre os signatários, para os fins do pará
grafo anterior, ou en relação a terceiros, conside
rar-se-á datado o documento particular na data:

I - em que foi registrado;

11 - da sua apresentação em repartição pública
ou em juízo;

111- do ato ou fato que estabeleça, de modo cer
to, a anterioridade da formação do documento e res
pectivas assinaturas.

Art. 7° Aplicam-se ao documento eletrônico as
demais disposições legais relativas à prova documen
tai que não colidam com as normas deste Título.

CAPíTULO 11
Da falsidade dos documentos eletrônicos

Art. 8° O juiz apreciará livremente a fé que deva
merecer o documento eletrônico, quando demonstra
do ser possível alterá-lo sem invalidar a assinatura,
gerar uma assinatura eletrônica idêntica à do titular
da chave privada, derivar a chave privada a partir da
chave pública, ou pairar razoável dúvida sobre a se
gurança do sistema criptográfico utilizado para gerar
a assinatura.

Art. 9° Havendo impugnação do documento ele
trônico, incumbe o ônus da prova:

I - à parte que produziu o documento, quanto à
autenticidade da o chave pública e quanto à seguran
ça do sistema criptográfico utilizado;

11 - à parte contrária à que produziu o documen
to, quando alegar apropriação e uso da chave privada
por terceiro, ou revogação ou suspensão das chaves.



46312 Quinta-teira 27 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Setembro de 2001

TíTULO 111
Dos Certificados Digitais

CAPíTULO I
Dos certificados digitais e seus efeitos

Art. 10 Os certificados digitais produzirão, entre
o entre certificante e a pessoa certificada, os efeitos
jurídicos definidos no contrato por eles firmado.

Parágrafo único. Em relação a terceiros, a certifi
cação produz os efeitos que o ente certificante decla
rar à praça, se mais benéficos a aqueles.

Art. 11 Para fazer prova em relação ao titular in
dicado no certificado, é necessário que, no ato de sua
expedição:

I - o requerente seja pessoalmente identificado
pela entidade certificadora;

II - o requerente reconheça ser o titular da cha
ve privada, identificada com elementos suficientes
para sua individualização;

111 - sejam arquivados registros físicos compro
batórios dos fatos previstos nos incisos anteriores,
assinados pelo requerente, a serem exibidos em juí
zo, quando necessário.

Art. 12 Os certificados digitais deverão conter
pelo menos as seguintes informações:

I - identificação e assinatura digital da entidade
certificadora;

11- identificação da chave pública a que o certifi
cado se refere e do seu titular, caso o certificado não
seja diretamente apensado àquela;

111- data de emissão e prazo de validade;
IV - nome do titular e poder de representação

de quem solicitou a certificação, no caso do titular ser
pessoa jurídica;

V - data de nascimento do titular, se pessoa física;
VI - elementos que permitam identificar o siste

ma de criptografia utilizado.
§ 10 Na falta de informação sobre o prazo de va

lidade do certificado, este será de dois anos, conta
dos da data de emissão.

§ 2 0 A regulamentação desta lei poderá determi
nar a inclusão de informações adicionais no certifica
do digital, em respeito a requisitos específicos confor
me a finalidade do certificado.

Art. 13 São obrigações do titular do certificado
digital:

I - fornecer as informações solicitadas
pela entidade certificadora, observado o in
ciso VII do art. 18;

11 - manter sigilo e controle da chave
privada:

111 - solicitar a revogação dos certifica
dos nos casos de quebra de confidencialida
de ou comprometimento da segurança de
sua chave privada.

§ 10 O titular do certificado digital será civilmente
responsável pela falsidade das informações fomecidas
à entidade certificadora, sem prejuízo das sanções pe
nais aplicáveis, bem como pelo descumprimento das
obrigações previstas no caput deste artigo.

§ 20 Exclui-se a responsabilidade do titular do
certificado, decorrente do inciso II do caput deste arti
go, quando o uso da assinatura digital lhe for imposto
ou os meios a ele fornecidos para a criação das cha
ves não ofereçam garantias de auditabilidade e con
trole do risco.

CAPíTULO 11
Da suspensão e revogação de certificados digitais.

Art. 14 A entidade certificadora suspenderá
temporariamente o certificado digital:

I - a pedido por escrito do titular, devidamente
identificado para o evento, ou de seu representante
legal;

11 - quando existam fundadas razões para crer
que:

a) o certificado foi emitido com base
em informações errôneas ou falsas;

b) as informações nele contidas deixa
ram de ser condizentes com a realidade; ou

c) a confidencialidade da chave priva
da foi violada.

Parágrafo único. A suspensão do certificado
digital com fundamento no inciso 11 deste artigo será
sempre motivada e comunicada prontamente ao titu
lar, bem como imediatamente inscrita no registro do
certificado.

Art. 15 A entidade certificadora deverá revogar
um certificado digital:

I a pedido por escrito do titular, devidamente
identificado para o evento, ou de seu representante
legal;

11 - quando expirado seu prazo de validade;
111- de ofício ou por determinação do Poder Ju

diciário, caso se verifique que o certificado foi expedi
do com base em informações falsas;

IV - de ofício, se comprovadas as razões que
fundamentaram a suspensão prevista no inciso 11 do
art. 14;

V - tratando-se de entidade certificadora cre
denciada, por determinação da autoridade credencia
dora, na forma do inciso IX do art. 24 desta lei;



CAPíTULO 111
Do credenciamento voluntário

Art. 21 Poderão ser credenciadas pela autorida
de competente, mediante requerimento, as entidades

CAPíTULO 11
Dos deveres e responsabilidades das

entidades certificadoras

Art. 18 As entidades certificadoras deverão:
I - emitir certificados conforme o solicitado ou

acordado com o signatário da assinatura digital;
11 - implementar sistemas de segurança ade

quados à criação, emissão e arquivamento de certifi
cados digitais;

111- implementar sistemas de proteção adequa
dos para impedir o uso indevido da informação forne
cida pelo requerente de certificado digital;

IV - operar sistema de suspensão e revogação
de certificados, procedendo à imediata publicação
nas hipóteses previstas nesta lei;

V - tornar disponível, em tempo real e mediante
acesso eletrônico remoto, lista de certificados emiti
dos, suspensos e revogados;

CAPíTULO I
Dos princípios gerais

Art. 16 A atividade de certificação digital será re
gida pelo seguintes princípios:

l-liberdade de contratação, observadas as nor-
mas de defesa do consumidor;

11 - preservação da privacidade do usuário;
111 - dispensa de autorização prévia;

IV - direito do usuário a ser adequadamente in
formado sobre o funcionamento dos sistemas cripto
gráficos utilizados e os procedimentos técnicos ne
cessários para armazenar e utilizar com segurança a
chave priva da;

V - vedação ao depósito de chaves privadas
pela entidade certificadora.

Art. 17 Poderão ser entidades certificadoras as
pessoas jurídicas de direito público ou privado, consti
tuídas sob as leis brasileiras e com sede e foro no País.

Parágrafo único. O funcionamento de entidade
certificadora independe do credenciamento previsto
no art. 21 desta lei, sendo obrigatória apenas a comu
nicação, ao Poder Público, do inicio das atividades.
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VI - se a entidade certificadora vier a encerrar VI - manter quadro técnico qualificado;
suas atividades sem que seja sucedida por outra enti- VII- solicitar do requerente de certificado digital
dade nos termos do § 1°do art. 20 desta lei; somente as informações necessárias para sua identi-

VII- por falecimento ou interdição do signatário, ficação e emissão do certificado;
se pessoa física, ou no caso de falência ou dissolução VIII - manter confidencialidade sobre todas as
de sociedade, se pessoa jurídica. informações obtidas do titular que não constem do

TíTULO IV certificado;
Das Entidades Certificadoras IX - exercer as atividades de emissão, suspen-

são e revogação de certificados dentro dos limites do
território brasileiro.

§ 1° Os dados pessoais não serão usados para
outra finalidade que não a de certificação, salvo se
consentido expressamente pelo requerente, por cláu
sula em destaque, que não esteja vinculada à realiza
ção da certificação.

§ 2° A quebra da confidencial idade das informa
ções de que trata o inciso VIII do caput deste artigo,
quando determinada pelo Poder Judiciário, respeitará
os mesmos procedimentos previstos em lei para a
quebra do sigilo bancário.

Art. 19 A entidade certificadora é responsável ci
vilmente pelos danos sofridos pelo titular do certifica
do e por terceiros, decorrentes da falsidade dos certi
ficados por ela emitidos ou do descumprimento das
obrigações previstas no art. 18.

Art. 20 O registro de certificado expedido por
uma entidade certificadora deve ser por ela conserva
do até o término do prazo exigido pela lei que regular
o negócio jurídico associado ao certificado, não inferi
or, em qualquer caso, a vinte anos.

§ 1° No caso de pretender cessar voluntaria
mente a sua atividade ou tiver a falência decretada
por sentença transitado em julgado, a entidade certifi
cadora deverá:

I - comunicar a intenção à autoridade credenci
adora com antecipação mínima de três meses;

11 - comunicar aos titulares dos certificados por
ela emitidos, com antecedência de trinta dias, a revo
gação dos certificados ou a sua transferência a outra
entidade certificadora.

§ 2° No caso de revogação dos certificados
mencionados no inciso 11 do § 1°, emitidos por entida
de certificadora credenciada, a guarda da respectiva
documentação será de responsabilidade da autorida
de credenciadora.



TíTULO V
Do Comércio Eletrônico

CAPíTULO I
Da contratação no âmbito do comércio eletrônico

Art. 25 A oferta de bens, serviços e informações
não está sujeita a qualquer tipo de autorização prévia
pelo simples fato de ser realizada por meio eletrônico.

Art. 26 Sem prejufzo das disposições do Código
Civil, a manifestação de vontade das partes contra
tantes,nos contratos celebrados por meio eletrônico,
dar-se-á no momento em que:

I - o destinatário da oferta enviar documento
eletrônico manifestando, de forma inequfvoca, a sua
aceitação das condições ofertadas; e

II - o ofertante transmitir resposta eletrônica
transcrevendo as informações enviadas pelo destina
tário e confirmando seu recebimento.

§ 10 A proposta de contrato por meio eletrônico
obriga o proponente quando enviada por ele próprio
ou por sistema de informação por ele programado
para operar automaticamente.

§ 20 A manifestação de vontade a que se refere
o caput deste artigo será processada mediante troca
de documentos eletrônicos, observado o disposto nos
arts. 27 a 29 desta lei.

Art. 27 O documento eletrônico considera-se
enviado pelo remetente e recebido pelo destinatário
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certificadoras que preencham os seguintes requisi- li - solicitar emendas ao pedido ou informações
tos, conforme a regulamentação desta lei: complementares e proceder, diretamente ou por ter-

I - capacitação técnica para prestar os serviços ceiros, às averiguações e inspeções necessárias à
de certificação, nos termos definidos nesta lei; apreciação do pedido;

li - recursos de segurança física e lógica com- 111 - estabelecer condições adicionais desde
patíveis com a atividade de certificação; que necessárias para assegurar o cumprimento das

111- capacidade patrimonial adequada à ativida- disposi~ões le.g~is e regula~.enta!es aplicáveis ao
de de certificação, ou manutenção de contrato de se- exercfcJo da ativIdade de certlflcaçao;
guro suficiente para cobertura dos danos eventual- IV - expedir declaração d~ credenciamento, es-
mente causados; tabelecendo o seu prazo de validade;

IV - integridade e independência no exercfcio V - c?~duzir auditoria~ periódicas para verificar
da atividade de certificação' se as condlçoes do credenciamento se preservam, na

. ' . . ~ forma da regulamentação'
V - garantia da qualidade das mformaçoes . ' ~ .

transmitidas aos requerentes, quanto ao uso e proce- . . VI- manter e .dlvul~ar relaçao de entIdades cer-
dimentos de segurança dos sistemas utilizados. tlflcadoras credenciadas, ~

Art. 22 Às entidades certificadoras credencia. ~ Vdll- dlvdulga~ amPla
t
mente a suspensao ou revo-

d 't"b "d . I 'f' t t d gaçao e cre enclamen o;as sera a ri UI o um sina gra ICO, a es an o que . ~ ... . ,
atendem aos requisitos previstos no art. 21. VIII ~ aplicar sanç?es administrativas nas hlpo-

P
" f ". O d . .. " . teses previstas nesta lei;

aragra o unlco. cre enclamento permitira a IX d t' - t " .
'd d l d TI' 'd d' - e ermlnar a suspensao emporarla ou a re-

entl a ~ certl Ica ora utllzar, ~om exc USIVI a e, o ~I- vogação de certificado digital emitido por entidade
nal previsto no caput deste artigo, bem como a deslg- . . .

- d " t"d d rtl d d' d " certlflcadora por ela credenciada quando constatada
naçao e en I a e ce Ilca ora cre encla a . irregularidade.

Art. 23 O credenciamento será revogado, sem
prejufzo de outras sanções aplicáveis na forma desta
lei. nos casos em que:

1- for obtido por meio de declaração falsa ou ex
pediente ilícito;

li - deixar de se verificar algum dos requisitos
previstos no art. 21;

111 - deixar a entidade certificadora de exercer
suas atividades por perfodo superior a doze meses;

IV - ocorrerem irregularidades insanáveis na
administração, organização ou no exercício das ativi
dades da entidade certificadora;

V - forem praticados atos ilfcitos ou que colo
quem em perigo a confiança do público na certifica
ção.

§ 10 A revogação compete a autoridade creden
ciadora, em decisão fundamentada, devendo a enti
dade certificadora ser notificada no prazo de sete dias
úteis.

§ 2° A autoridade credenciadora dará ampla pu
blicidade à decisão.

CAPíTULO IV
Da autoridade credenciadora

Art. 24 O Poder Público designará autoridade
credenciadora, a quem caberá:
I - apreciar pedido de credenciamento apresen

tado por entidade certificadora;
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se for transmitido para o endereço eletrônico definido
por acordo das partes e neste for recebido.

Art. 28 A expedição do documento eletrônico
equivale:

I - à remessa por via postal registrada, se assi
nado de acordo com os requisitos desta lei, por meio
que assegure sua efetiva recepção; e

11 - à remessa por via postal registrada e com
aviso de recebimento, se a recepção for comprovada
por mensagem de confirmação dirigida ao remetente
e por este recebida.

Art. 29 Para os fins do comércio eletrônico, a fa
tura, a duplicata e demais documentos comerciais,
quando emitidos eletronicamente, obedecerão ao
disposto na legislação comercial vigente.

CAPíTULO 11
Da proteção e defesa do consumidor

no âmbito do comércio eletrônico

Art. 30 Aplicam-se ao comércio eletrônico as
normas de defesa e proteção do consumidor vigentes
no País, naquilo que não conflitar com esta lei.

Art. 31 A oferta de bens, serviços ou informa
ções por meio eletrônico deve ser realizada em ambi
ente seguro, devidamente certificado, e deve conter
claras e inequívocas informações sobre:

I - nome ou razão social do ofertante;
11- número de inscrição do ofertante no respec

tivo cadastro geral do Ministério da Fazenda e, em se
tratando de serviço sujeito a regime de profissão re
gulamentada, o número de inscrição no órgão fiscali
zador ou regulamentador;

111- domicílio ou sede do ofertante;
IV - identificação e sede do provedor de servi

ços de armazenamento de dados;
V - número de telefone e endereço eletrônico

para contato com o ofertante;
VI- tratamento e armazenamento, pelo ofertan

te, do contrato ou das informações fornecidas pelo
destinatário da oferta;

VII - instruções para arquivamento do contrato
eletrônico pelo aceitante, bem como para sua recupe
ração em caso de necessidade; e

VIII - sistemas de segurança empregados na
operação.

Art. 32 Para o cumprimento dos procedimentos
e prazos previstos na legislação de proteção e defesa
do consumidor, os adquirentes de bens, serviços e in
formações por meio eletrônico poderão se utilizar da
mesma via de comunicação adotada na contratação
para efetivar notificações e intimações extra-judiciais.

§ 1° Para os fins do disposto no caput deste arti
go, os ofertantes deverão, no próprio espaço que ser
viu para o oferecimento de bens, serviços e informa
ções, colocar à disposição dos consumidores área
específica, de fácil identificação, que permita o arma
zenamento das notificações ou intimações, com a
respectiva data de envio, para eventual comprovação.

§ 2° O ofertante deverá transmitir uma resposta
automática aos pedidos, mensagens, notificações e
intimações que lhe forem enviados eletronicamente.
comprovando o recebimento.

CAPíTULO 111
Da solicitação e uso das informações privadas

Art. 33 O ofertante somente poderá solicitar do
consumidor informações de caráter privado necessá
rias à efetivação do negócio oferecido, devendo man
tê-Ias em sigilo, salvo se prévia e expressamente au
torizado pelo respectivo titular a divulgá-Ias ou
cedê-Ias.

§ 1° A autorização de que trata o caput deste ar
tigo constará em destaque, não podendo estar vincu
lada à aceitação do negócio.

§ 2° Sem prejuízo de sanção penal, responde
por perdas e danos o ofertante que solicitar, divulgar
ou ceder informações em violação ao disposto neste
artigo.

CAPíTULO IV
Das obrigações e responsabilidades

dos provedores

Art. 34 Os provedores de acesso que assegu
rem a troca de documentos eletrônicos não podem to
mar conhecimento de seu conteúdo, nem duplicá-los
por qualquer meio ou ceder a terceiros qualquer infor
mação, ainda que resumida ou por extrato, sobre a
existência ou sobre o conteúdo desses documentos,
salvo por indicação expressa do seu remetente.

§ 1° Igual sigilo recai sobre as informações que
não se destinem ao conhecimento público armazena
das no provedor de serviços de armazenamento de
dados.

§ 2° Somente mediante ordem do Poder Judiciário
poderá o provedor dar acesso as informações acima re
feridas, sendo que as mesmas deverão ser mantidas,
pelo respectivo juízo, em segredo de justiça.

Art. 35 O provedor que forneça serviços de co
nexão ou de transmissão de informações, ao ofertan
te ou ao adquirente, não será responsável pelo conte
údo das informações transmitidas.
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Art. 36 O provedor que forneça ao ofertante ser
viço de armazenamento de arquivos e sistemas ne
cessários para operacionalizar a oferta eletrônica de
bens, serviços ou informações não será responsável
pelo seu conteúdo, salvo, em ação regressiva do ofer
tante, se:

I - deixou de atualizar as informações objeto da
oferta, tendo o ofertante tomado as medidas adequa
das para efetivar as atualizações, conforme instru
ções do próprio provedor; ou

11 - deixou de arquivar as informações ou, ten
do-as arquivado, foram elas destruídas ou modifica
das, tendo o ofertante tomado as medidas adequadas
para seu arquivamento, segundo parâmetros estabe
lecidos pelo provedor.

Art. 37 O provedor que forneça serviços de co
nexão ou de transmissão de informações, ao ofertan
te ou ao adquirente, não será obrigado a vigiar ou fis
calizar o conteúdo das informações transmitidas.

Art. 38 Responde civilmente por perdas e da
nos, e penalmente por co-autoria do delito praticado,
o provedor de serviço de armazenamento de arquivos
que, tendo conhecimento inequívoco de que a oferta
de bens, serviços ou informações constitui crime ou
contravenção penal, deixar de promover sua imediata
suspensão ou interrupção de acesso por destinatári
os, competindo-lhe notificar, eletronicamente ou não,
o ofertante, da medida adotada.

TíTULO VI
Das Sanções Administrativas

Art. 39 As infrações às normas estabelecidas
nos Títulos li, 111 e IV desta lei, independente das san
ções de natureza penal e reparação de danos que ca
usarem, sujeitam a entidade infratora à penalidade de
multa de dez mil reais a um milhão de reais cominada,
no caso de entidade credenciada, à suspensão de
credenciamento ou à sua revogação.

§ 10 As sanções estabelecidas neste artigo se
rão aplicadas pela autoridade credenciadora, consi
derando-se a gravidade da infração, vantagem auferi
da, capacidade econômica, e eventual reincidência.

§ 20 A pena de suspensão poderá ser imposta
por medida cautelar antecedente ou incidente de pro
cedimento administrativo.

TíTULO VII
Das Sanções Penais

Art. 40 A quebra de sigilo das informações de
que trata o inciso VIII do art. 18 e os arts. 33 e 34 desta
lei constitui crime e sujeita os responsáveis à pena de
reclusão, de um a quatro anos.

Art. 41 Equipara-se ao crime de falsificação de
papéis públicos, sujeitando-se às penas do art. 293
do Código Penal, a falsificação, com fabricação ou al
teração, de certificado digital de ente público.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena de cri
me de falsificação de papéis públicos quem utilizar
certificado digital público falsificado.

Art. 42 Equipara-se ao crime de falsificação de
documento público, sujeitando-se às penas previstas
no art. 297 do Código Penal, a falsificação, no todo ou
em parte, de documento eletrônico público, ou a alte
ração de documento eletrônico público verdadeiro.

Parágrafo único. Se o agente é funcionário públi
co, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, apli
ca-se o disposto no § 10 do art. 297 do Código Penal.

Art. 43 Equipara-se ao crime de falsidade de do
cumento particular, sujeitando-se às penas do art.
298 do Código Penal, a falsificação, no todo ou em
parte, de certificado ou documento eletrônico particu
lar, ou alteração de certificado ou documento eletrôni
co particular verdadeiro.

Art. 44 Equipara-se ao crime de falsidade ideo
lógica, sujeitando-se às penas do art. 299 do Código
Penal, a omissão, em documento ou certificado ele
trônico público ou particular, de declaração que dele
devia constar, ou a inserção ou fazer com que se efe
tue inserção, de declaração falsa ou diversa da que
devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridica
mente relevante.

Parágrafo único. Se o agente é funcionário públi
co, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, apli
ca-se o disposto no parágrafo único do art. 299 do Có
digo Penal.

Art. 45 Equipara-se ao crime de supressão de
documento, sujeitando-se às penas do art. 305 do Có
digo Penal, a destruição, supressão ou ocultação, em
benefício próprio ou de outrem, de documento eletrô
nico público ou particular verdadeiro, de que não se
poderia dispor.

Art. 46 Equipara-se ao crime de extravio, sone
gação ou inutilização de documento, sujeitando-se às
penas previstas no art. 314 do Código Penal, o extra
vio de qualquer documento eletrônico, de que se tem
a guarda em razão do cargo, ou sua sonegação ou
inutilização, total ou parcial.

TíTULO VIII
Das Disposições Gerais

Art. 47 As certificações estrangeiras de assina
turas digitais terão o mesmo valor jurídico das expedi
das no País, desde que a entidade certificadora este-
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ja sediada e seja devidamente reconhecida em país
signatário de acordos internacionais relativos ao re
conhecimento jurídico daqueles certificados, dos
quais seja parte o Brasil.

Art. 48 Para a solução de litígios de matérias ob
jeto desta lei poderá ser empregado sistema de arbi
tragem, obedecidos os parâmetros da lei n09.037, de
23 de setembro de 1996, dispensada a obrigação de
cretada no § 2° de seu art. 4°, devendo, entretanto,
efetivar-se destacadamente a contratação eletrônica
da cláusula compromissória.

TíTULO IX
Disposições Finais

Art. 49 O Poder Executivo regulamentará a pre
sente lei no prazo de noventa dias.

Art. 50 Esta lei entra em vigor em cento e vinte
dias, contados da data de sua publicação.

Sala da Comissão, 8 de agosto de 2001. 
Deputado Julio Semeghini, Relator.

COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO DO RELATOR

Durante reunião da Comissão Especial, convo
cada para discussão e votação do nosso parecer,
atendendo sugestões dadas por colegas da Comis
são, procedemos aos seguintes ajustes em relação
ao texto oferecido na reunião de 8 de agosto de 2001 :

1. Foi incluída, nos arts. 2° e 24, a pre
visão de designação de uma autoridade cer
tificadora raiz.

2. Foram excluídos os §§ 1° e 2° do
art. 3°.

3. Foram modificados os textos dos
arts. 4° e 5°, de forma a estabelecer distin
ção entre a validade jurídica de documento
eletrônico certificado por autoridade certifi
cadora credenciada e de documento sub
metido a outros procedimentos de verifica
ção de autenticidade.

4. No art. 12, foram incluídas como in
formações obrigatórias do certificado o nú
mero de série e o prazo de validade. Foi,
ainda, retirada a previsão de inclusão da
data de nascimento do titular, por não ser
exigida em todos os tipos de certificado emi
tidos para pessoa física. Nos casos em que
seja necessária, será exigida na regulamen
tação, na forma do parágrafo único.

5. Foi incluído um inciso III no art. 13,
exigindo que o titular tenha manifestado sua
concordância com os dados constantes do
certificado, por ocasião de sua emissão.

6. Foi modificado o art. 21, de modo a
estabelecer a sujeição da autoridade certifi
cadora credenciada à autoridade raiz, e per
mitir o credenciamento provisório, enquanto
a autoridade certificadora raiz não assegu
rar a inserção do seu certificado raiz nos
programas de computador, máquinas e
equipamentos de acesso à Internet, de
modo a preservar a interroperabilidade dos
certificados emitidos pelas autoridades certi
ficadoras credenciadas.

7. No caput do art. 24, adotou-se a ex
pressão "lei disporá sobre a criação de au
toridade credenciadora", evitando-se vício
de iniciativa e abrindo oportunidade para ab
sorção da Medida Provisória editada pelo
Poder Executivo tratando da matéria, no
caso desta vir a ser aprovada pelo Congres
so Nacional.

8. No art. 30, foi retirada a expressão
"no que não conflitar com esta lei", assegu
rando a plena vigência do Código de Defesa
do Consumidor.

9. Foram feitos os seguintes ajustes de
redação:

a) Na ementa e no art. 1°, foi retirada a
expressão "validade jurídica", para simplifi
car a referência à lei.

b) Foi adotada a expressão "autorida
de certificadora" em lugar de "entidade certi
ficadora", para compatibilizar o texto com as
recomendações, normas e acordos interna
cionais.

c) No art. 2°, inciso 111, a palavra "cifra
gem" foi substituída pela palavra "criptogra
fia", para melhorar a qualidade do texto.

d) No art. 2°, inciso IV, foi retirada a
expressão "e oferecer ou facilitar serviços
de registro e datação da transmissão e da
recepção de documentos eletrônicos", por
não ser esta uma atividade compulsória da
autoridade certificadora.

e) Foi adicionada ao parágrafo único
do art. 2° a expressão "acompanhará a evo
lução tecnológica".

f) No art. 9°, inciso I, substituiu-se a
palavra "produziu" por "impugnou".

g) No art. 10 substituíram-se as ex
pressões "ente certificante" por "autoridade
certificadora" e "pessoa certificada" por '1itu
lar do certificado".
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h) No art. 11, incisos I a 111, foi feita
correção da conjugação dos verbos e foi su
primida, no inciso 111, a expressão "a serem
exibidos em juízo, quando necessário", sen
do esta transferida ao caput.

i) No art. 12, foi retirada a expressão
"caso o certificado não seja diretamente
apensado àquela" no inciso II (remunerado
como inciso 111).

j) No art. 13, a redação foi ajustada, in
cluindo-se no inciso 11 a expressão "e fazer
uso exclusivo" e no inciso 111 a expressão
"ou suspeita de quebra".

k) No art. 15 a palavra "signatário" foi
substituída por ''titular'' e foi retirado o inciso
11, pois a expiração do prazo de validade in
valida o certificado, não demandando a sua
revogação.

I) No art. 16, inciso V, foi adicionada a
expressão "exigência de depósito", admitin
do-se, portanto, o depósito da chave privada
apenas por iniciativa do titular.

m) No art. 18, inciso I, a expressão
"signatário da assinatura digital" foi substitu
ída por ''titular das chaves".

n) No art. 20, § 10 e 2°, a redação foi
simplificada.

o) No art. 26, consolidou-se o caput
com o inciso I e suprimiu-se o inciso li, por
estar a medida já prevista no art. 28, inciso 11.

p) No art. 31, inciso V, foi adicionada a
expressão 'bem como instruções precisas
para o exercício do dire~o de arrependimento".

q) No art. 32, mudou-se a expressão
"para eventual comprovação" pela expres
são "para efeito de comprovação".

No mais, preserva-se o restante do texto de
nossa autoria, apresentado na reunião de 8 de
agosto de 2001.

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2001. 
Deputado Júlio Semeghini, Relator.

Parecer da Comissão

A Comissão Especial destinada a proferir pare
cer ao Projeto de Lei n° 1.483, de 1999, que "institui a
fatura eletrônica e a assinatura digital nas transações
de comércio eletrônico" e apensados, em reunião or
dinária realizada hoje, opinou, unanimemente, pela
constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislati
va e, no mérito, pela aprovação dos Projetos de lei
n's 4.906, de 2001, 1.483, de 1999 e 1.589, de 1999 ,

com substitutivo, nos termos do parecer do Relator,
que apresentou complementação de voto.

Participaram da votação os Deputados Alex
Canziani, Arolde de Oliveira, Corauci Sobrinho, Dr.
Hélio, Emerson Kapaz, Gerson Gabrielli, Jorge Bittar,
Julio Semeghini, Luiz Piauhylino, Marçal Filho, Mar
cos Cintra, Professor luizinho, Rodrigo Maia, Salva
dor Zimbaldi, Walfrido Mares Guia, Iris Simões, José
Carlos Fonseca Jr., Márcio Fortes, Nelson Marqueze
li, Paulo Kobayashi, Paulo Marinho e Romeu Queiroz.

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2001. 
Deputado Arolde de Oliveira, Presidente. - Deputa
do Julio Semeghini, Relator.

PROJETO DE LEI N° 4.906, DE 2001
(PLS N° 672, DE 1999)

(Apensados os Projetos de Lei n° 1.483, de 1999
e n° 1.589,de 1999)

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Dispõe sobre o valor probante do
documento eletrônico e da assinatura di
gitai, regula a certificação digital, institui
normas para as transações de comércio
eletrônico e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:

TíTULO I
Disposições Preliminares

Art. 10 Esta lei dispõe sobre o valor probante do
documento eletrônico e da assinatura digital, regula a
certificação digital, institui normas para as transações
de comércio eletrônico e estabelece sanções admi
nistrativas e penais aplicáveis.

Art. 20 Para os efeitos desta lei, considera-se:
I - documento eletrônico: a informação gerada,

enviada, recebida, armazenada ou comunicada por
meios eletrônicos, ópticos, optoeletrônicos ou simila
res;

11 - assinatura digital: resultado de um processa
mento eletrônico de dados, baseado em sistema crip
tográfico assimétrico, que permite comprovar a auto
ria e integridade de um documento eletrônico cifrado
pelo autor com o uso da chave privada;

111 - criptografia assimétrica: modalidade de
criptografia que utiliza um par de chaves distintas e in
terdependentes, denominadas chaves pública e pri
vada, de modo que a mensagem codificada por uma
das chaves só nossa ser decodificada com o uso da
outra chave do mesmo par;

IV - autoridade certificadora: pessoa jurídica
que esteja apta a expedir certificado digital;
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V - certificado digital: documento eletrônico ex- § 2° Entre os signatários, para os fins do pará-
pedido por autoridade certificadora que atesta a titu- grafo anterior, ou em relação a terceiros, conside-
laridade de uma chave pública; rar-se-á datado o documento particular na data;

VI- autoridade credenciadora: órgão responsá- 1- em que foi registrado;
vel pela designação de autoridade certificadora raiz e 11 - da sua apresentação em repartição pública
pelo credenciamento voluntário de autoridades certi- ou em juízo;
ficadoras. 111- do ato ou fato que estabeleça, de modo cer-

Parágrafo único. O Poder Público acompanhará to, a anterioridade da formação do documento e res-
a evolução tecnológica, determinando a aplicação pectivas assinaturas.
das disposições constantes desta lei para a assinatu- Art. 7° Aplicam-se ao documento eletrônico as
ra digital a outros processos que satisfaçam aos re- demais disposições legais relativas à prova documen-
quisitos operacionais e de segurança daquela. tal que não colidam com as normas deste Título.

TíTULO 11
Do Documento Eletrônico e da Assinatura Digital

CAPíTULO I
Dos efeitos jurídicos do documento eletrônico

e da assinatura digital

Art. 3° Não serão negados efeitos jurídicos, vali
dade e eficácia ao documento eletrônico, pelo sim
ples fato de apresentar-se em forma eletrônica.

Art. 4° As declarações constantes de documen
to eletrônico presumem-se verdadeiras em relação
ao signatário, nos termos do Código Civil, desde que
a assinatura digital:

1- seja única e exclusiva para o documento as
sinado;

11 - seja passível de verificação pública;
111 - seja gerada com chave privada cuja titulari

dade esteja certificada por autoridade certificadora
credenciada e seja mantida sob o exclusivo controle
do signatário;

IV - esteja ligada ao documento eletrônico de tal
modo que se o conteúdo deste se alterar, a assinatura
digital estará invalidada;

V - não tenha sido gerada posteriormente à ex
piração, revogação ou suspensão das chaves.

Art. 5° A titularidade da chave pública poderá ser
provada por todos os meios de direito.

Parágrafo único. Não será negado valor probante
ao documento eletrônico e sua assinatura digital, pelo
simples fato desta não se basear em chaves certifica
das por uma autoridade certificadora credenciada.

Art. 6° Presume-se verdadeira, entre os signatá
rios, a data do documento eletrônico, sendo lícito, po
rém, a qualquer deles, provar o contrário por todos os
meios de direito.

§ 1° Após expirada ou revogada a chave de al
gum dos signatários, compete à parte a quem o docu
mento beneficiar a prova de que a assinatura foi gera
da anteriormente à expiração ou revogação.

CAPíTULO 11
Da falsidade dos documentos eletrônicos

Art. 8° O juiz apreciará livremente a fé que deva
merecer o documento eletrônico, quando demonstra
do ser possível alterá-lo sem invalidar a assinatura,
gerar uma assinatura eletrônica idêntica à do titular
da chave privada, derivar a chave privada a partir da
chave pública, ou pairar razoável dúvida sobre a se
gurança do sistema criptográfico utilizado para gerar
a assinatura.

Art. 9° Havendo impugnação de documento ele
trônico, incumbe o ônus da prova:

I - à parte que produziu a prova documental,
quanto à autenticidade da chave pública e quanto à
segurança do sistema criptográfico utilizado;

11 - à parte contrária à que produziu a prova do
cumentai, quando alegar apropriação e uso da chave
privada por terceiro, ou revogação ou suspensão das
chaves.

TíTULO 111
Dos Certificados Digitais

CAPíTULO I
Dos certificados digitais e seus efeitos

Art. 10 Os certificados digitais produzirão, entre a
autoridade certificadora e o titular do certificado, os efei
tos jurídicos definidos no contrato por eles firmado.

Parágrafo único. Em relação a terceiros, a certifi
cação produz os efeitos que a autoridade certificado
ra declarar à praça, se mais benéficos àqueles.

Art. 11 Para fazer prova, em juízo, em relação ao
titular indicado no certificado, é necessário que, no
ato de sua expedição:

1- o titular tenha sido pessoalmente identificado
pela autoridade certificadora;

11 - o titular haja reconhecido ser o detentor da
chave privada correspondente à chave pública para a
qual tenha solicitado o certificado;
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111 - tenham sido arquivados registros físicos
comprobatórios dos fatos previstos nos incisos anteri
ores, assinados pelo titular.

Art. 12 Os certificados digitais deverão conter,
pelo menos, as seguintes informações:

I - número de série;

11- identificação e assinatura digital da autorida
de certificadora;

111- chave pública a que o certificado se refere e
identificação do seu titular;

IV - data de emissão e prazo de validade;

V - nome do titular e poder de representação de
quem solicitou a certificação, no caso do titular ser
pessoa jurídica;

VI - elementos que permitam identificar os sis
temas de criptografia utilizados pela autoridade certi
ficadora e pelo titular.

Parágrafo único. A regulamentação desta lei po
derá determinar a inclusão de informações adicionais
no certificado digital, em respeito a requisitos especí
ficos conforme a finalidade do certificado.

Art. 13 São obrigações do titular do certificado
digital:

I - fornecer as informações solicitadas pela au
toridade certificadora, observado o inciso VII do art.
18;

II - guardar sigilo, manter controle e fazer uso
exclusivo de sua chave privada;

111- manifestar sua concordância expressa com
os dados constantes do certificado digital;

IV - solicitar a revogação dos certificados nos
casos de quebra ou suspeita de quebra de confidenci
alidade ou comprometimento da segurança de sua
chave privada.

§ 10 O titular do certificado digital será civilmente
responsável pela falsidade das informações fornecidas
à autoridade certificadora, sem prejuízo das sanções
penais aplicáveis, bem como pelo descumprimento das
obrigações previstas no caput deste artigo.

§ 2° Exclui-se a responsabilidade do titular do
certificado, decorrente do inciso II do caput deste arti
go, quando o uso da assinatura digital lhe for imposto
ou os meios a ele fornecidos para a criação das cha
ves não ofereçam garantias de auditabilidade e con
trole do risco.

CAPíTULO 11
Da suspensão e revogação de certificados digitais.

Art. 14 A autoridade certificadora suspenderá
temporariamente o certificado digital:

I - a pedido por escrito do titular, devidamente
identificado para o evento, ou de seu representante
legal;

11 - quando existam fundadas razões para crer
que:

a) o certificado foi emitido com base em informa
ções errôneas ou falsas;

b) as informações nele contidas deixaram de
ser condizentes com a realidade; ou

c) a confidencialidade da chave privada foi viola-
da.

Parágrafo único. A suspensão do certificado di·
gital com fu ndamento no inciso II deste artigo será
sempre motivada e comunicada prontamente ao titu
lar, bem como imediatamente inscrita no registro do
certificado.

Art. 15 A autoridade certificadora deverá revo
gar um certificado digital:

I - a pedido por escrito do titular, devidamente
identificado para o evento, ou de seu representante
legal;

11 - de ofício ou por determinação do Poder Judi
ciário, caso se verifique que o certificado foi expedido
com base em informações falsas;

111 - de ofício, se comprovadas as razões que
fundamentaram a suspensão prevista no inciso 11 do
art. 14

IV - tratando-se de autoridade certificadora cre
denciada, por determinação da autoridade credencia
dora, na forma prevista na regulamentação desta lei;

VI - se a autoridade certificadora vier a encerrar
suas atividades, nos termos do § 10 do art. 20 desta lei;

VII - por falecimento ou interdição do titular do
certificado, se pessoa física, ou no caso de falência
ou dissolução de sociedade, se pessoa jurídica.

TíTULO IV
Das Autoridades Certificadoras

CAPíTULO I
Dos principios gerais

Art. 16 A atividade de certificação digital será re
gida pelos seguintes princípios:

l-liberdade de contratação, observadas as nor-
mas de defesa do consumidor;

II - preservação da privacidade do usuário;

111 - dispensa de autorização prévia;

IV - direito do usuário a ser adequadamente in
formado sobre o funcionamento dos sistemas cripto
gráficos utilizados e os procedimentos técnicos ne-



CAPíTULO 111
Do credenciamento voluntário

Art. 21 Poderão ser credenciadas pela autorida
de competente, mediante requerimento, as autorida
des certificadoras que preencham os seguintes requi
sitos, conforme a regulamentação desta lei:

1- capacitação técnica para prestar os serviços
de certificação, nos termos definidos nesta lei;

11 - recursos de segurança física e lógica com
patíveis com a atividade de certificação;

111- capacidade patrimonial adequada à ativida
de de certificação, ou manutenção de contrato de se
guro suficiente para cobertura da responsabilidade ci
vil decorrente da atividade de certificação;

IV - integridade e independência no exercício
da atividade de certificação;

V - garantia da qualidade das informações
transmitidas aos requerentes, quanto ao uso e proce
dimentos de segurança dos sistemas

VI - submeter-se ao cumprimento das diretri
zes, normas técnicas e práticas operacionais institui
das pela autoridade credenciadora.

§ 10 O credenciamento da autoridade certifica
dora importa na emissão do respectivo certificado
pela autoridade certificadora raiz ou autoridade a esta
vinculada.

§ 20 A autoridade certificadora raiz, primeira auto
ridade da cadeia de certificação, terá suas atribuições

CAPíTULO 11
Dos deveres e responsabilidades das autoridades

certificadoras

Art. 18 As autoridades certificadoras deverão:

I - emitir certificados conforme o solicitado ou
acordado com o titular das chaves criptográficas;

11 - implementar sistemas de segurança ade
quados à criação, emissão e arquivamento de certifi
cados digitais;

111 - implementar sistemas de proteção adequa
dos para impedir o uso indevido da informação forne
cida pelo requerente de certificado digital;

IV - operar sistema de suspensão e revogação
de certificados, procedendo à imediata publicação
nas hipóteses previstas nesta lei;

V - tornar disponível, em tempo real e mediante
acesso eletrônico remoto, lista de certificados emiti
dos, suspensos e revogados;

VI - manter quadro técnico qualificado;

VII- solicitar do requerente de certificado digital
somente as informações necessárias para sua identi
ficação e emissão do certificado;

VIII - manter confidencialidade sobre todas as
informações obtidas do titular que não constem do
certificado;

IX - exercer as atividades de emissão, suspen
são e revogação de certificados dentro dos limites do
território brasileiro.

§ 10 Os dados pessoais não serão usados para
outra finalidade que não a de certificação, salvo se
consentido expressamente pelo requerente, por cláu
sula em destaque, que não esteja vinculada à realiza
ção da certificação.

§ 20 A quebra da confidencial idade das informa
ções de que trata o inciso VIII do caput deste artigo,
quando determinada pelo Poder Judiciário, respeitará
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cessários para armazenar e utilizar com segurança a os mesmos procedimentos previstos em lei para a
chave privada; quebra do sigilo bancário.

V - vedação à exigência de depósito de chaves Art. 19 A autoridade certificadora é responsável
privadas pela autoridade certificadora. civilmente pelos danos sofridos pelo titular do certifi-

Art. 17 Poderão ser autoridades certificadoras cado e por terceiros, decorrentes da falsidade dos
as pessoas jurídicas de direito público ou privado, certificados por ela emitidos ou do descumprimento
constituídas sob as leis brasileiras e com sede e foro das obrigações previstas no art. 18.
no País. Art. 20 O registro de certificado expedido por

Parágrafo único. O funcionamento de autorida- uma autoridade certificadora deve ser por ela conser-
de certificadora independe do credenciamento pre- vado até o término do prazo exigido pela lei que regu-
visto no art. 21 desta lei, sendo obrigatória apenas a lar o negócio jurídico associado ao certificado, não in-
comunicação, ao Poder Público, do início das ativida- ferior, em qualquer caso, a vinte anos.
des. § 10 No caso de pretender cessar voluntaria-

mente a sua atividade ou tiver a falência decretada, a
autoridade certificadora deverá providenciar a revo
gação dos certificados por ela emitidos, comunicando
o tato, em até trinta dias, aos titulares e à autoridade
credenciadora.

§ 20 No caso de revogação, referida no § 10 des
te artigo, dos certificados emitidos por autoridade cer
tificadora credenciada, a guarda da respectiva docu
mentação será de responsabilidade da autoridade
credenciadora.



CAPíTULO II
Da proteçâo e defesa do consumidor no âmbito do

comércio eletrônico

Art. 30 Aplicam-se ao comércio eletrônico as
normas de defesa e proteção do consumidor vigentes
no Pais.

Art. 31 A oferta de bens, serviços ou informa
ções por meio eletrônico deve ser realizada em ambi
ente seguro, devidamente certificado, e deve conter
claras e inequívocas informações sobre:

I - nome ou razão social do ofertante;
11 - número de inscrição do ofertante no respec

tivo cadastro geral do Ministério da Fazenda e, em se
tratando de serviço sujeito a regime de profissão re
gulamentada, o número de inscrição no órgão fiscali
zador ou regulamentador;

111 - domicílio ou sede do ofertante;
IV - identificação e sede do provedor de servi

ços de armazenamento de dados:

TíTULO V
Do Comércio Eletrônico

CAPíTULO I
Da contratação no âmbito do comércio eletrônico

Art. 25 A oferta de bens, serviços e informações
não está sujeita a qualquer tipo de autorização prévia
pelo simples fato de ser realizada por meio eletrônico.
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definidas na regulamentação desta lei, sendo-lhe veda- Art. 26 Sem prejuízo das disposições do Código
da a emissão de certificados para o usuário final. Civil, a manifestação de vontade das partes contra-

§ 3° A autoridade credenciadora procederá, a tí- tantes, nos contratos celebrados por meio eletrônico,
tulo provisório, ao credenciamento de autoridades dar-se-á no momento em que o destinatário da oferta
certificadoras sem a emissão do certificado de que enviar documento eletrônico manifestando, de forma
trata o § 10 deste artigo, até que a autoridade certifica- inequívoca, a sua aceitação das condições ofertadas.
dora raiz tenha comprovadamente inserido seu certifi- § 1° A proposta de contrato por meio eletrônico
cado raiz nos programas de computador, máquinas e obriga o proponente quando enviada por ele próprio
equipamentos de acesso à Intenet, de modo a preser- ou por sistema de informação por ele programado
var a interoperabilidade dos certificados emitidos pe- para operar automaticamente.
las autoridades certificadoras credenciadas. § 2° A manifestação de vontade a que se refere

Art. 22 Às autoridades certificadoras credencia- o caput deste artigo será processada mediante troca
das será atribuído um sinal gráfico, atestando que de documentos eletrônicos, observado o disposto nos
atendem aos requisitos previstos no art. 21. art. 27 a 29 desta lei.

Parágrafo único. O credenciamento permitirá à Art. 27 O documento eletrônico considera-se
autoridade certificadora utilizar, com exclusividade, o enviado pelo remetente e recebido pelo destinatário
sinal previsto no caput deste artigo, bem como a de- se for transmitido para o endereço eletrônico definido
signação de "autoridade certificadora credenciada". por acordo das partes e neste for recebido.

Art. 23 O credenciamento será revogado, sem Art. 28 A expedição do documento eletrônico
prejuízo de outras sanções aplicáveis na forma desta equivale:

lei, nos casos em que: I _ à remessa por via postal registrada, se assi-
1- for obtido por meio de declaração falsa ou ex- nado de acordo com os requisitos desta lei, por meio

pediente ilícito; que assegure sua efetiva recepção; e
11 - deixar de se verificar algum dos requisitos II _ à remessa por via postal registrada e com

previstos no art 21 aviso de recebimento, se a recepção for comprovada
111- deixar a autoridade certificadora de exercer por mensagem de confirmação dirigida ao remetente

suas atividades por período superior a doze meses; e por este recebida.

IV - ocorrerem irregularidades insanáveis na Art. 29 Para os fins do comércio eletrônico, a fa-
administração, organização ou no exercício das ativi- tura, a duplicata e demais documentos comerciais,
dades da autoridade certificadora; quando emitidos eletronicamente, obedecerão ao

V - forem praticados atos ilícitos ou que coloquem disposto na legislação comercial vigente.
em perigo a confiança do público na certificação.

§ 10 A revogação compete à autoridade creden
ciadora, em decisão fundamentada, devendo a auto
ridade certificadora ser notificada no prazo de sete
dias úteis.

§ 20 A autoridade credenciadora dará ampla pu
blicidade à decisão.

Art. 24 lei disporá sobre a criação de autoridade
credenciadora, a quem caberá designar autoridade
certificadora raiz, credenciar e proceder à fiscaliza
ção das autoridades certificadoras credenciadas,
bem como executar atividades correlatas.



TíTULO VI
Das Sanções Administrativas

Art. 39 As infrações às normas estabelecidas
nos Títulos 11, 111 e IV desta lei, independente das san
ções de natureza penal e reparação de danos que ca
usarem, sujeitam a autoridade infratora à penalidade
de multa de dez mil reais a um milhão de reais comi-

CAPíTULO IV
Das obrigações e responsabilidades

dos provedores

Art. 34 Os provedores de acesso que assegu
rem a troca de documentos eletrônicos não podem to
mar conhecimento de seu conteúdo, nem duplicá-los
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V - número de telefone e endereço eletrônico por qualquer meio ou ceder a terceiros qualquer infor-
para contato com o ofertante, bem como instruções pre- mação, ainda que resumida ou por extrato, sobre a
cisas para o exercício do direito de arrependimento; existência ou sobre o conteúdo desses documentos,

VI- tratamento e armazenamento, pelo ofertan- salvo por indicação expressa do seu remetente.
te, do contato ou das informações fornecidas pelo § 1° Igual sigilo recai sobre as informações que
destinatário da oferta; não se destinem ao conhecimento público armazena-

VII - instruções para arquivamento do contrato das no provedor de serviços de armazenamento de
eletrônico pelo aceitante, bem como para sua recupe- dados.
ração em caso de necessidade; e § 2° Somente mediante ordem do Poder Judiciá-

VIII - sistemas de segurança empregados na rio poderá o provedor dar acesso às informações aci-
operação. ma referidas, sendo que as mesmas deverão ser man-

Art 32 P 't d d' t tidas, pelo respectivo juízo, em segredo de justiça.. ara o cumpnmen o os proce Imen os .
e prazos previstos na legislação de proteção e defesa _ Art. 35 O prov~d(~r que.forneça ~ervlços de co-
do consumidor, os adquirentes de bens serviços e in- nexao ou de t~ansmls~ao de,lnformaç~es, ao ofertan-
formações por meio eletrônico poderão se utilizar da t~ ou ao ~dqUlrent:, nao sera. ~esponsavel pelo conte-
mesma via de comunicação adotada na contratação udo das Informaçoes transmitidas.
para efetivar notificações e intimações extra-judiciais. . Art. 36 O provedor que forn~ça ao of.ertante ser-

§ 1° Para os fins do disposto no caput deste arti- ViÇO d~ armazenamen!o d~ arquIvos e slste~~s ne-
f rt t d - ,. cessános para operacionalizar a oferta eletronlca de

g?, os o e afn es. evetrao
d
, nO

b
propno e~paço ~ufe ser- bens, serviços ou informações não será responsável

VIU para o o ereclmen o e ens, serviços e In orma- , _.
ções, colocar à disposição dos consumidores área fel~ seu conteudo, salvo, em açao regressiva do ofer-
específica, de fácil identificação, que permita o arma- an e, se: . .. _ .
zenamento das notificações ou intimações, com a I - deixou de atualizar as Informaç~es objeto da
respectiva data de envio para efeito de comprovação oferta, tendo o ofertante tomado as medidas adequa-

o '., . 'das para efetivar as atualizações, conforme instru-
§ 2 O ofertante devera transmitir uma resposta ções do próprio provedor' ou

automática aos pedidos, mensagens, notificações e II d 'xou de arqu" . f - t
. t' - Ih f . d I A' t - el Ivar as In ormaçoes ou, en-
In Imaçoes que e o~em envia os e etronlcamen e, do-as arquivado, foram elas destruídas ou modifica-
comprovando o recebimento. das, tendo o ofertante tomado as medidas adequadas

CAPíTULO 111 para seu arquivamento, segundo parâmetros estabe-
Da solicitação e uso das informações privadas lecidos pelo provedor.

Art. 37 O provedor que forneça serviços de co-
Art, 33 O ofertante somente poderá solicitar do nexão ou de transmissão de informações, ao ofertan-

consumidor informações de caráter privado necessá- te ou ao adquirente, não será obrigado a vigiar ou fis-
rias à efetivação do negócio oferecido, devendo man- calizar o conteúdo das informações transmitidas.
tê-Ias em sigilo, salvo se prévia e expressamente au-
torizado pelo respectivo titular a divulgá-Ias ou Art. 38 Responde civilmente por perdas e da-
cedê-Ias. nos, e penalmente por co-autoria do delito praticado,

o provedor de serviço de armazenamento de arquivos
§ 1° Aautorização deque trata o caput deste ar- que, tendo conhecimento inequívoco de que a oferta

tigo constará em destaque, não podendo estar vincu- de bens, serviços ou informações constitui crime ou
lada à aceitação do negócio. contravenção penal, deixar de promover sua imediata

§ 2° Sem prejuízo de sanção penal, responde suspensão ou interrupção de acesso por destinatári-
por perdas e danos o ofertante que solicitar, divulgar os, competindo-lhe notificar, eletronicamente ou não,
ou ceder informações em violação ao disposto neste o ofertante, da medida adotada.
artigo.
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nada, no caso de autoridade credenciada, à suspen
são de credenciamento ou à sua revogação.

§ 10 As sanções estabelecidas neste artigo se
rão aplicadas pela autoridade credenciadora, consi
derando-se a gravidade da infração, vantagem auferi
da, capacidade econômica, e eventual reincidência.

§ 20 A pena de suspensão poderá ser imposta
por medida cautelar antecedente ou incidente de pro
cedimento administrativo.

TíTULO VII
Das Sanções Penais

Art. 40 A quebra de sigilo das informações de
quetrata o inciso VIII do art. 18 eosarts. 33e 34 desta
lei constitui crime e sujeita os responsáveis à pena de
reclusão, de um a quatro anos.

Art. 41 Equipara-se ao crime de falsificação de
papéis públicos, sujeitando-se às penas do art. 293
do Código Penal, a falsificação, com fabricação ou al
teração, de certificado digital de ente público.

Parágrafo único. Incorre na mesma pena de cri
me de falsificação de papéis públicos quem utilizar
certificado digital público falsificado.

Art. 42 Equipara-se ao crime de falsificação de
documento público, sujeitando-se às penas previstas
no art. 297 do Código Penal, a falsificação, no todo ou
em parte, de documento eletrônico público, ou a alte
ração de documento eletrônico público verdadeiro.

Parágrafo único. Se o agente é funcionário públi
co, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, apli
ca-se o disposto no § 1Edo art. 297 do Código Penal.

Art. 43 Equipara-se ao crime de falsidade de do
cumento particular, sujeitando-se às penas do art.
298 do Código Penal, a falsificação, no todo ou em
parte, de certificado ou documento eletrônico particu
lar, ou alteração de certificado ou documento eletrôni
co particular verdadeiro.

Art. 44 Equipara-se ao crime de falsidade ideo
lógica, sujeitando-se às penas do art. 299 do Código
Penal, a omissão, em documento ou certificado ele
trônico público ou particular, de declaração que dele
devia constar, ou a inserção ou fazer com que se efe
tue inserção, de declaração falsa ou diversa da que
devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridica
mente relevante.

Parágrafo único. Se o agente é funcionário públi
co, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, apli
ca-se o disposto no parágrafo único do art. 299 do Có
digo Penal.

Art. 45 Equipara-se ao crime de supressão de
documento, sujeitando-se às penas do art. 305 do Có
digo Penal, a destruição, supressão ou ocultação, em
benefício próprio ou de outrem, de documento eletrô
nico público ou particular verdadeiro, de que não se
poderia dispor.

Art. 46 Equipara-se ao crime de extravio, sone
gação ou inutifização de documento, sujeitando-se às
penas previstas no art. 314 do Código Penal, o extra
vio de qualquer documento eletrônico, de que se tem
a guarda em razão do cargo, ou sua sonegação ou
inutilização, total ou parcial.

TíTULO VII'
Das Disposições Gerais

Art. 47 As certificações estrangeiras de assina
turas digitais terão o mesmo valor jurídico das expedi
das no País, desde que a autoridade certificadora es
teja sediada e seja devidamente reconhecida em país
signatário de acordos internacionais relativos ao re
conhecimento jurídico daqueles certificados, dos
quais seja parte o Brasil.

Art. 48 Para a solução de litígios de matérias ob
jeto desta lei poderá ser empregado sistema de arbi
tragem, obedecidos os parâmetros da lei nE 9.037,
de 23 de setembro de 1996, dispensada a obrigação
decretada no § 2E de seu art. 4E, devendo, entretanto,
efetivar-se destacadamente a contratação eletrônica
da cláusula compromissória.

TíTULO IX
Disposições Finais

Art. 49 O Poder Executivo regulamentará a pre
sente lei no prazo de noventa dias.

Art. 50 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2001. 
Deputado Arolde de Oliveira, Presidente. - Deputado
Julio Semeghini, Relator.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 106-F, DE 1992
(Da Mesa)

Redação do Vencido em Primeiro
Turno Para Votação em Segundo Turno
do Projeto de Resolução N° 106-0, de
1992, que "Institui o Código de Ética e
Decoro Parlamentar da Câmara dos De
putados". Emendas Oferecidas em Ple
nário Em 2° Turno de Discussão, tendo
pareceres da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação pela rejeição das
de nOs 1, 3, 4 e 7, pela aprovação parcial



Setembro de 200 I DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 27 46325

com subemenda substitutiva da de n° 5 e
pela aprovação das de nOs 2 e 6 (Relator:
Deputado Inaldo leitão); e da Mesa pela
rejeição das de nOs 1, 4 e 6, pela aprova
ção parcial com subemendas das de nOs
3 e 7, pela aprovação da de n° 2 e pela
adoção da subemenda substitutiva da
Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação à emenda n° 5 (Relator: Deputa
do Barbosa Neto)

A Câmara dos Deputados resolve:
Art. 1° O Código de Ética e Decoro Parlamentar

da Câmara dos Deputados é instituído na conformi
dade de texto anexo.

Parágrafo único. As normas estabelecidas no
Código de Ética e Decoro Parlamentar complemen
tam o Regimento Interno e dele passam a fazer parte
integrante.

Art. 2° O § 3° do art. 240 e o art. 244 do Regi
mento Interno passam a vigorar com a seguinte reda
ção:

"Art. 240 .

§ 3° A representação, nos casos dos
incisos I e VI, será encaminhada à Comis
são. de Constituição, e Justiça, e de Reda
ção, observadas às seguintes normas:

....................................................."(NR)
"Art. 244. O Deputado que praticar ato

contrário ao decoro parlamentar ou que afe
te a dignidade do mandato estará sujeito às
penalidades e ao processo disciplinar pre
vistos no Código de Ética e Decoro Parla
mentar, que definirá também as condutas
puníveis."(NR)

Art. 3° Revogam-se os artigos 245 a 249 do
Regimento Interno da Câmara.

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

Sala das Sessões, de de . - Deputado Barbo
sa Neto, Relator.

CÓDIGO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

CAPíTULO I
Disposições Preliminares

Art. 1° Este Código estabelece os princípios éti
cos e as regras básicas de decoro que devem orientar
a conduta dos que estejam no exercício do cargo de
Deputado Federal.

Parágrafo único. Regem-se também por este
Código o procedimento disciplinar e as penalidades
aplicáveis no caso de descumprimento das normas
relativas ao decoro parlamentar.

Art. 2° As imunidades, prerrogativas e franquias
asseguradas pela Constituição, pelas leis e pelo Re
gimento Interno aos Deputados são institutos desti
nados à garantia do exercício do mandato popular e à
defesa do Poder legislativo.

CAPíTULO 11
Dos Deveres Fundamentais

Art. 3° São deveres fundamentais do Deputado:
I - promover a defesa do interesse público e da

soberania Nacional;
11- respeitar e cumprir a Constituição, as leis as

normas internas da Casa e do Congresso Nacional;
111- zelar pelo prestígio, aprimoramento e valori

zação das instituições democráticas e representati
vas e pelas prerrogativas do Poder legislativo;

IV - exercer o mandato com dignidade e respei
to à coisa pública e à vontade popular, agindo com
boa-fé zelo e probidade;

V - apresentar-se à Câmara durante as sessões
legislativas ordinárias e extraordinárias e participar
das sessões do Plenário e das reuniões de comissão
de que seja membro, além das sessões conjuntas do
Congresso Nacional;

VI- examinar todas as proposições submetidas a
sua apreciação e voto sob a ótica do interesse público;

VII - tratar com respeite e independência os co
legas, as autoridades, os servidores da Casa e os ci
dadãos com os quais mantenha contato no exercício
da atividade parlamentar, não prescindindo de igual
tratamento;

VIII - prestar contas do mandato à sociedade,
disponibilizando as informações necessárias ao seu
acompanhamento e fiscalização.;

IX - respeitar as decisões legítimas dos órgãos
da Casa.

CAPíTULO 11I
Dos atos Incompatíveis com o Decoro Parlamentar

Art. 4° Constituem procedimentos incompatíveis
com o decoro parlamentar, puníveis com a perda do
mandato:

I - abusar das prerrogativas constitucionais as
seguradas aos membros do Congresso Nacional
(Constituição Federal, art. 55, § 1°);

II - perceber, a qualquer título, em proveito pró
prio ou de outrem, no exercício da atividade parla-
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mentar, vantagens indevidas (Constituição Federal,
art. 55, § 1°);

111 - celebrar acordo que tenha por objeto a pos
se do suplente, condicionando-a à contraprestação fi
nanceira ou à prática de atos contrários aos deveres
éticos ou regimentais dos Deputados;

IV - fraudar, por qualquer meio ou forma, o regu
lar andamento de deliberação;

V - omitir intencionalmente informação relevan
te, ou, nas mesmas condições, prestar informação
falsa nas declarações de que trata o art. 17.

CAPíTULO IV
Dos Atos Atentatórios ao Decoro Parlamentar

Art. 5° Atentam, ainda, contra o decore parla
mentar as seguintes condutas, puníveis na forma
deste Código:

I - perturbar a ordem das sessões da Câmara
ou das reuniões de comissão;

11 - praticar atos que infrinjam as regras de boa
conduta nas dependências da Casa;

111 - praticar ofensas físicas ou morais nas de
pendências da Câmara ou desacatar, por atos ou pa
lavras, outro parlamentar, a Mesa ou comissão, ou os
respectivos Presidentes;

IV - usar os poderes e prerrogativas do cargo
para constranger ou aliciar servidor, colega ou qual
quer pessoa sobre a qual exerça ascendência hierár
quica, com o fim de obter qualquer espécie de favore
cimento;

V - revelar conteúdo de debates ou delibera
ções que a Câmara ou comissão hajam resolvido de
vam ficar secretos;

VI - revelar informações e documentos oficiais
de caráter reservado, de que tenha tido conhecimento
na forma regimental;

VII - usar verbas de gabinete em desacordo
com os princípios fixados no caput do art. 37 da
Constituição Federal;

VIII- relatar matéria submetida à apreciação da
Câmara, de interesse especifico de pessoa física ou
jurídica que tenha contribuído para o financiamento
de sua campanha eleitoral;

IX - fraudar, por qualquer meio ou forma, o registro
de presença às sessões, ou às reuniões de comissão.

Parágrafo único. As condutas puníveis neste ar
tigo só serão objeto de apreciação mediante provas.
, Art. 6° Ao Conselho de Ética e Decoro Parla
mentar compete:

I - zelar pela observância dos preceitos deste
Código, atuando no sentido da preservação da digni-

dade do mandato parlamentar na Câmara dos Depu
tados;

11 - processar e julgar os acusados e aplicar a
penalidade disciplinar cabível no casos e termos pre
vistos no art. 13;

111- instaurar o processo disciplinar e proceder a
todos os atos necessários à sua instrução, nos casos
e termos do art. 14;

IV - responder às consultas da Mesa, de comis
sões e de Deputados sobre matérias de sua compe
tência;

V - organizar e manter o Sistema de Acompa
nhamento e Informações do Mandato Parlamentar,
nos termos do art. 16;

Art. 7° O Conselho de Ética e Decoro Parlamen
tar compõe-se de quinze membros titulares e igual
número de suplentes com mandato de dois anos.

§ 1° Na representação numérica dos partidos e
blocos parlamentares será atendido o princípio da pro
porcionalidade partidária, devendo, na designação dos
Deputados que vão integrar o Conselho, ser observado
o caput e § 1°do art. 28 do Regimento Interno e, no que
couber, o disposto no § 2° desse artigo.

§ 2° O Partido a que pertencer o Corregedor de
signará, como titular, um Deputado a menos que o nú
mero a que tenha direito com a aplicação do princípio
da proporcionalidade partidária.

§ 3° Não poderá ser membro do Conselho o De
putado:

I - submetido a processo disciplinar em curso,
por ato atentatório ou incompatível com o decoro par
lamentar;

11- que tenha recebido, na legislatura, penalida
de disciplinar de suspensão de prerrogativas regi
mentais ou de suspensão temporária do exercício do
mandato, e da qual se tenha o competente registro
nos anais ou arquivos da Casa.

§ 4° O recebimento de representação contra
membro do Conselho por infringência dos preceitos
estabelecidos por este Código, com prova inequívoca
da verossimilhança da acusação, constitui causa para
seu imediato afastamento da função, a ser aplicado
de ofício por seu Presidente, devendo perdurar até
decisão final sobre o caso.

Art. 8° O Conselho de Ética e Decoro Parlamen
tar aprovará regulamento específico para disciplinar o
funcionamento e a organização de seus trabalhos.

§ 1° Enquanto não aprovar o regulamento de
que trata este artigo, o Conselho observará as dispo
sições regimentais relativas ao funcionamento das



CAPíTULO V
Das Penalidades Aplicáveis

e do Processo Disciplinar

Art. 10. São as seguintes as penalidades aplicá
veis por conduta atentatória ou incompatível com o
decoro parlamentar:

I - censura, verbal ou escrita;

11 - suspensão de prerrogativas regimentais;

111- suspensão temporária do exercício do man-
dato;

IV - perda do mandato.

Parágrafo único. Na aplicação das penalidades
serão consideradas a natureza e a gravidade da infra
ção cometida, os danos que dela provierem para a
Câmara dos Deputados, as circunstâncias agravan
tes ou atenuantes e os antecedentes do infrator.

Art. 11. A censura verbal será aplicada, pelo Presi
dente da Câmara, em sessão, ou de Comissão, durante
suas reuniões, ao Deputado que incidir nas condutas
descritas nos incisos I e 11 do art. 5°. Parágrafo único.
Contra a aplicação da penalidade prevista neste artigo
poderá o Deputado recorrer ao respectivo Plenário.

Art. 12. A censura escrita será aplicada pela
Mesa, por provocação do ofendido, nos casos de inci
dência na conduta do inciso 111 do art. Se, ou, por solici
tação do Presidente da Câmara ou de Comissão, nos
casos de reincidência nas condutas referidas no art. 11.

Art. 13. A suspensão de prerrogativas regimen
tais será aplicada pelo Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar, ao Deputado que incidir nas vedações
dos incisos VI e VIII do art. 50, observado o seguinte:

I - qualquer cidadão é parte legítima para repre
sentar contra Deputado perante o Conselho, especifi
cando os fatos e respectivas provas;

11 - recebida representação nos termos do inci
so I, O Presidente do Conselho designará relator para
examiná-Ia quanto à existência de indícios mínimos
da ocorrência dos fatos alegados, devendo concluir
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comissões da Casa, inclusive no que diz respeito à seu parecer preliminar no sentido da instauração do
eleição de seu Presidente e designação de relatores. processo ou do arquivamento da representação;

§ 2° Aprovado o regulamento previsto no caput 111 - do parecer preliminar sobre a representa-
deste artigo, observar-se-ão, subsidiariamente, no ção cabe recurso ao plenário da Comissão, a ser
que couber, as disposições regimentais aplicáveis às apresentado no prazo de cinco sessões;
comissões. IV - instaurado o processo, o Conselho promove-

Art. 9° O Corregedor da Câmara participará das rá a apuração sumária dos fatos, assegurando ao repre-
deliberações do Conselho de Ética e Decoro Parla- sentado ampla defesa e providenciando as diligências
mentar, com direito a voz e voto, competindo-lhe pro- que entender necessárias, no prazo de trinta dias;
mover as diligências de sua alçada necessárias aos V - o Conselho emitirá, ao final da apuração, pa-
esclarecimentos dos fatos investigados. recer concluindo pela improcedência ou procedência

da representação, e determinará seu arquivamento
ou a aplicação da penalidade de que trata este artigo,
conforme o caso;

VI - são passíveis de suspensão as seguintes
prerrogativas:

a} usar a palavra, em sessão, no horário desti
nado ao Pequeno ou Grande Expediente;

b} encaminhar discurso para publicação no Diá
rio da Câmara aos Deputados;

c} candidatar-se a, ou permanecer exercendo,
cargo de membro da Mesa ou de Presidente ou
Vice-Presidente de comissão;

d} ser designado relator de proposição em co
missão ou no Plenário;

VII - a penalidade aplicada poderá incidir sobre
todas as prerrogativas referidas no inciso VI, ou ape
nas sobre algumas, a juízo do Conselho, que deverá
fixar seu alcance tendo em conta a atuação parla
mentar pregressa do acusado, os motivos a as conse
qüências da infração cometida;

VIII- em qualquer caso, a suspensão não pode
rá estender-se por mais de seis meses.

§ 1°Da decisão do Conselho cabe recurso ao Ple
nário da Câmara dos Deputados, a ser interposto no
prazo de cinco sessões contado de sua publicação.

§ 2° Quando, recebida representação contra
Deputado, o Conselho verificar preliminarmente tra
tar-se de infração punível com suspensão temporária
do exercício do mandato ou com a perda do mandato,
providenciará seu encaminhamento à Mesa, para que
se pronuncie nos termos do art. 14, § 3°.

Art. 14. A aplicação das penalidades de suspen
são temporária do exercício do mandato e de perda
do mandato são de competência do Plenário da Câ
mara dos Deputados, que deliberará em escrutínio
secreto e por maioria absoluta de votos, por provoca
ção da Mesa ou de partido político representado no
Congresso Nacional, após processo disciplinar insta
urado pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar,
na forma deste artigo.
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§ 1° Será punível com a suspensão temporária VIII - da decisão do Conselho que contrariar
do exercício do mandato o Deputado que incidir nas norma constitucional, regimental ou deste Código,
condutas descritas nos incisos IV, V e IX do art. 50 e poderá o acusado recorrer à Comissão de Constitui-
com a perda do mandato o Deputado que incidir nas ção e Justiça e de Redação, que se pronunciará ex-
condutas descritas no art. 4°; clusivamente sobre os vícios apontados;

§ 2° Poderá ser apresentada à Mesa represen- IX - concluída a tramitação no Conselho de Éti-
tação popular contra Deputado por procedimento pu- ca, ou na Comissão de Constituição e Justiça e de
n!vel ~a forma deste artigo, ~e~de que,~ubscrita p~r Redação, na hipótese de interposição de recurso nos
cldada~s ~o g~zo d~ seus direitos polltlco~, em n~- termos do inciso VIII, o processo será encaminhado à
mero na.~ Infenor a ,CI~CO po~ c_ento do guoclente ele~- Mesa e, uma vez lido no expediente, publicado e dis-
toral venflcado, na ultima elelçao, na Unidade federatl- tribuído em avulsos para inclusão na Ordem do Dia.
va pela qual se elegeu o representado.

§ 30 A Mesa não poderá deixar de conhecer re- Art. 1~. ~ facultado ao Deputado, em qualq~uer
presentação apresentada nos termos do § 2°, deven- caso, constituIr advogado para sua defesa, ou f~ze-Ia
do sobre ela emitir parecer fundamentado, determi- p~ssoalment~,. em tod~as as fases do processo, Inclu-
nando seu arquivamento ou o envio ao Conselho de slve no Plenano da Camara dos Deputados.
Ética e Decoro Parlamentar para a instauração do Parágrafo único. Quando a representação apre-
competente processo disciplinar, conforme o caso. sentada contra Deputado for considerada leviana ou

§ 4° Recebida representação nos termos deste ofensiva à sua imagem, bem como à imagem da Câ-
artigo, o Conselho observará o seguinte procedimento: mara, os autos do processo respectivo serão encami-

1- o Presidente, sempre que considerar necessá- nhados à Procuradoria Parlamentar, para que tome
rio, designará três de seus membros para compor sub- as providências repar~doras de sua alçada, nos ter-
comissão de inquérito destinada a promover as devidas mos do art. 21 do Regimento Interno.
apurações dos fatos e das responsabilidades; CAPíTULO VI

11 - constituída ou não a subcomissão referida Do Sistema de Acompanhamento e Informações
no inciso anterior, será remetida cópia da representa- do Mandato Parlamentar

ção ao Deputado acusado, que terá o prazo de cinco Art. 16. O Conselho de Ética e Decoro Parla-
sessões ordinárias para apresentar sua defesa escri-
ta e indicar provas; mentar deverá organizar e manter o Sistema de

Acompanhamento e Informações do Mandato Parla-
111- esgotado o prazo sem apresentação de de- mentar, mediante a criação de arquivo individual para

fesa, o Presidente nomeará defensor dativo para ofe- cada Deputado, onde constem os dados referentes:
recê-Ia, reabrindo-lhe igual prazo;

I - ao desempenho das atividades parlamenta-
IV - apresentada a defesa, o relator da matéria res, e em especial sobre:

ou, quando for o caso, a subcomissão de inquérito, a) ca gos funço-es ou ml'sso-es que tenha exercI'r , -
procederá às diligências e à instrução probatória que do no Poder Executivo, na Mesa, em comissões ou
entender necessárias, findas as quais proferirá pare- em nome da Casa durante o mandato:
cer no prazo de cinco sessões; ordinárias da Câmara,
concluindo pela procedência da representação ou por b) número de presenças às sessões ordinárias,
seu arquivamento, oferecendo, na primeira hipótese, com percentual sobre o total:
projeto de resolução destinado à declaração da sus- c) número de pronunciamentos realizados nos
pensão ou perda do mandato; diversos tipos de sessões da Câmara;

V - o parecer do relator ou da subcomissão de d) número de pareceres que tenha subscrito
inquérito, quando for o caso, será submetido à apreci- como relator;
ação da Comissão, considerando-se aprovado se ob- e) relação das comissões e subcomissões que
tiver a maioria absoluta dos votos de seus membros; tenha proposto ou das quais tenha participado;

VI- a rejeição do parecer originariamente apre- 1) número de propostas de emendas à Constitui-
sentado obriga à designação de novo relator, prefe- ção, projetos, emendas, indicações, requerimentos,
rencialmente entre aqueles que, durante a discussão recursos, pareceres e propostas de fiscalização e
da matéria, tenham se manifestado contrariamente à controle;
posição do primeiro; g) número, destinação e objetivos de viagens

VII- a discussão e a votação de parecer nos ter- oficiais ao exterior realizadas com recursos do Poder
mos deste artigo serão abertas; Público;



"Art. 5° .

I - impedir com perturbação anárquica
ou dolosamente a ordem das sessões da
Câmara ou das reuniões de comissão."

Institui o Código de Ética e Decoro
Parlamentar.

EMENDA MODIFICATIVA DE PLENÁRIO
N° 1 - 2° TURNO

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 106-D, DE 1992
(Da Mesa)

Dê-se ao inciso I do art. 5° da Redação do Ven
cido em Primeiro Turno do Projeto de Resolução n°
106-0, de 1992 a seguinte redação:

CAPíTULO VIII
Disposições Finais e Transitórias

Art. 18. Aprovado este Código, a Mesa organizará
a distribuição das vagas do Conselho de Ética e Decoro
Parlamentar entre os partidos e blocos parlamentares
com assento na Casa, e convocará as lideranças a indi
carem os Deputados das respectivas bancadas para in
tegrar o Conselho, nos termos do art. 7°.

Parágrafo único. Os mandatos dos membros indi
cados na forma deste artigo estender-se-ão, excepcio
nalmente, até o início da sessão legislativa seguinte.

Art. 19. Os projetos de resolução destinados a
alterar o presente Código obedecerão às normas de
tramitação do art. 216 do Regimento Interno.

A Mesa, por seus membros abaixo assinados,
resolveu aprovar a Redação do Vencido em 1° Turno
do Projeto de Resolução n° 106-E, de 1992, que insti
tui o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câma
ra dos Deputados.

Câmara dos Deputados, 13 de setembro de
2001. - Deputado Aécio Neves, Presidente - Depu
tado Efraim Morais, 1° Vice-Presidente - Deputado
Nilton Capixaba, 2° Secretário - Deputado Barbosa
Neto, 2° Vice-Presidente - Deputado Paulo Rocha,
3° Secretário - Deputado Severino Cavalcanti, 1°
Secretário - Deputado Ciro Nogueira, 4° Secretário i.

CAPíTULO VII
Das Declarações Obrigatórias

Art. 17. O Deputado apresentará à Mesa ou, no
caso do inciso 111 deste artigo, quando couber, à Co
missão, as seguintes declarações:

I - ao assumir o mandato, para efeito de posse, e
noventa dias antes das eleições, no último ano da legis
latura, declaração de bens e rendas, incluindo todos os
passivos de sua responsabilidade de valor igualou su
perior à sua remuneração mensal como Deputado;

11- até o trigésimo dia seguinte ao encerramen
to do prazo para entrega da declaração do imposto de
renda das pessoas físicas, cópia da declaração feita
ao Tesouro;

III-duranteo exercício do mandato, em comissão
ou em Plenário, ao iniciar-se a apreciação de matéria
que envolva direta e especificamente seus interesses
patrimoniais, declaração de impedimento para votar.

§ 1° As declarações referidas nos incisos I e 11
deste artigo serão autuadas em processos devida
mente formalizados e numerados seqüencialmente,
fornecendo-se ao declarante comprovante da entre
ga, mediante recibo em segunda via ou cópia da mes
ma declaração, com indicação do local, data e hora
da apresentação.

§ 2° Uma cópia das declarações de que trata o
parágrafo anterior será encaminhada ao Tribunal de
Contas da União, para os fins previstos no § 2° do art.
1° da lei nO 8.730, de 1993.

§ 3° Os dados referidos nos parágrafos anterio
res terão, na forma da Constituição Federal (art. 5°,
XII), o respectivo sigilo resguardado, podendo, no en
tanto, a responsabilidade pelo mesmo ser transferida
para o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar,
quando este o solicitar, mediante aprovação do res-
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h) licenças solicitadas e respectiva motivação; pectivo requerimento pela sua maioria absoluta, em

i) votos dados nas proposições submetidas à votação nominal.
apreciação, pelo sistema nominal, na legislatura; § 4° Os servidores que, em razão de ofício, tive-

.) t t' 'd d rt' t d t rem acesso às declarações referidas neste artigo fi-I ou ras a IVI a es pe Inen es ao man ao,. . .
. . I ~ t h'd 'd I O t d cam obrigados a resguardar e preservar o sigilo das

cUJa mc usao en a SI o requeri a pe o epu a o; informações nelas contidas, nos termos do parágrafo
11 - à existência de processos em curso, ou ao único do art 5° da lei n° 8 730 de 1993 e art 16 inci-

recebimento de penalidades disciplinares, por infra- so VIII, da Lei n° 8.112, d~ 1990. ' .,
ção aos preceitos deste Código.

Parágrafo único. Os dados de que trata este artigo
serão armazenados por meio de sistema de processa
mento eletrônico, ficando à disposição dos cidadãos
através da Internet ou outras redes de comunicação si
milares, podendo ainda ser solicitados diretamente à
secretaria do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.
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Justificação

O novo texto define com mais clareza a atitude
de parlamentares que apresentem conduta com o ob
jetivo definido de perturbar a ordem das sessões.

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2001. 
Deputado Gerson Peres.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 106-E, DE 1992

EMENDA SUPRESSIVA N° 2, DE 2001
(Deputado Waldir Pires)

Suprima-se do art. 5°, o parágrafo
único.

Justificação

O parágrafo único, do artigo SO desatende à boa
técnica legislativa exigida pela Lei Complementar n° 9S,
de 1998. O artigo SO é enumerativo, em relação aos "atos
atentatórios ao decoro parlamentar", aponta as condutas
~u~íveis relacionadas nos incisos I até IX e, no parágrafo
unlCo trata da questão processual e probatória.
., Por o~tro lado, a restrição imposta no parágrafo
~nlco confhta com as competências do Conselho de
Etica, fixadas no art. 6°, especialmente no que tange
ao processamento, julgamento e à apuração de '10
dos os atos necessários à sua instrução" (inciso II e
111). Assim, dentre as competências do Conselho está
a de apurar os indícios até provar a ocorrência de atos
incompatfveis ou atentatórios ao decoro parlamentar.
Em síntese, é da apreciação das circunstâncias, por
parte do Conselho que deve, ao final da instrução, re
sultar as provas. Não é lógico que a instrução se inicie
a partir da prova.

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2001. 
Waldir Pires, Deputado Federal - Professor Luizi
nho, Vice-Líder do PI.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 106-E, DE 1992

Código de Ética

EMENDA DE PLENÁRIO N° 3 - 2° TURNO

Ao Projeto de Resolução nO 106-E,
de 1992, que Institui o Código de Ética e
Decoro Parlamentar da Câmara dos De
putados.

I - Dê-se a seguinte redação ao inciso 11 do art.
6° do Código de Ética:

"Art, 6° .

IJ - processar os acusados nos casos
e termos previstos no art. 13;

11 - Dê-se a seguinte redação ao art.
13 do Código de Ética:

"Art. 13. A suspensão de prerrogativas
regimentais será aplicada pelo Plenário da
Câmara dos Deputados, por proposta do
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, ao
Deputado que incidir nas vedações dos inci
sos VI e VIII do art. SO, observado o seguinte:

I - qualquer cidadão é parte legítima
para representar junto à Mesa da Câmara
dos Deputados, especificando os fatos e
respectivas provas;

II - recebida representação nos termos
do inciso I, verificada a existência dos fatos
respectivas provas, a Mesa encaminhará ao
Conselho, cujo Presidente instaurará o pro
cesso, designando o Relator;

111- instaurado o processo, o Conselho
promoverá a apuração sumária dos fatos,
assegurando ao representado ampla defesa
e providenciando as diligências que enten
der necessárias, no prazo de trinta dias;

IV - o Conselho emitirá, ao final da
apuração, parecer concluindo pela improce
dência ou procedência da representação, e
determinará seu arquivamento ou proporá a
aplicação da penalidade de que trata este ar
tigo; neste caso, o parecer será encaminha
do à Mesa para as providências referidas na
parte final do inciso IX do § 4° do art. 14;

V - São passíveis de suspensão as
seguintes prerrogativas:

a) usar a palavra, em sessão, no horário
destinado ao Pequeno ou Grande Expediente;

b) encaminhar discurso para publica
ção no Diário da Câmara dos Deputados;

c) candidatar-se a, ou permanecer exer
cendo, cargo de membro da Mesa ou de Pre
sidente ou Vice-Presidente de comissão'

d) ser designado relator de prop~sição
em comissão ou no Plenário;

VI - a penalidade aplicada poderá inci
dir sobre todas as prerrogativas referidas no
inciso V, ou apenas sobre algumas, a juízo
do Conselho, que deverá fixar seu alcance
tendo em conta a atuação parlamentar pre
gressa do acusado, os motivos e as conse
qüências da infração cometida;

VII - em qualquer caso, a suspensão
não poderá estender-se por mais de seis
meses."

Sala das Sessões, de setembro de 2001.
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Justificação

A proposta adapta o texto ao fato de que a pena
de suspensão de prerrogativas regimentais, por envol
ver restrição ao exercício pleno do mandato popular,
restrição essa suscetível até de impugnação por ofen
der prerrogativas constitucionais, não pode ser a pena
aplicável apenas por um colegiado menor da Casa.

Além disso, não parece ser razoável que se ini
cie um processo contra qualquer parlamentar, com to
das as conseqüências possíveis, especialmente a ex
ploração de fatos sequer comprovados, sem que a
Mesa da Câmara dos Deputados, órgão máximo elei
to pelos seus componentes, tenha, pelo menos, co
nhecimento dos fatos.

Nestas condições, a emenda pretende introdu
zir modificações para prevenir essas situações.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 106-C, DE 1992
(Da Mesa)

Institui o Código de Ética e Decoro
Parlamentar

EMENDA MODIFICATIVA N° 4

Dê-se ao § 20 do artigo 13 a seguinte redação:

"Art. 13 .

§ 2° Quando, recebida a representa
ção, o Conselho verificar preliminarmente
tratar-se de infração punível com suspensão
temporária do exercício do mandato ou com
a perda do mandato, providenciará seu pro
cessamento na forma do artigo 14."

Justificação

A presente redação visa garantir a prerrogativa
do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar para pro
cessar e julgar os acusados e aplicar a penalidade

disciplinar cabível nos casos e termos previstos no ar
tigo 13, bem como instaurar e o processo disciplinar e
proceder a todos os atos necessários a sua instrução,
nos casos e termos do artigo 14, tudo conforme con
signado nos incisos 11 e 111 do artigo 6°.

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2001. 
Deputado Professor Luizinho, Vice-Lider do PI.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 106-C, DE 1992
(Da Mesa)

Institui o Código de Ética e Decoro
Parlamentar

EMENDA MODIFICATIVA N° 5

Dê-se ao § 2° do artigo 14 a seguinte redação:

"Art. 14 .

§ 2° qualquer cidadão é parte legítima
para representar contra deputado perante o
Conselho, especificando os fatos que pre
tende apurados."

Suprima-se o § 3° do artigo 14, renumeran
do-se o subseqüente.

Justificação

A Presente redação visa assegurar ao cidadão,
direito efetivo de acompanhamento e fiscalização da
lisura da atuação do titular de mandato, mediante par
ticipação direta e democrática. Registre-se que o arti
go em questão assegura ampla defesa, minucioso
procedimento de inquérito por subcomissão, recurso
à CCJR quando envolver questão Constitucional (que
sempre será argüida quando tratar da ampla defesa),
decisão pelo Plenário da Casa por escrutínio secreto
e maioria absoluta, e ainda, quando a representação
se afigurar leviana ou ofensiva ao representado, ca
berá à Procuradoria da Casa adotar as providências
cabíveis. Enfim, não há o que temer!

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2001, Depu
tado Waldir Pires - Deputado Professor Luizinho,
Vice Llder do PI.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 106-E, DE 1992

EMENDA MODIFICATIVA N° 6, 2001
(Deputado Waldir Pires)

Dê-se ao parágrafo 3°, do artigo 17, a seguinte
redação:

"Os dados referidos nos parágrafos an
teriores serão publicados, pela Câmara dos
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Deputados, dentro de trinta dias após a autu
ação prevista no § 1° deste artigo, em jornal
de grande circulação da capital da unidade
federativa a que o deputado represente."

Justificação

O dispositivo que ora se pretende modificar im
possibilnou a publicidade da evolução da situação patri
monial dos deputados, fato que é fundamental à clareza
e transparência das atividades parlamentares.

A publicação pretendida representa uma alter
nativa às publicações na internet e no Diário Oficial,
rejeitadas na votação de 1° turno. Todavia, é conveni
ente salientar que, então, as emendas oferecidas
para evitar a publicidade das declarações de renda,
ativos e passivos destinavam-se, impropriamente, ao
art. 16, quando o dispositivo que trata das "declara
ções obrigatórias" é, na verdade, o art. 17.

A redação dada ao § 3° do art. 17, ao fim do 1°
turno, evoca, para garantir sigilo às declarações de
renda dos deputados, o mandamento constitucional
do inciso XII, do art. 5°, que, na verdade trata da invio
labilidade do "sigilo da correspondência e das comu
nicações telegráficas de dados e das comunicações
telefônicas". Ora, as declarações de que tratam os in
cisos 1,11 e 111 do art. 17 não são correspondências ou
comunicações telegráficas de dados, sequer comuni
cações telefônicas. Como se Observa, o suposto dire
ito de sigilo não é abrigado pela disposição constituci
onal evocada.

É conveniente salientar que o suposto direito
constitucional de sigilo, não alcança aos candidatos a
cargos eletivos, que têm publicadas, antes das elei
ções, suas declarações de renda, no Diário Oficial
de seus respectivos Estados.

O cidadão que não quiser expor-se à publicida
de de seu patrimônio não deve candidatar-se à repre
sentação dos interesses do povo, no exercício da fun
ção pública, na vida pública.

Sala das Sessões, 19 de setembro de 2001 , De
putado Waldir Pires, Deputado Professor Luizinho,
Vice-Líder do PT.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 106-0, DE 1992
(Da Mesa)

Institui o Código de Ética e Decoro
Parlamentar.

EMENDA ADITIVA DE PLENÁRIO
N° 7 - 2° TURNO

Inclua-se onde couber o artigo e o parágrafos
abaixo descritos no Projeto de Resolução nO 106-D,

de 1992 a seguinte redação (Redação do Vencido em
Primeiro Turno):

"Art. Os processos instaurados pelo Conselho
de Ética e Decoro Parlamentar não poderão exceder
o prazo de 60 (sessenta) dias para sua deliberação,
pelo Plenário nos casos das penalidades previstas
nos incisos I, li, e 111 do art. 10.

§ 1° O prazo para deliberação do Plenário sobre
os processos que concluírem pela cassação do man
dato, prevista no inciso IV do art. 10, não poderá exce
der 90 (noventa) dias.

§ 2° Em qualquer das hipóteses previstas neste
artigo a Mesa Diretora da Câmara terá o prazo de 2
(dois) dias, improrrogável para incluir o processo na
pauta da Ordem do Dia, sobrestando todas as demais
matérias, exceto as previstas no art. 64 da Constitui
ção Federal.

Justificação

Entendemos necessária esta Emenda para as
segurar um mínimo de celeridade aos processos des
ta natureza. Considerando que a sociedade exige a
clareza e transparência e irrepreensível postura ética
de seus representantes.

Sala das Sessões, 19 de setembro 2001. - Depu
tado Gerson Peres.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇAO

EMENDAS DE PLENÁRIO, SEGUNDO TURNO, AO
PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 106-E, DE 1992

Redação do Vencido em Primeiro
Turno para discussão em Segundo Turno
do Projeto de Resolução N° 106-0 de
1992, que "Institui o Código de Ética e
Decoro Parlamentar da Câmara dos De
putados".

Autora: Mesa

Relator: Deputado Inaldo Leitão

Na sessão de 20 de setembro último, quando da
continuação da discussão, em segundo turno, do

Projeto de Resolução, que institui o Código de Ética
e de Decoro Parlamentar desta Casa, foram apre
sentadas sete Emendas de Plenário, quais sejam:
Emendas nOs 1 e 7, de autoria do nobre Deputado
Gerson Peres; Emendas nOs 2, 5 e 6, dos Deputa-

dos Waldir Pires E Professor Luizinho; Emenda nO
3, do Deputado Geddel Vieira Lima e outros e
Emenda n° 4, do Deputado Professor Luizinho.



EMENDA N° 4

A Emenda n° 1 intenta modificar a redação do
inciso I, do art. 5°, para tipificar como conduta punível
a que vise "impedir com perturbação anárquica ou do
losamente a ordem das sessões da Câmara ou das
reuniões de comissão".

Quanto à constitucionalidade, formal e material,
à juridicidade e à técnica legislativa, não há óbice a
ser apontado.

Contudo, no que concerne ao mérito, pare
ce-me que a redação do primeiro turno atende melhor
a necessidade de precisão tipificadora da conduta,
pois evita a tortuosa questão sobre a existência de
culpa ou dolo.

Voto pela Rejeição da Emenda.
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Assim, a matéria retornou à Mesa e à Comissão cia de aplicação de penalidade do Conselho de Ética
de Constituição e Justiça e de Redação para a apreci- para admiti-Ia somente ao Plenário da Câmara e exi-
ação das emendas. gindo a apresentação de provas.

Cumpre à Comissão o exame de constitucionali- Quanto à constitucionalidade, juridicidade e téc-
dade, juridicidade e técnica legislativa e, ainda, opinar nica legislativa, não há óbice a ser apontado.
sobre o mérito das sete emendas, consoante o dis- No mérito, contudo, parece-me que a redação
posto no art. 32, inciso 111, alínea a, do Regimento do primeiro turno é a que melhor atende às necessi-
Interno. dades da Casa.

Passemos, pois, ao exame de cada uma das Eis que o novel Conselho deverá ser instituído
emendas. como órgão deliberativo, não apenas como órgão

EMENDA N° 1 consultivo ou dotado apenas de juízo de pronúncia. O
que se almeja criar é um órgão processante de prime
ira instância, com competência para julgar e aplicar
penalidades, nos termos e nos limites previstos no
presente Código, sempre com a possibilidade de
suas decisões serem reformadas pela instância su
prema, o Plenário da Câmara.

Ademais, pelas razões já expendidas quando
da análise da emenda precedente, não há como alte
rar o inciso 11, do art. 13, na parte em que se refere ao
exame dos indícios mínimos da ocorrência dos fatos
alegados na inicial, a fim de se manter tão-somente a
exigência de apresentação antecipada de provas.

Voto pela Rejeição da Emenda.

EMENDA N° 2

A Emenda visa a suprimir o parágrafo único do
art. 5°, que prevê a imprescindibilidade da apresenta
ção prévia de provas para apreciação das condutas
puníveis.

Quanto à constitucionalidade, formal e material,
à juridicidade e à técnica legislativa, não há óbice a
ser apontado.

No que tange ao mérito, entendo que inteira ra
zão assiste aos Autores da emenda.

Com efeito, para instauração de qualquer pro
cesso basta a existência de indícios que indiquem a
ocorrência da ilicitude. No processo em exame, tam
bém, não há como discrepar, por força do mesmo
princípio processual que embasa nosso sistema jurí
dico. No curso do processo, na fase da instrução, é
que se hão de produzir os instrumentos probatórios
da acusação e da defesa.

Assim, voto pela Aprovação da emenda.

EMENDA N° 3

A Emenda intenta promover as seguintes modi
ficações: a) inciso 11, do art. 6°, para suprimir a compe
tência de julgar; b) art. 13, visando retirar a competên-

A Emenda altera o § 2° do art. 13 visando supri
mir da Mesa o juízo de admissibilidade da representa
ção formulada contra Deputado.

No que concerne à constitucionalidade, à juridi
cidade e à técnica legislativa, nada a opor.

Quanto ao mérito, entendo que, a exemplo do
que ocorre com as proposições sujeitas à deliberação
da Casa, compete à Mesa, na qualidade de Comis
são Diretora, conhecer da apresentação e sobre ela
emitir parecer preliminar, conforme se encontra pre
visto na redação do primeiro turno.

Voto pela Rejeição da emenda.

EMENDA N° 5

A Emenda prevê duas alterações. A primei
ra,visa a retirar o critério de 5% de cidadãos do quoci
ente eleitoral do Estado do Deputado denunciado
para propositura da representação, admitindo que
qualquer cidadão é parte legítima para representar
contra Deputado perante o Conselho. A segunda, in
tenta suprimir o § 3° do art. 14, que disciplina o enca
minhamento da representação à Mesa e suas opções
de arquivá-Ia ou enviá-Ia ao Conselho para restaura
ção do processo disciplinar.
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No que tange à constitucionalidade, a juridicida
de e técnica legislativa, nada a opor.

No mérito, parece-me que a primeira parte da
emenda merece ser acolhida. De fato, é desarrazoa
do e desproporcional que se exija a subscrição plúri
ma de cidadãos para a propositura de representação
contra um deputado por falta de decoro e admitir-se
que qualquer cidadão possa, individualmente, denun
ciar o Presidente da República ou um Ministro de
Estado, por crime de responsabilidade.

Quanto à segunda parte, pelas razões já expen
didas na emenda anterior, entendo que a análise pré
via da Mesa não poderá ser subtraída.

Assim, voto pela Aprovação Parcial Da Emenda,
no que concerne à alteração do § 2°, do art. 14.

EMENDA N° 6

A Emenda objetiva a publicidade dos dados
pessoais previstos no art. 17.

No que tange à constitucionalidade, formal e
material, à juridicidade e à técnica legislativa, nada há
a obstar o prosseguimento da emenda.

Cumpre observar que não há ofensa ao sigilo de
dados, previsto no art. 5°, XII, tampouco à inviolabili
dade da vida privada, consagrada no inciso X do mes
mo art. 5°, Note-se que nenhum dos direitos elenca
dos no art. 5°, embora fundamentais, são absolutos.
Não há direito absoluto. Todo direito pode ser confron
tado, pode e deve ser flexibilizado, ceder ante a um
outro direito, que naquele momento e circunstância,
avulte em importância.

Em se tratando de homens públicos, de detento
res de mandatos populares, o direito individual há que
ceder lugar ao direito coletivo, ao interesse público, à
necessidade de o corpo eleitoral conhecer seus man
datários.

Quanto ao mérito, acolho a emenda por enten
dê-Ia oportuna e necessária. A proposição, efetiva
mente, atende à necessidade de transparência e mo
ralidade na administração pública, reclamada tam
bém no âmbito do Poder Legislativo.

Assim, voto pela Aprovação da emenda.

EMENDA N° 7

A emenda pretende estabelecer os prazos de
sessenta e noventa dias para tramitação dos proces
sos no Conselho de Ética.

No que tange à constitucionalidade, formal e
material, à juridicidade e à técnica legislativa, nada há
a obstar ao prosseguimento da emenda.

Quanto ao mérito, parece-me que a emenda
não merece ser aprovada. Considerando-se que o
Código prevê em seu art. 8° a edição de regulamento
para disciplinar o funcionamento e a organização de
seus trabalhos, creio que seria mais prudente deixar
que o regulamento, ao detalhar os procedimentos de
cada fase do processo disciplinar, estabeleça os res
pectivos prazos.

Voto pela Rejeição da emenda.

Pelo exposto, manifesto meu voto pela constitu
cionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa de
todas as emendas apresentadas e, quanto ao mérito,
pela aprovação integral das Emendas nOs 2 e 6; pela
aprovação parcial da Emenda de n° 5, no que concer
ne à primeira parte (§ 2°, art. 14); e pela rejeição das
Emendas nOs 1,3,4 e 7.

Sala das Sessões, de de 2001. - Deputado
Inaldo Leitão, Relator.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO

EMENDAS APRESENTADAS EM PLENÁRIO AO
PR N° 106-E, DE 1992 (2° TURNO)

111 - Parecer da Comissão

A Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação, em reunião ordinária realizada hoje, ao
apreciar as Emendas apresentadas em Plenário ao
Projeto de Resolução n° 106-E/92, opinou unani
memente pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação das
emendas de nOs 2 e 6 e pela aprovação parcial da
de nO 5, com subemenda; e pela rejeição das de nOs
1,3,4 e 7, nos termos do parecer do Relator, Depu
tado Inaldo Leitão.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Zenaldo Coutinho - Vice-Presidente no exer
cício da Presidência, Inaldo Leitão - Presidente,
Osmar Serraglio - Vice-Presidente, André Benassi,
Custódio Mattos, Fernando Gonçalves, Nelson
Otoch, Nelson Trad, Vicente Arruda, Aldir Cabral,
Antônio Carlos Konder Reis, Jaime Martins, Moroni
Torgan, Paes Landim, Paulo Magalhães, lédio
Rosa, Coriolano Sales, Dr. Antônio Cruz, Geovan
Freitas, Jarbas Lima, Renato Vianna, Geraldo Ma
gela, José Genoíno, Luiz Eduardo Greenhalgh, Eu
rico Miranda, Alexandre Cardoso, José Antônio
Almeida, Sérgio Miranda, Alceu Collares, Fernando
Coruja, Bonifácio de Andrada, Domiciano Cabral,
Edir Oliveira, Léo Alcântara, Luiz Antônio Fleury,
Cláudio Cajado, Jairo Carneiro, Nelo Rodolfo, Pro-
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fessor Luizinho, Waldir Pires, Ary Kara, Pedro Eu
gênio e Bispo Wanderval.

Sala da Comissão, 27 de setembro de 2001. 
Deputado Zenaldo Coutinho, Presidente em exercício.

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇAO

EMENDAS DE PLENÁRIO AO PR N° 106-E, DE 1992

EMENDA N° 5

SUBEMENDA ADOTADA - CCJR

Dê-se ao texto proposto pela emenda a seguin
te redação:

"Dê-se ao § 2° do art. 14 a seguinte redação:

*Art. 14 .
§ 2° qualquer cidadão é parte legítima

para representar contra deputado perante o
Conselho, especificando os fatos que pre
tende apurados."

Sala da Comissão, 27 de setembro de 2001.
Deputado Zenaldo Coutinho, Presidente em exer
cício.

PROJETO DE RESOLUÇÃO NO 106 - D, DE 1992
(Da Mesa)

Institui o Código de Ética e Decoro
Parlamentar.

Relator: Deputado Barbosa Neto

EMENDAS DE PLENÁRIO - 2° TURNO

PARECER
Foram oferecidas em Plenário, durante a dis

cussão em segundo turno, sete emendas ao Projeto
de Resolução n° 106, de 1992, que institui o Código
de Ética e Decoro Parlamentar, as quais passamos a
examinar.

EMENDA N° 1

A Emenda oferece nova redação para o inciso I do
art. 5°, relativo à preservação da ordem dos trabalhos.

Entendo que a redação aprovada em primeiro
turno é clara, já consagrada no Regimento €i de corre
ta aplicação.

Voto pela rejeição da Emenda n° 1.

EMENDA N° 2

Visa revogar o parágrafo único do art. 5°, que es
tabelece a necessidade de se apontar provas de con
duta irregular imputada a Deputado para que haja
apreciação pelo Conselho de Ética.

De fato, a matéria não está bem posta neste dis
positivo, que cuida tão-somente da tipificação de con
dutas atentatórias do decoro parlamentar, além de
contrariar a lógica de que só se podem produzir pro
vas no bojo de um processo instaurado, e não antes.

Voto pela aprovação da Emenda nO 2.

EMENDA N° 3

A Emenda transfere para o Plenário a compe
tência para aplicar a penalidade de suspensão de
prerrogativas regimentais, por proposta do Conselho
de Ética e Decoro Parlamentar.

Justifica-se a medida, tendo em vista que se tra
ta, em verdade, do exercício de prerrogativas decor
rentes do mandato e da representação popular, que
só podem ser limitadas mediante decisão do colegia
da maior da Casa.

Em coerência com a supressão do parágrafo
único do art. 5°, proposta pela Emenda n° 2, à qual
demos parecer favorável, é necessária a adequação
da redação dos incisos I e II da redação proposta para
o art. 13.

Voto pela aprovação da Emenda n° 3, com su
bemenda.

EMENDA N° 4

Pretende a Emenda n° 4 dar nova redação ao §
2° do art. 13, no sentido de que o Conselho de Ética,
verificando tratar-se de infração punível com suspen
são temporária do exercício do mandato ou com a
perda do mandato, providencie seu processamento.

Ocorre que constitucionalmente, cabe à Mesa,
nos casos de perda de mandato, oferecer a correspon
dente representação, não sendo possível suprimir sua
manifestação conforme previsto na redação original.

Voto pela rejeição da Emenda n° 4.

EMENDA N° 5

A Emenda nO 5 pretende retirar do projeto os re
quisitos previstos no texto aprovado em primeiro tur
no para a apresentação de representação popular
contra Deputado.

Uma vez que qualquer representação passará,
necessariamente, pela análise da Mesa e do Conselho
de Ética, parece exagerada a exigência de um quorum
elevado de assinaturas para que o cidadão possa levar
a exame da Casa denúncia contra Deputado.

Considero, no entanto, imprescindível a manu
tenção do § 3° do art. 14.



Designação

DESIGNAÇÕES

O Presidente dessa Comissão, Deputado Jorge
Tadeu Mudalen, fez a Seguinte Designação de Rela
taria Nesta Data:

Em 26-9-01
FÉLIX MENDONÇA
Projeto de Lei na 2.827-B/OO - do Sr. Pedro Cha

ves - que "dispõe sobre a inclusão dos municípios do
nordeste do Estado de Goiás na área de atuação da
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 
SUDENE."

GERMANO RIGOnO
Projeto de Lei na 3.463-A/97 - da Sra. Lídia Qui

nan - que "dispõe sobre o ressarcimento pela União
dos custos decorrentes dos subsídios concedidos à
empresa eletrointensiva Companhia de Desenvolvi
mento de Níquel- CODEMIN, que a partir da edição
da Lei na 8.631, de 4 de março de 1993, recaíram so
bre as Centrais Elétricas de Goiás SA - CELG, e dá
outras providências."

MILTON MONTI.
Projeto de Lei na 4.232-A/01 - do Sr. Clementino

Coelho - que "dá nova redação ao art. 20 da Lei na
8.167, de 16 de janeiro de 1991 , que "altera a legislação
do imposto sobre a renda relativa a incentivos fiscais,
estabelece novas condições operacionais dos Fundos
de Investimentos Regionais e dá outras providências".

RICARDO BERZOINI.
Projeto de Lei na 5.020101 - do Sr. Robson Tuma

- que "institui o Cadastro Nacional de Contas no Ban
co Central do Brasil."

RODRIGO MAIA
Projeto de Lei n° 2.650-A/00 - do Sr. Augusto

Nardes - que "institui forma alternativa de pagamento
dos débitos relativos a crédito rural, das operações
que menciona".

Sala da Comissão, 26 de setembro de 2001 
Maria Linda Magalhães, Secretária.

EMENDA N° 6

Dê-se à Emenda na 7 a seguinte redação:
Inclua-se no Capítulo V, o seguinte artigo, renu

merando-se os subseqüentes:

"Art. O Conselho de Ética terá o prazo
de 60 (sessenta) dias, prorrogável por deli
beração do Plenário da Câmara, para con
cluir o exame dos processos.

Parágrafo único. O Plenário da Câma
ra apreciará os processos sujeitos à sua de
liberação no prazo de 90 (noventa) dias,
contados do recebimento na Mesa."

Deputado Barbosa Neto, Relator.
A Mesa, na reunião de hoje, presentes os Se

nhores Deputados Aécio Neves, Presidente; Barbosa

Trata a Emenda na 6 da publicidade de dados si
gilosos apresentados pelo Deputados.

Essa matéria foi objeto de intensa discussão em pri
meiro turno, e não há argumentos novos que justifiquem
entendimento diferente do adotado então pela Casa.

Voto pela rejeição da Emenda na 6.
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Assim, Voto pela aprovação da Emenda n° 5, Neto, 20 Vice-Presidente (Relator); Severino Caval-
adotando a subemenda substitutiva da Comissão de canti, 1° Secretário; Nilton Capixaba, 20 Secretário;
Constituição e Justiça e de Redação. Paulo Rocha, 30 Secretário; e Ciro Nogueira, 4° Se

cretário; resolveu aprovar, por unanimidade, o pare
cer do Relator às Emendas ao Projeto de Resolução
na 106-D, de 1992, que institui o Código de Ética e De
coro Parlamentar, com a posição do Senhor Deputa
do Paulo Rocha ressalvando as posições partidárias
a serem expressas nos debates em plenário.

Sala de Reuniões, 26 de setembro de 2001 . 
Aécio Neves, Presidente.

EMENDA N° 7

A Emenda na 7 visa fixar prazos máximos para
apreciação dos processo em apreciação no Conselho
de Ética e no Plenário.

É salutar a previsão de prazos gerais para apre
ciação do processo, tanto pelo Conselho quanto pelo
Plenário.

Todavia, o sobrestamento da pauta do Plenário
constitui-se em medida de graves conseqüências,
apenas cogitável, em princípios, diante das hipóteses
constitucionalmente previstas.

Assim, voto pela aprovação da Emenda na 7, na
forma da Subemenda que apresento.

É o parecer.

SUBEMENDA À EMENDA N° 3

Dê-se aos incisos I e 11 da redação proposta
para o art. 13 a seguinte redação:

"I - qualquer cidadão é parte legítima
para representar junto à Mesa da Câmara
dos Deputados;

11 - recebida a representação, a Mesa a
encaminhará ao Conselho, cujo Presidente
instaurará o processo, designando Relator;"

SUBEMENDA À EMENDA N° 7
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Líder: ARNALDO MADEIRA

Luciano Pizzallo
Rafael Guerra



.-- DEPUTADOS EM EXERCÍCIO -,

Roraima
Airton Cascavel PPS
Alceste Almeida PMDB
Almir sá PPB
Francisco Rodrigues PFL
Luciano Castro PFL
Luis Barbosa PFL
Robério Araújo PL
Salomão Cruz PPB

Amapá
Antonio Feijão PSDB
Badu Picanço PL
Dr. Benedito Dias PPB
Eduardo Seabra PTB
Evandro Milhomen PSB
Fátima Pelaes PSDB
Jurandil Juarez ..............•.. PMDB
Sérgio Barcellos PFL

Pará
Anivaldo Vale PSDB
Asdrubal Bentes PMDB
Bi'lhÁ PT
Deusdeth Pantoja PFL
Elcione Barbalho PMDB
Gerson Peres PPB
Giovanni Queiroz PDT
Haroldo Bezerra PSDB
,José Priante PMDB
Josué Bengtson PTB
Nicias Ribeiro , PSDB
Paulo Rocha PT
Raimundo Santos PFL
Renildo Leal PTB
Socorro Gomes PCdoB
Vic Pires Franco PFL
Zenaldo Coutinho PSDB

Amazonalil
Arthur Virgílio PSDB
Át.ila Lins PFL
Euler Ribeiro , PFL
Francisco Garcia PFL
Luiz Fernando PPB
Pauderney Avelino._ PFL
Silas Câmara PTB
Vanessa Grazziotin PCdoB

Rondônia
Agnaldo Muniz PPS
Confúcio Moura PMDB
Euripedes Miranda PDT
Expedito Júnior PSDB
Marinha Raupp PMDB
Nilton Capixaba PTB
Oscar Andrade PL
Sérgio Carvalho PSDB

Aorlil

Ildefonço Cordeiro PFL
João Tota PPB
José Aleksandro PSL
Márcio Bittar PPS
Marcos Afonso PT
Nilson Mourão PT
Sérgio Barros PSDB
Zila Bezerra PTB

Tocantins
Antônio Jorge PTB
Darci Coelho , PFL
Freire Jún~or PMDB
Igor Avelino PMDB
Kátia Abreu PFL
Osvaldo Reis PMDB
Pastor Amarildo PPB
Paulo Mourão PSDB

Maranhão
Albérico Filho '" PMDB
Antonio Joaquim Araújo PPB
Cesar Bandeira PFL
Costa Ferreira PFL
Eliseu Moura PPB
Francisco Coelho PFL
Gastão Vieira 0 ••• PMDB
João Castelo o ••••• PSDB
José Antonio Almeida PSB
Mauro Fecury PFL
Neiva Moreira PDT
Nice Lobão PFL
Paulo Marinho PFL
Pedro Fernandes PFL
Pedro Novais PMDB
Remi Trinta PL
Roberto Rocha PSDB
Sebastião Madeira PSDB

Ceará
Adolfo Marinho PSDB
Almeida de Jesus PL
Aníbal Gomes o ••• PMDB
Antonio Cambraia PSDB
Arnon Bezerra PSDB
Chiquinho Feitosa PSDB
Eunicio Oliveira PMDB
Inácio Arruda PCdoB
Jose Linhares PPB
José pimentel o •• PT
Léo Alcântara PSDB
Manoel Salviano P8DB
Marcelo Teixeira PMDB
Moroni Torgan PFL
Nelson Otoch P5DB
Pimentel Gomes PPS
Pinheiro Landim PMDB
Raimundo Gomes de Matos P8DB
Roberto Pessoa PFL



Rommel Fei j ó PSDB
Sérgio Novais PSB
vicente Arruda PSDB

Piaui
Átila Lira PSDB
B. Sá PSDB
Ciro Nogueira PFL
Heráclito Fortes PFL
João Henrique PMDB
Marcelo Castro PMDB
Mussa Demes PFL
Paes Landim PFL
Themístocles Sampaio PMDB
Wellington Dias PT

Rio Grande do Norte
Ana Catarina PMDB
Carlos Alberto Rosado PFL
Iberê Ferreira PTB
Laíre Rosado PMDB
Lavoisier Maia PFL
Múcio sá PTB
Ney Lopes '" .PFL
Salomão Gurgel PDT

Paraiba
Adauto Pereira 0 ••••• PFL
Armando Abílio PSDB
Avenzoar Arruda. o •••••••• o •••••• PT
Carlos Dunga PTB
Damião Feliciano , '" .. PMDB
Domiciano Cabral PSDB
Efraim Morais , '" .. PFL
Enivaldo Ribeiro PPB
Inaldo Leitão PSDB
Marcondes Gadelha PFL
Ricardo Rique PSDB
Wilson Braga PFL

Pernambuco
Armando Monteiro PMDB
Carlos Batata .. '" , PSDB
rlementino Coelho PPS
Djalma Paes PSB
Eduardo Campos PSB
Fernando Ferro PT
Gonzaga Patriota PSB
Inocêncio Oliveira PFL
João Colaço PMDB
~oaquim Francisco o .PFL
Joel de Hollanda PFL
José Chaves o" '" •• PMDB
José Mendonça Bezerra , '" .. PFL
José Múcio Monteiro PSDB
Luciano Bivar PSL
Luiz Piauhylino PSDB
Marcos de Jesus o •••••••••••• PL
Maurilio Ferreira Lima PMDB
Osvaldo Coelho PFL

Pedro Corrêa PPB
Pedro Eugenio PPS
Ricardo Fiuza PPB
Salatiel Carvalho PMDB
Severino Cavalcanti PPB
Wolney Queiroz PDT

Alagoas
Augusto Farias PPB
Divaldo Suruagy PST
Givaldo Carimbão PSB
Helenildo Ribeiro PSDB
João Caldas PL
José Thomaz Nonô PFL
Luiz Dantas PST
Olavo Calheiros PMDB
Regis Cavalcante PPS

Sergipe
Augusto Franco PSDB
Cleonâncio Fonseca PPB
Ivan Paixão PPS
Jorge Alberto PMDB
José Teles PSDB
Pedro Valadares PSB
Sérgio Reis PTB
Tânia Soares PCdoB

Bahia
Ariston Andrade PFL
Benito Gama PMDB
Claudio Cajado PFL
Coriolano Sales PMDB
Eujácio Simões PL
Félix Mendonça PTB
Francistônio Pinto PFL
Geddel Vieira Lima PMDB
Gerson Gabrielli PFL
Haroldo Lima PCdoB
Jaime Fernandes PFL
Jairo Carneiro PFL
Jaques Wagner PT
João Almeida PSDB
João Carlos Bacelar PFL
João Leão PPB
Jonival LucaD Junior PMD8
Jorge Khoury PFL
José Carlos Aleluia PFL
JOGé Lourenço PMDB
José Rocha PFL
Jutahy Junior PSDB
Leur Lomunto o •••••••••••••••• PMDB
Luiz Alberto PT
Luiz Moreira PFL
Mário Negromonte PPB
Milton Barbosa PFL
Nelson Pellegrino PT
Nilo Coelho PSDB
Paulo Braga PFL



Paulo Magalhães PFL
Pedro Irujo PFL
Reginaldo Germano PFL
Roland Lavigne PMDB
Saulo Pedrosa PSDB
Ursicino Queiroz PFL
Waldir pires PT
Walter pinheiro PT
Yvonilton Gonçalves PFL

Minas Gerais
A&cio Neves PSDB
Antônio do Valle PMDB
Aracely de Paula PFL
Bonifácio de Arldrada PSDB
Cabo Júlio PST
Carlos Mosconi. PSDE
Cleuber Carneiro PFL
Custódio Mattos PSDB
Danilo de Castro PSDE
Edmar Moreira PPB
Eduardo Barbosa PSDB
Elias Murad PSDB
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz PMDB
Gilmar Machado PT
Glycon Terra Pinto PMDB
Hélio Costa PMDB
Herculano Anghinetti PPB
Ibrahim Abi-ackel PPB
Jaime Martins PFL
João Magalhães PMDB
João Magno PT
José Militão PSDB
Lael Varella PFL
Lincoln Portela PSL
Márcio Reinaldo Moreira PPB
Marcos Lima PMDB
Maria do Carmo Lara PT
Maria Elvira PMDB
Maria Lúcia PMDB
Mário Assad Júnior PFL
Mário de Oliveira PMDB
Mauro Lopes PMDE
Narcio Rodrigues PSDB
Nilmário Miranda PT
OdeImo Leão PPB
Olimpio Pires PDT
Osmânio Pereira PSDB
Paulo Delgado PT
Philemon Rodrigues PL
Rafael Guerra PSDB
Romel Anizio PPB
Romeu Queiroz PSDB
Ronaldo Vasconcellos PL
Saraiva Felipe PMDB
Saulo Coelho PSDB

Sérgio Miranda PcdoB
Silas Brasileiro PMDB
Tilden Santiago PT
Virgílio Guimarães PT
Vittorio Medioli PSDB
Walfrido Mares Guia PTB
Zezé Perrella PFL

Espirito Santo
Feu Rosa PSDB
João Coser PT
José Carlos Elias PTB
José Carlos Fonseca Jr PFL
Luiz Durão PFL
Magno Mal ta PL
Max Mauro PTB
Ricardo Ferraço PPS
Ri ta Camata PMDB
Rose de Freitas P5DB

Rio de Janeiro
Alcione Athayde PSB
Aldir Cabral PFL
Alexandre Cardoso PSB
Alexandre Santos , PSDB
Almerinda de Carvalho PPB
Arolde de Oliveira PFL
Bispo Rodrigues PL
Candinho Mattos P5DB
Carlos Santana PT
Cornélio Ribeiro PL
Dino Fernandes PPB
Dr. Heleno PSDB
Eber Silva PL
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeira PT
Fernando Gonçalves PTB
Iédio Rosa PFL
Itamar Serpa PSDB
Jair Bolsonaro PPB
Jandira Feghali PCdoB
João Mendes PFL
João Sampaio PDT
Jorge Bittar PT
Jorge wilson PMDB
José Carlos Coutinho PFL
José Egydio PL
Laura Carneiro PFL
Luisinho S. PAR
1'.
Luiz Ribeiro PSDB
Luiz Sérgio PT
Márcio Fortes PSDB
Mattos Nascimento PS~

Mi 1ton Temer PT
Miriarn Reid PSB
Miro Teixeira .. _ PDT
Paulo Baltazar PSB



Paulo de Almeida PST
Paulo Feij6 PSDB
Reinaldo Gripp PL
Roberto Jefferson PTB
Rodrigo Maia PFL
Rubem Medina PFL
Simão Sessim PPB
Valdeci Paiva PSL

: Vivaldo Barbosa PDT
Wanderley Martins PSB

São Paulo
Alberto Goldman '" .PSDB
Aldo Rebelo pCdoB
Aloizio Mercadante PT
André Benassi PSDB
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Kandir PSDB
Arnaldo Faria de Sá PTB
Arnaldo Madeira PSDB
Ary Kara PPB
Bispo Wanderval PL
Celso Russomanno PPB
Chico Sardelli PFL
Clovis Volpi PSDB
Corauci Sobrinho o •••••• PFL
Cunha Bueno PPB
De Velasco PSL
Delfim Netto PPB
Dr. Hélio PDT
Duilio Pisaneschi PTB
Emerson Kapaz PPS
Fernando Zuppo PSDC
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
Ivan Valente PT
Jair Meneguelli PT
João Eduardo Dado PMDB
João Herrmann Neto PPS
João Paulo _ . _PT
Jorge Tadeu Mudalen PMDB
José Aníbal PSDB
Jo~P. de Abreu _ _ PTN
José Dirceu PT
José Genoíno ~.PT

,José Índio PMDB
José Roberto Batochio PDT
Julio Semeghini PSDB
Kincas Mattos PSB
Lamartine Posella PMDB
Luciano Zica PT
Luiz Antonio Flcury PTB
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Luiza Erundina PSB
Marcelo Barbieri PMDB
Marcos Cintra PFL

Medeiros PL
Michel 'l'emer PMDB
Mil ton 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 PSDB
Robson Tuma PFL
Rubens Furlan PPS
Salvador Zimbaldi PSDB
Sampaio Dória PSDB
Silvio Torres PSDB
TeIma de Souza PT
Vadão Gomes PPB
Valdemar Costa Neto PL
Wagner Rossi PMDB
Wagner Salustiano PPB
Xico Graziano PSDB
Zulaiê Cobra PSDB

Mato Grosso
Celcita Pinheiro PFL
Lino Rossi PSDB
Murilo Domingos .............•... PTB
Pedro Henry PPB
Ricarte de Freitas PSDB
Teté Bezerra PMDB
Welinton Fagundes PSDB
Wilson Santos PMDB

Distrito Federal
Agnelo Queiroz PcdoB
Alberto Fraga PMDB
Geraldo Magela PT
Jorge pinheiro , .. PMDB
Osório Adriano PFL
Paulo Octávio PFL
Pedro Celso PT
Wigberto Tartuce PPB

Goiás
Aldo Arantes PCdoB
Barbosa Neto PMDB
Euler Morais PMDB
Geovan Freitas PMDB
Jovair Arantes o ••••••• PSDB
Juquinha PSDB
Lidia Quinan PSDB
Lúcia Vânia 0 •••••••••••••• PSDB
Luiz Bittencourt PMDB
Nair Xavier Lobo PMDB
Norberto Teixeira PMDB
Pedro Canedo PSDB



Pedro Chaves PMDB
xoberto Balestra PPB
Ronaldo Caiado PFL
Vi lmar Rocha PFL
Zé Gomes da Rocha PMDB

Mato Grosso do Sul
Dr. Antonio Cruz PMDB
João Grandão PT
Manoel Vitória PT
Marçal Filho PMDB
Marisa Serrano PSDB
Nelson Trad PTB
Pedro Pedrossian PPB
Waldemir Moka PMDB

Paraná
Abelardo Lupion PFL
Affonso Camargo PSDB
Airton Roveda PTB
Alex Canziani PSDB
Basílio Villani PSDB
Chico da Princesa PSDB
Dilceu Sperafico PPB
Dr. Ros inha PT
Flávio Arns PSDB
Gustavo Fruet PMDB
Hermes Parcianello PMDB
Iris Simões PTB
Ivanio Guerra PFL
José Borba PMDB
José Carlos Martinez PTB
José Janene PPB
Luciano pizzatto PFL
Luiz Carlos Hauly PSDB
Márcio Matos PTB
Max Rosenmann .. '" PSDB
Moacir Micheletto PMDB
Nelson Meurer PPB
Odílio Balbinotti PSDB
Oliveira Filho PL
Osmar Serraglio PMDB
Padre Roque PT
Ricardo Barros PPB
Rllhp.n1'l Bllp.no __ .PPS
Santos Filho PFL
Werner Wanderer PFL

Santa Catarina
~~tônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss PT
Edinho Bez _ . PMDB
Edison Andrino PMDB
Eni Voltolini PPB
Fernando Coruja PDT
Gervásio Silva PFL
Hugo Biehl PPB
João Ma tos PMDB
João Pizzolatti PPB

Luci Choinacki PT
Paulo Gouvêa PFL
Pedro Bittencourt PFL
Renato Vianna PMDB
Serafim Venzon PDT
vicente Caropreso PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Precco PT
Airton Dipp PDT
Alceu Collares PDT
Ana Corso p'r
Augusto Nardes PPB
Cezar Schirmer PMDB
Clovis Ilgenfritz PT
Darcísio Perondi PMDB
Edir Oliveira PTB
Enio Bacci PDT
Esther Grossi PT
Ezidio pinheiro PSB
Fetter Junior PPB
Fioravante PT
Germano Rigotto PMDB
Henrique Fontana PT
Jarbas Lima PPB
Luis Carlos Heinze PPB
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Marchezan PSDB
Nelson Proença PMDB
Orlando Desconai PT
Osmar Terra PMDB
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo José Gouvêa PL
Paulo Paim PT
Pompeo de Mattos PDT
Roberto Argenta PHS
Telmo Kirst PPB
Yeda Crusius PSDB



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E pOLíTICA RURAL

Bloco (PSOB, PTB)

Antônio Jorge
Armando Abflio
Carlos Mosconi
Félix Mendonça
Júlio Semeghini

Luiz Ribeiro
Paulo Kobayash
Rose de Freitas

Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Welinton Fagundes
Zila Bezerra

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Suplentes

Fax: 318·2142

Agnaldo Muniz
2 vagas

Eujácio Simões
Paulo José Gouvêa

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (POT, PPS)

Dilceu Sperafico (PPB)
Giovanni Queiroz
Pompeu de Maltos

Romel Anfzio (PPB)
Salomão Cruz (PPB)

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Local: Anexo 11, Térreo, Ala C, sala 36
Telefones: 318-6916/6978/6979/6981

Presidente: Casar Bandeira (PFL)
1° Vice-Presidente: Francistônio Pinto (PFL)
2° Vice-Presidente: Júlio Semeghini (PSDB)
3° Vica-Presidente:
Titulares

Suplentes

Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)
1° Vice-Presidente: Ronaldo Caiado (PFL)
2° Vice-Presidente: Moacir Micheletto (PMDB)
3° Vice-Presidente: Josué Bengtson (PTB)
Titulares

Anivaldo Vale
B. Sá
Carlos Batata
Carlos Dunga
Helenildo Ribeiro
José Carlos Elias
Josué Bengtson
Nelson Marquezelli
Nilo Coelho
Odflio Balbinotti
Saulo Pedrosa
Xico Graziano

A/ex Canzian;
Átila Lira

José Aníbal
José Carlos Martinez

José Mifitão
Josué Bengtson

Léo Alcântara
Marcio Fortes

Osmânio Pereira
Roberto Rocha
Romeu Queiroz

Salvador Zimbaldi
Sérgio Reis

Alberto Goldman
Augusto Franco
Domiciano Cabral
Iris Simões
João Almeida
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Magno Malta (PST)
Mattos Nascimento (PL)
Narcio Rodrigues
Pedro Canedo
Saulo Coelho
Silas Câmara

Bloco (PFL, PST)

Carlos Alberto Rosado
Gervásio Silva
Jaime Martins

Joaquim Francisco
José Múcio Monteiro

José Rocha
Luiz Dantas

Marcondes Gadelha
Raginaldo Germano

Werner Wanderer
Zezé Perrella

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Joel de Hollanda
Kátia Abreu
Luiz Durão
Paulo Braga
Roberto Balestra (PPB)
Roberto Pessoa
Ronaldo Caiado

PMOB Bloco (PFL, PST)

Confúcio Moura
Igor Avelino
Marcelo Castro
Moacir Micheletto
Nelson Meurer (PPB)
Osvaldo Reis
Silas Brasileiro
Themlstocles Sampaio
Waldemir Moka
Wilson Santos

Abérico Filho
Alberto Fraga
Ana Catarina

Darclsio Perondi
Jurandil Juarez

Múcio Sá
Olavo Calheiros

3 vagas

Arolde de Oliveira
Cesar Bandeira
Corauci Sobrinho
Francistônio Pinto
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Mário Assad Júnior
Santos Filho
Yvonilton Gonçalves

Adauto Pereira
Ariston Andrade

Francisco Coelho
Gerson Gabrielli
Heráclito Fortes

José Carlos Aleluia
Neuton Lima

Ney Lopes
Paulo Magalhães
Sérgio Barcellos

Adão Pretto
João Grandão
Luci Choinacki
Nilson Mourão
Padre Roque

Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Hugo Biehl
Luis Carlos Heinze
Telmo Kirst

PT

PPB

Babá
Jair Meneguelli
José Pimentel

Orlando Desconsi
Wellington Dias

Almir Sá
Enivaldo Ribeiro

Fetler Júnior
Júlio Redecker (Lioonciado)

Vadão Gomes

PMOB

Benito Gama
Hermes Parcianello
Jorge Pinheiro
Marçal Filho
Maurflio Ferreira Lima
Nair Xavier Lobo
Nelson Proença
Pinheiro Landim
Ricardo Izar
1 vaga

Gastão Vieira
Gilberto Kassab (PFL)

Gustavo Fruet
Jonival Lucas Júnior

José Borba
Leur Lomanto

Luiz Bitlencourt
Marcelo Barbieri
Marinha Raupp
Roland Lavigne

PT

Ezldio Pinheiro
Kincas Mattos
Márcio Bitlar (PPS)

Bloco (PSB, pedoB)

Eliseu Moura (PPB)
João Tota (PPB)

1 vaga

Ana Corso
Babá
Gilmar Machado
Jorge Bitlar
Marcos Afonso

Adão Pretto
Angela Guadagnin

Esther Grossi
Luciano Zica

Paulo Delgado



Francisco Silva (PL) (Licenciado)

Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Irujo (PFL)
Vic Pires Franco (PFL)
1 vaga

PPB

Arnaldo Faria de Sá
Ary Kara

Gerson Peres
Nelson Meurer

Wigberto Tartuce

Dr. Antonio Cruz
Geovan Freitas
Jarbas Lima (PPB)
José Priante
Mendes Ribeiro Filho
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ronald Lavigne

Michel Temer
Nelo Rodolfo
Osvaldo Reis
Predo Novais
Rita Camata

Themfstocles Sampaio
Wilson Santos

1 vaga

Aldo Arantes
Luiza Erudina
Valdeci Paiva (PSL)

Agnaldo Muniz
Dr. Hélio
Olímpio Pires

Bloco (PSB, PCdoB)

Givaldo Carimbão
Kincas Mattos

1 vaga

Bloco (PDT, PPS)

Marcos de Jesus (PL)
Pimentel Gomes
Vivaldo Barbosa

Geraldo Magela
José Dirceu
José Genofno
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Rolim

PT

PPB

João Paulo
Nelson Pellegrino

Orlando Fantazzini
Professor Luizinho

Waldir Pires

Bloco (PL, PSL)

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Bloco (P5B, PCdoB)

Bispo Wanderval
Oliveira Filho

Secretária: Maria Ivone do Espirito Santo
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, Sala 13
Telefones: 318-6906 a 318-6908

Presidente: Inaldo Leitão (PSDB)
1° Vice-Presidente: Zenaldo Coutinho (PSDB)
2° Vice·Presidente: Robson Tuma (PFL)
3° Vice-Presidente: Osmar Serraglio (PMDB)
Titulares

Bispo Rodrigues
José Egydio

Fax: 318-2143

Suplentes

Augusto Farias
Edmar Moreira
Eurico Miranda
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Hackel

Alexandre Cardoso
José Antonio Almeida
Sérgio Miranda

Bloco (PDT, PPS)
Alceu Collares
Fernando Coruja
José Roberto Batochio

Bloco (PL, PSL)
Bispo Rodrigues
Luciano Bivar

Ary Kara
Cleonâncio Fonseca

Dr. Benedito Dias
Roberto Balestra

Wagner Salustiano

Aldo Arantes
Aldo Rebelo

lédio Rosa

Pedro Eugênio
Pompeo de Mattos

Wolney Queiroz

Bispo Wanderval
José Aleksandro

Bloco (PSDB, PTB)

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Anexo li, Térreo, Ala, Sala 21
Telefone: 318·6922 a 318·6925 Fax: 318·2144

André Benassi
Custódio Mattos
Fernando Gonçalves
Inaldo Leitão
Murilo Domingos
Nelson Marchezan
Nelson Otoch
Nelson Trad
Ricardo Ferraço
Sérgio Carvalho
Vicente Arruda
Zenaldo Coutinho
Zulaiê Cobra

Anivaldo Vale
Átila Lira

Bonifácio de Andrada
Edir Oliveira
Edir Oliveira

João Almeida
João Leão

Léo Alcântara
Luiz Antonio Fleury

Nicias Ribeiro
Odflio Balbinotti

Ricardo Rique
Sampaio Dória

Presidente: Ana Catarina (PMDB)
1° Vice-Presidente: Tílden Santiago (PT)
2° Vice-Presidente: Glycon Terra Pinto (PMDB)
3° Vice-Presidente: Luciano Pizzatlo (PFL)
Titulares

Bloco (P5DB, PTB)

Suplentes

Bloco (PFL, PST)

Bloco (PFL, P5T)
Aldir Cabral
An1ônio Carlos Konder Reis
lédio Rosa
Jaime Martins
Moroni Torgan
Ney Lopes
Paes Landim
Paulo Magalhães
Robson Tuma
Vilmar Rocha

PMDB

Cezar Schirmer
Coriolano Sales

Átila Lins
Claudio Cajado

Corauci Sobrinho
Jairo Carneiro
Luis Barbosa

Paulo Marinho
Pedro Irujo

Raimundo Santos
Ricardo Fiuza

Vic Pires Franco

Freire Júnior
Maria Lúcia

Badu Picanço
Clovis Volpi
Luiz Ribeiro
Ricarte de Freitas
Salatiel Carvalho (PMDB)
Welinton Fagundes

José Carlos Coutinho
Luciano Pizzatto
Milton Barbosa
Pedro Bitlencout
Ricardo Fiuza

Ana Catarina
Anlbal Gomes

PMDB

Dulio Pisaneshi
Elias Murad

Fátima Pelaes
Iris Simões

Max Rosenmann
Xico Grazíano

Jaime Fernandes
Laura carneiro

Paes Landim
Paulo Gouvêa

Pedro Pedrossian (PPB)

João Colaço
Mauro Lopes



Flávio Derzi
Glycon Terra Pinto
Luiz Bitlencout

Ricardo Izar
Silas Brasileiro
Wagner Rossi

Maria do Carmo Lara Henrique Fontana

PPB

João Paulo
Luiz Alberto
Tilden Santiago

PT

Fernando Gabeira (PV)
Jaques Wagner

Manoel Vitório

Eliseu Moura
Simão Sessim

Djalma Paes

Moacir Micheletlo (PMDB)
1 vaga

Bloco (P5B, PCdoB)

Evandro Milhomen

PPB

celso Russomanno
José Borba (PMDB)

Cunha Bueno
José Janene João Sampaio

Bloco (POT, PPS)

Pedro EUgênio

Inácio Arruda
Paulo Baltazar

Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Novais
Vanessa Grazziottin

Bloco (PL, P5L)

Socorro Gomes (PCdoB) Uncoln Portela

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala C, Sala 184
Telefones: 318-7072/7073 Fax: 318-2147

Rubens Bueno

Ronaldo Vasconcellos

Bloco (POT, PPS)

Olrmpio Pires

Bloco PL. PSL
Valdeci Paiva

PV

Nilmário Miranda (PT) Marcos Afonso (PT)

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11, Pav. Superior, Ala C, Sala 150
Telefones: 318-6929 a 318-6935 Fax: 318-2146

Bloco (PSOB, PTB)

Presidente: Djalma Paes (PSB)
1° Vice-Presidente: Socorro Gomes (PCdoS)
2° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
3° Vice-Presidente: Paulo Octávio (PFL)
Titulares

Suplentes

Laura Carneiro
Moroni Torgan

Nice Lobão
2 vagas

Alceste Almeda
Freire Júnior

Maurflio Ferreira Lima
2 vagas

Danilo de Castro
Fernando Gabeira (PV)

Inaldo Leitão
3 vagas

PMOB

Bloco (PFl, PST)

Alberto Fraga
Jorge Pinheiro
Lamartine Posella
Nair Xavier Lobo
Rita Camata

Presidente: Nelson Pellegrino (PT)
1° Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
2° Vice-Presidente: lédio Rosa (PSB)
3° Vice-Presidente: Regis Cavalcante (PPS)
Titulares

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Jaime Martins
José Rocha
Marcondes Gadelha
Neuton Lima
Reginaldo Germano

Bloco (PSOB, PTB)

Airton Roveda
Ana Corso (PT)
Eduardo Barbosa
Flávio Arns
Nelson Trad
Sebastião Madeira

Suplentes

Cesar Bandeira
Jorge Pinheiro (PMDB)

Luiz Durão
Pedro Fernandes

Roberto Pessoa

André Benassi
Antonio Carlos Pannunzio

Juquinha
Lúcia Vânia

Mário Negromonte
Ricardo Rique

PMOB

Bloco (PFl. PST)

Luisinho
Mauro Fecury
Paulo Octário
Sérgio Barcellos
Sérgio Novais (PSB)

Adolfo Marinho
Edir Oliveira
João Castelo
João Leão
Maria Abadia
1 vaga

Euler Morais
Gustavo Fruet
José Chaves
José índio
1 vaga

Asdrubal Bentes
João Mendes

Jorge Tadeu Mudalsn
Marcelo Teixeira

Norberto Teixeira

Luiz Eduardo Breenhalgh
Nelson Pellegrino
Padre Roque

PT

Marcos Rolim
Nilmário Miranda

Orlando Fantazzini

PT PPB

Clovis IIgenfritz
Iara Bernardi

Dr. Rosinha
Fernando Ferro

Arnaldo Faria de Sá
José Unhares

De Velasco (PSL)
José Janene



Secretária: Aparecida de Moura Andrade
Local: Anexo li, Térreo, Ala A, Sala 27
Telefones: 318-7024 a 318-7026 Fax: 318-2148

Agnelo Queiroz
lédio Rosa

Bloco (P5B, PCdoB)

José Antônio Almeida
Paulo Baltazar

Bloco (POT, PPS)

Almeida de Jesus

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Secretário: Mareio Marques de Araujo
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, Sala 185
Telefone: 318-8285 Fax: 318-2170

Regis Cavalcante

Cabo Júlio

1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Oliveira Filho

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Walfrido Mares Guia (PTB)
1° Vice-Presidente: Átila Lira (PSDB)
~ Vice-Presidente: Dino Fernandes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Celcita Pinheiro (PFL)
Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Suplentes

Presidente: Marcos Cintra (PFL)
1° Vice· Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
~ Vice-Presidente: Jaques Wagner (PT)
3° Vice-Presidente: Maria Abadia (PSDB)
Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes

Átila Lira
Bonifácio de Andrada
Dino Fernandes
Eduardo Seabra
Flávio Arns
Marisa Serrano
Walfrido Mares Guia

Fernando Gonçalves
Udia Quinan

Marcus Vicente
Nelson Marchezan

Paulo Mourão
Rafael Guerra

Raimundo Gomes de Matos

Alex Canziani
Arthur Virgllio
Léo Alcântara
Mareio Fortes
Sérgio Barros
Zila Bezerra

Gerson Gabrielli
Jairo Carneiro
Marcos Cintra
Osório Adriano
Rubem Medina

Antônio do Valle
Edison Andrino
Jurandil Juarez
Múcio Sá
1 vaga

Bloco (PFL, PST)

PMOB

PT

Affonso Camargo
Badu Picanço

Lidia Quinan
Marisa Serrano

Ricardo Ferraço
Veda Crusius

Arolde de Oliveira
Chico Sardelli

Francisco Garcia
Paulo Octávio
Ricardo Fiúza

Armando Monteiro
Elcione Barbalho
Nelson Proença
Waldemir Moka

1 vaga

Celcita Pinheiro
Costa Ferreira
Luis Barbosa
Nice Lobão
Osvaldo Coelho
Zezé Perrella

Gastão Vieira
João Matos
Nelo Rodolfo
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima

Esther Grossi
Ivan Valente
Professor Luizinho

Pastor Amarildo
Tânia Soares (PCdoB)
1 vaga

Bloco (PFL, PST)

Divaldo Suruagy
Ivan Paixão (PPS)

Joel de Hollanda
Mauro Fecury

Raimundo Santos
Santos Filho

PMOB
Jonival Lucas Junior

Maria Elvira
Milton Monti

Osmar Serraglio
1 vaga

PT
Gilmar Machado

Iara Bernardi
Padre Roque

PPB
Antonio Joaquim Araújo

Eurico Miranda
José Unhares

Divaldo Suruagy (PST)
Jaques Wagher
Virgflio Guimarães

Delfim Netto
João Pizzolatti

PPB

Aloizio Mercadante
Carlito Merss

Ricardo Berzoini

Augusto Nardes
Luiz Fernando

Agnelo Queiroz
Miriam Aeid

Wolney Queiroz

Bloco (P5B, pedoB)

Bloco (POT, PPS)

Djalma Paes
Evandro Milhomen

Clementino Coelho

Bloco (PSB, PCdoB)

Givaldo Carimbão Herculano Anghinetti (PPB)
Paulo José Gouvêa

Bloco (PL, PSL)

Luciano Bivar

Emerson Kapaz
Enio Bacci

Bloco (POT, PPS)

João Sampaio
Rubens Bueno

Secretária: Carla Rodrigues de Medeiros

Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala C, Sala 170

Telefones: 318-6900 a 69051 70111 7012 Fax: 318-2149



COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO Roberto Argenta

PHS

1 vaga

Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
1° Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
2° Vice-Presidente: José Carlos Fonseca Jr. (PFL)
3° Vice-Presidente: José Pimetel (PT)
Titulares Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E CONTROLE

Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala C, Sala 124
Telefones: 318-6960 a 6989/6955 Fax: 318-2150

Antônio Kadir
Félix Mendonça
José Anfbal
José Militão
Max Rosenmann
Rodrigo Maia
Sampaio Dória
Sebastião Madeira
Silvio Torres
Veda Crussius

Adolfo Marinho
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia
Basilio Villani

Juquinha
Luiz Carlos Hauly

Magno Malta (PST)
Walfrido Mares Guia

2 vagas

Presidente: Wellington Dias (PT)
1° Vice-Presidente: João Magalhães (PMDB)
2° Vice-Presidente: Marcos de Jesus (PL)
3° Vice-Presidente: João Caldas (PL)
Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Suplentes

Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga

PT

PPB

Sérgio Miranda

João Almeida
João Leão

Márcio Matos
Nelson Trad

Zenaldo Coutinho
1 vaga

João Grandão
Milton Temer

Virgflio Guimarães

Antônio do Valle
João Matos

Salatiel Carvalho
Saraiva Felipe

1 vaga

Deusdeth Pantoja
José Carlos Coutinho

Luisinho
Mário Assad Júnior

Ursicino Queiroz

Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Corrêa

Bloco (PFL, PST)

PMDB

Fernando Diniz
João Magalhães
Luiz Fernando (PPB)
Wagner Rossi
1 vaga

Iberê Ferreira
1 vaga

João Magno
Waldomiro Banancelli Fioravante
Wellington Dias

João Caldas (PTB)
Wigberto Tartuce (PPB)
3 vagas

Dr. Heleno
Expedito Júnior
Manoel Salviano
Max Mauro
Rommel Feijó
1 vaga

Clovis IIgenfritz
Geraldo Magela

Ivan Valente
José Dirceu

Darci Coelho
Euler Ribeiro

Marcos Cintra
Moreira Ferreira

Nice Lobão
Osvaldo Coelho
Osório Adriano

1 vaga

Benito Gama
João Henrique
José Lourenço

4 vagas

Delfim Netto
Eni Voltolini

Francisco Dornelles
Salomão Cruz

Carlito Merss
João Coser
José Pimentel
Ricardo Berzoini

PT

PMDB

Edinho Bez (PMDB)
Enivaldo Ribeiro
Fetler Júnior
João Mendes (PMDB)

Bloco (PFL, PST)

PPB

Armando Monteiro
Germano Rigotto
João Eduardo Dado
Jorge Tadeu Mudalen
Michel Temer
Milton Monti
Pedro Novais

Chico Sardelli
Deusdeth Pantoja
João Carlos Bacelar
Jorge Khoury
José Carlos Fonseca Jr.
Luiz Dantas
Mussa Demes
Pauderney Avelino

Bloco (P5B, PCdoB) Bloco (PDT, PPS)

2 vagas Gonzaga Patriota
1 vaga

1 vaga Regis Cavalcante

Secretária: Maria Helena Pinheiro Monteiro

Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A. Sala 161

Telefones: 318-6888/6887 Fax: 318-2176

Miro Teixeira
Pedro Eugênio

Eujácio Simões

Bloco (PDT, PPS)

Emerson Kapaz
Rubens Furlan

Bloco (PL, PSL)

Francisco Silva (Licenciado)

Bloco (PL, PSL)

Marcos de Jesus
Fernando Zuppo (S. Partido)1

Medeiros
1 vaga



COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA Titulares Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

Chiquinho Feitosa
João Almeida

Luiz Piauhylino
Márcio Fortes

Raimundo Gomes de Matos
Renildo Leal

Presidente: Antonio Cambraia (PSDB)
1° Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
3° Vice-Presidente: Antonio Feijão

Titulares

Antonio Cambraia
Antônio Jorge
Juquina
Nicias Ribeiro
Paulo Feijó
Salvador Zimbaldi

Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

Armando Abflio
Carlos Mosconi
Eduardo Barbosa
Udia Quinan
Lúcia Vânia
Osmânio Pereira
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos
Reinaldo Gripp
Renildo Leal
Vicente Caropreso

Bloco (PFL, PST)

Custódio Mattos
Eduardo Seabra

Feu Rosa
Itamar Serpa

Jovair Arantes
Max Mauro

Pedro Canedo
Ricarte de Freitas

Rommel Feijó
Saulo Coelho

Saulo Pedrosa

Francisco Garcia
Gervásio Silva
Gilberto Kassab
Ivanio Guerra
Moreira Ferreira

Bloco (PFL, PST)

Eliseu Resende
José Carlos Fonseca Jr.

Lael Varella
Pedro Bitlencourt

Yvonlton Gonçalves

PMDB

Arislon Andrade
C/euber Carneiro
Darci Coelho
Euler Ribeiro
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Marcondes Gadelha
Remi Trinta
Ursicino Queiroz

PMDB

Celcila Pinheiro
Costa Ferreira

IIdefonso Cordeiro
Ivanio Guerra

João Caldas (PL)
José Mendonça Bezerra

Kátia Abreu
Ronaldo Caiado

Wilson Braga

Bloco (PDT, PPS)

Bloco (PSB, PCdoB)

José Carlos Aleluia (PFL)

Bloco (PSB, PCdoB)

Antonio Feijão (PSDB)
Carlos Alberto Rosado (PFL)
João Colaço
Marcos Lima
Rose de Freitas (PSDB)

Fernando Ferro
Luciano Zica
Luiz Sérgio

José Janene
Vadão Gomes

Airton Dipp
Clementino Coelho

PT

PPB

Anfbal Gomes
Edinho Bez
Flávio Derzi

Jorge Wilson
Salatiel Carvalho

Avenzoar Arruda
Jorge Bittar
Luiz Alberto

Hadoldo Lima (PcdoB)
Romel Anizio

Jandira Feghali

Olimpio Pires
Pedro Pedrossian (PPB)

Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Darclsio Perondi
Jonival Lucas Júnior
Jorge Alberto
Rita Camata
Salomão Gurgel (PDT)
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Angela Guadagnin
Dr. Rosinha
Henrique Fontana
Orlando Desconsi
Orlando Fanlazzini

Antonio Joaquim Araújo
Dr. Benedito Dias
Eni Vollolini
José Linhares

PT

PPB

Dr. Antonio Cruz
Euler Morais

Jonival Lucas Júnior
Jorge Pinheiro

Marcelo Castro
Waldemir Moka

2 vagas

Ana Corso
Luci Choinacki

Maria do Carmo Lara
Paulo Paim

Teima de Souza

Almerinda de Carvalho
Ezidio Pinheiro (PSB)

Mirian Reid (PSB)
Pastor Amarildo

José Aleksandro

Bloco (PL, PSL)

Philemon Rodrigues

Eber Silva (PST)
Jandira Feghali

Bloco (PDT, PPS)

Agnelo Queiroz
Luiza Erundina

Secretária: Damaci Pires de Miranda
Local: Anexo 1/, Térreo, Ala C, Sala 56
Telefones: 318-6944 a 318-6946 Fax: 318-2137

Ivan Paixão
Serafim Venzon

Bloco (PL, P5L)

Alceu Collares
Dr. Hélio

Secretário: Elofzio Neves Guimarães
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, Sala 155
Telefones: 318-7016 a 7021 Fax: 318-2156

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Presidente: Laura Carneiro (PFL)
1° Vice-Presidente: José Unhares (PPB)
2° Vice-Presidente: Angela Guadagnin (PT)
3° Vice-Presidente: Vicente Caropreso (PSDB)

Elias Murad (PSDB)
José Egydio

Sem Partido
Pimentel Gomes (PPS)

Marcos de Jesus
Oliveira Filho

1 vaga



COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Freire Júnior (PMDB)
1° Vice-Presidente: Lino Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
3° Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Titulares Suplentes

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Duilio Pisaneschi
Haroldo Bezerra
Márcio Matos
Roberto Rocha
Romeu Queiroz
Sérgio Reis
1 vaga

Candinho Maltos
Carlos Dunga

Narcio Rodrigues
Paulo Feijó

Silas Câmara
Silvio Torres

Viltorio Medioli
2 vagas

Bloco (PSOB, PTB)

PT

PPB

PMOB

Hugo Biehl
Jair Bolsonaro
Simão Sessim

Telmo Kirst

Cabo Júlio
João Tota (PPB)

Pedro Valadares
1 vaga

Giovanni Queiroz
João Sampaio

Glycon Terra Pinto
Hermes Parcianello

Igor Avelino
João Magalhães

José Chaves
Marcos Lima
Osmar Terra

1 vaga

Pedro Celso
João Coser
Luiz Sérgio

Nilson Moura

PT

PPB

PMOB

Bloco (PFl, PST)

Antônio Carlos Konder Reis
Francistônio Pinto

lédio Rosa
Luiz Moreira

Milton Barbosa
Mussa Demes

Paulo Braga
Rubem Medina

1 vaga

Bloco (POT, PPS)

Bloco (PL, PSl)
Philemon Rodrigues
Robério Araújo

Airton Cascavel
Lael Varella (PFL)

Albérico Filho (PMDB)
Almir Sá
Ary Kara
Mário Negromonte (PSDB)

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota
Wanderley Martins

Carlos Santana
Manoel Vitório
Nelson Pellegrino
Teima de Souza

Asdrubal Bentes
Damião Feliciano
João Henrique
Marcelo Teixeira
Mauro Lopes
Norberto Teixeira
Olavo Calheiros
Pedro Chaves

Aracely de Paula
Eliseu Resende
IIdefonço Cordeiro
João Ribeiro
Neuton Lima
Oscar de Andrade
Pauo Gouvêa
Pedro Fernandes
Raimundo Santos

Alcione Athayde
Eduardo Campos

Almeida de Jesus

Eurfpedes Miranda

Arthur Virgflio
Bonifácio de Andrada

Dino Fernandes
José Carlos Elias

Lúcia Vânia
Nárcio Rodrigues

Nelson Marquezelli

Carlos Santana
João Magro

Waldomiro Fioravante

Arnaldo Faria de Sá
Odelmo Leão

1 vaga

Coriolano Sales
Edinho Bez

Enivaldo Ribeiro (PPB)
Nair Xavier Lobo
Osvaldo Biolchi

Bloco (PFl, PST)

Almerinda de Carvalho
Damião Feliciano (PMDB)

João Ribeiro
1 vaga

Bloco (Pl, P5l)

Bloco (POT, PP5)

Bloco (PSB, PCdoB)

Vivaldo Barbosa

Freire Júnior
João Tota (PPB)
Laire Rosado
Lino Rossi (PSDB)
Zé Gomes da Rocha

Medeiros

José Múcio Monteiro
Luciano Castro
Pedro Celso (PT)
Ricardo Barros (PPB)
Wilson Braga
1 vaga

Evandro Milhomen
Vanessa Grazziotin

Alexandre Santos
Candinho Maltos
Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Luiz Antonio Fleury
Pedro Henry
Ricardo Rique

Herculano Anghinetti
Jair Bolsonaro
Pedro Corrêa

Avenzoar Arruda
Jair Meneguelli
Paulo Paim

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Anexo li, Térreo, Ala C, Sala 46
Telefones: 318-6987/69901700417007 FAX: 318-2152

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

COMISSÃO DA AMAZÔNIA
E DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Ala A, sala 175
Telefones: 318-6973 a 318-6976 Fax: 318-2153

Presidente: Airton Cascavel (PPS)
1° Vice-Presidente: Eurfpdes Miranda (PDT)
2° Vice-Presidente: Elcione Barbalho (PMDB)
3° Vice-Presidente: Marcos Afonso (PT)

1 vagaJosé de Abreu
PTN

Airton Roveda
Alex Canziani

Suplentes

Affonso Camargo
Basilio Villani

Bloco (PSDB, PTB)

Presidente: Philemon Rodrigues (PL)
1° Vice-Presidente: Robério Araújo (PL)
2° Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
3° Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
Titulares



Bloco (PFL, PST)
Alceste Almeida (PMDB)
Átila Lins
Claudio Cajado
Francisco Rodrigues
Heráclito Fortes
Joaquim Francisco
José Thomaz NonO
Mário de Oliveira (PMDB)
Werner Wanderer

Titulares

Bloco (PSDB, PTB)
Antonio Feijão
Danilo de Castro
Josué Bengtson
Luiz Fernando (PPB)
Ricardo de Freitas
Sérgio Carvalho

Bloco (PFL, PST)
Airton Cascavel (PPS)
Átila Lins
Luciano Castro
Raimundo Santos
Vic Pires Franco

PMDB

Alceste Almeida
Elcione Barbalho
Freite Júnior
Jurandil Juarez
Mauro Lopes

PT
Babá
Manoel Vitório
Marcos Afonso

PPB

Dr. Benedito Dias
Salomão Cruz

Suplentes

Anivaldo Vale
Badu Picanço

Haroldo Bezerra
João Castelo
Márcio Matos

Marinha Raupp

Euler Ribeiro
João Ribeiro
Kátia Abreu

Luisinho
Sérgio Barcellos

Asdrubal Bentes
Confúcio Moura
Marinha Raupp

Mário de Oliveira
Nair Xavier Lobo

Avenzoar Arruda
Tilden Santiago
Wellington Dias

Pastor Amarildo
1 vaga

Paulo Kobayashi
Paulo Mourão
Vittório Medioli

PMDB
Alberto Fraga
Elcione Barbalho
Eunrcio Oliveira
Hélio Costa
Jorge Wilson
José Lourenço
Leur Lomanto
Maria Elvira
Maria Lúcia

PT
Aloizio Mercadante
Fernando Gabeira (PV)
Milton Temer
Paulo Delgado
Waldir Pires

PPB

Vicente Arruda
Vicente Caropreso

Zulaiê Cobra

Abelardo Lupion
Aldir Cabral

Aracely de Paula
João Carlos Bacelar

Jorge Khoury
Luciano Castro

Luciano Pizzalto
Robson Tuma
Vilmar Rocha

Edison Andrino
Eunrcio Oliveira
Fernando Diniz

Flávio Derzi
Germano Rigolto

Laire Rosado
Lamartine PoseUa

Marcelo Barbieri
Paulo Lima

José Genoíno
Luiz Eduardo Greenhalgh

Marcos Rolim
Nilmário Miranda
Tilden Santiago

Bloco (PSB, PCdoB)

Socorro Gomes Evandro Milhomen
Vanessa Grazziotin José Antonio Almeida

Cunha Bueno
Lincoln Portela (PSL)
Marcelo Barbieri (PMDB)
Wagner Salustiano

Celso Russomanno
Edmar Moreira
Jair Bolsonaro

Ricardo Ferraço (PSDB)

Bloco (PDT, PPS)

Eurfpedes Miranda

Bloco (PL, PSL)

Robério Araújo

Secretário: James Lewis Gorman Júnior
Local: Anexo 11, Térreo, Ala A, Sala 55
Telefones: 318-6998/6999 e 6970

Márcio Bitlar

José Aleksandro

Fax: 318-2145

Aldo Rebelo
Haroldo Lima
Pedro Valadares

João Herrmann Neto
Neiva Moreira
Rubens Furlan

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PDT, PPS)

Alexandre Cardoso
Delfim Netto (PPB)
Wanderley Martins

Airton Dipp
Fernando Coruja
Salomão Gurgel

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Presidente: Luiza Erundina (PSB)
1° Vice-Presidente: Ricardo Ferraço (PPS)
2° Vice-Presidente: Ney Lopes (PFl)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)

Secretária: Walbia Lóra
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Ala A, Sala 125
Telefones: 318-8266/6992 a 6996 Fax: 318-2125

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO
PARTICIPATIVA

Presidente: Hélio Costa (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jorge Wilson (PMDB)
2° Vice-Presidente: Neiva Moreira (PDT)
3° Vice-Presidente: Haroldo Uma (PCdoB)

Titulares

Bloco (PSDB, PTB)
Antonio Carlos Pannunzio
Arnon Bezerra
Feu Rosa
Itamar Serpa
José Carlos Martinez
José Teles
Luiz Carlos Hauly
Marcus Vicente

Suplentes

Alberto Goldman
Antonio Feijão
Antonio Kandir

Dr. Heleno
Manoel Salviano
Murilo Domingos

Nelson Otoch
Sérgio Reis

Cabo Júlio
De Velasco

Proposição:

Bloco (PL, PSL)

Maltos Nascimento
Robério Araújo

Autor: Mesa Diretora



Titulares Suplentes PT

Bloco (PSDB, PTB)
Avenzoar Arruda Fernando Ferro
João Paulo Geraldo Magela

AntOnio Jorge Edir Oliveira Professor Luzinho Maria do Carmo Lara

Bonifácio de Andrada Luiz Ribeiro
Feu Rosa Osmânio Pereira PPB
João Castelo Sebastião Madeira
Udia Quinan Sérgio Reis Almerinda de Carvalho Antonio Joaquim Araújo
Márcio Matos Veda Crusius Edmar Moreira 2 vagas
Vicente Arruda 2 vagas Pastor Amarildo
Zulaiê Cobra

Bloco (P5B, PCdoB)
Bloco (PFL, PST) Agnelo Queiroz Haroldo Lima

Gerson Gabrielli Celcita Pinheiro Luiza Erundína Sérgio Novais
Jaime Martins Costa Ferreira
José Thomaz NonO Gervásio Silva Bloco (POT, PP5)
Ney Lopes IIdefonço Cordeiro
Pedro Bittencourt Luiz Durão Pompeo de Mattos Fernando Coruja
Rodrigo Maia Zezé Perrella Ricardo Ferraço Regis Cavalcante

PMDB Bloco (PL, P5L)

Armando Monteiro Anfbel Gomes Lincoln Portela Eujácio Simões
Benito Gama Jorge Pinheiro
Gastão Vieira Jurandil Juarez Secretária: Cláudia Braga 1. De Almeida

João Colaço Laire Rosado Local: Anexo 11, Térreo, Ala, sala T-40

João Magalhães Teté Bezerra Telefone: 318-7958

Silas Brasileiro 1 vaga



COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 53,
DE 1999, QUE "ALTERA O INCISO V DO ART.

163 E O ART. 192 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL, E O CAPUTDO ART. 52

DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" Secretária: Maria Terezinha Donali

Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8783 Fax: 318-2140Proposição: PEC na 53/99 Autor: Senado Federal

Salomão Gurgel

Eujácio Simões

Milton Temer (PT)

Bloco (PL, PSL)

PV

Neiva Moreira

Ronaldo Vasconcello

Wellington Dias (PT)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO, N° 76-A, DE 1999,
QUE "INCLUI ARTIGO NO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS" - RECURSOS DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA PARA AS REGiÕES NORTE,

NORDESTE E CENTRO-OESTE
Autor: Ubiratan Aguiar

e Outros

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Presidente: Max Rosenmann (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relator: Rubem Medina (PFL)

Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

Antônio Kandir
Danilo de Castro
Edir Oliveira
Manoel Salviano
Max Rosenmann
Murilo Domingos
Narcio Rodrigues
Veda Crusius

Bloco (PFL, PST)

Gerson Gabrielli
Marcos Cintra
Paes Landim
Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
Rubem Medina

PMDB

Armando Monteiro
Benito Gama
Edinho Bez
João Mendes
Paulo Lima
Pedro Novais

PT

Aloisio Mercadante
Orlando Desconsi
Ricardo Berzoini

PPB

Suplentes

Adolfo Marinho
Antonio Cambraia

Felix Mendonça
Jovair Arantes

Luiz Carlos Hauly
Nilo Coelho

Xico Graziano
lila Bezerra

Adauto Pereira
Chico Sardelli

Francisco Coelho
Jairo Carneiro

Pedro Irujo
1 vaga

Antônio do Valle
Coriolano Sales

Euler Morais
Nelson Proença

Pedro Chaves
Salatiel Carvalho

Geraldo Magela
João Coser

José Pimentel

Proposição: PEC 0076/99

Presidente: Rommel Feij6 (PSDB)
1° Vice-Presidente: Luciano Castro (PFL)
20 Vice-Presidente: Babá (PT)
30 Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Laire Rosado (PMDB)

Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

Adolfo Marinho
Antônio Jorge
B. Sá
Carlos Batata
Manoel Salviano
Maria Abadia (Licenciada)
Marisa Serrano
Rommel Feij6

Ana Catarina
Anfbal Gomes
Antonio Feijão (PSDB)
Armando Monteiro
Damião Feliciano
Laire Rosado
Luiz Bittencourt

PFL

Suplentes

Anivaldo Vale
Eduardo Seabra

Fátima Pelaes
Jovair Arantes

Juquinha
lenaldo Coutinho

2 vagas

Pedro Chaves
6 vagas

Delfim Netto
Enivaldo Ribeiro
Felter Júnior

Agnelo Queiroz
Alexandre Cardoso

Pedro Eugênio

Eliseu Moura
Herculano Anghinetti

João Pizzolatti

Bloco (PSB, pedoB)
2 vagas

Bloco (POT, PPS)

Emerson Kapaz

Carlos Alberto Rosado
Celcita Pinheiro
Francisco Garcia
Ildefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra
Luciano Castro
Osvaldo Coelho

Avenzoar Arruda

PT

César Bandeira
Francisco Coelho
Gerson Gabrielli

José Thomaz Nonô
Luiz Durão

Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha

Jorge Bittar



Babá
José Pimentel
1 vaga

Cleonânio Fonseca
Salomão Cruz
Wigberto Tartuce

Enio Bacci

Inácio Arruda

Eujácio Simões

Agnaldo Muniz

3 vagas

PPB

Roberto Balestra
Yvonilton Gonçalves (PFL)

1 vaga

POT

Serafim Venzon

Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Novais

Bloco (PL, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado)

PPS

João Hermann Neto

PV

Kátia Abreu
Paulo Braga
Ronaldo Caiado

Confúcio Moura
João Colaço
José índio
Moacir Micheletto
Roland Lavigne
Silas Brasileiro

3 vagas

Dilceu Sperafico
Salomão Cruz
Vadão Gomes

Agnelo Queiroz
Ezldio Pinheiro

PMOB

PT

PPB

Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Barcellos
2 vagas

6 vagas

3 vagas

Eliseu Moura
João Tota

1 vaga

2 vagas

Clementino Coelho (PPS) Pedro Eugênio (PPS)
Bloco (POT, PPS)

PHS

Hugo Biehl (PPB) 1 vaga
Secretária: Fátima Moreira
Local: Anexo 11, Pavimento Superior. Sala 165-B
Telefone: 318-7060 Fax: 318-2140

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-8790 Fax: 318-2140

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"

Agnaldo Muniz
Airton Dipp

Eujácio Simões

Bloco (PL, PSL)

Márcio Bittar
1 vaga

Bispo Rodrigues

Proposição: PLP 167/00 Autor: Xico Graziano
Presidente: Carlos Batata (PSDB)
1° Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Kátia Abreu (PFL)

Titulares Suplentes

Anivaldo Vale
Antônio Jorge
Carlos Batata
Paulo Mourão
Sérgio Barros
Welinton Fagundes
Xico Graziano
Zila Bezerra

Bloco (PSDB, PTB)

Carlos Dunga
Chiquinho Feitosa
Luiz Carlos Hauly

Luiz Piauhylino
Saulo Pedrosa

Sérgio Reis
2 vagas

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 § 2° DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(ILUMINAÇÃO PÚBLICA)

Proposição: PEC n° 222/00 Autor: Juquinha e outros
Presidente: Gervásio Silva (PFL)
1° Vice-Presidente: Luiz Ribeiro (PSDB)
2° Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
3° Vice-Presidente: Eni Voltolini (PPB)
Relator: Osmar Serragljo (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Abelardo Lupion
Francisco Coelho
Jaime Fernandes

Bloco (PFL, PST)

Celcita Pinheiro
Luis Barbosa

Reginaldo Germano

Antônio Jorge
Juquinha
Luiz Carlos Hauly
Luiz Piauhylino
Luiz Ribeiro

Jovair Arantes
Saulo Coelho

Sérgio Carvalho
5 vagas



Márcio Matos Proposição: PEC 254/00 Autor: Senador Federal e
Paulo Feijó Outros
Sérgio Barros Presidente: Pedro Chaves (PMDB)

Bloco (PFL, PST)
10 Vice-Presidente: Jaime Fernandes (PFL)
20 Vice-Presidente: Avenzoar Arruda (PT)

Cleuber Carneiro Costa Ferreira 30 Vice-Presidente: Pastor Amarildo (PPB)
Gervásio Silva Expedito Júnior Relator: João Castelo (PSDB)
Gilberto Kassab Neuto Lima Titulares Suplentes
Ivanio Guerra Osvaldo Coelho
Santos Filho Pedro Bittencourt
Werner Wanderer Pedro Irujo Bloco (PSDB, PTB)

PMDB Antônio Jorge João Leão (PPB)
Anlbal Gomes Norberto Teixeira B. Sá Uno Rossi
Damião Feliciano 5 vagas Chiquinho Feitosa Lúcia Vânia
Edison Andrino João Castelo Ricardo Rique
Marcelo Teixeira José Teles Ricarte de Freitas
Osmar Serraglio Murilo Domingos 3 vagas
Roland Lavigne Nilo Coelho

Paulo Mourão

PT

Fernando Ferro Henrique Fontana
Bloco (PFL, PST)

Luciano Zica Jorge Bitlar Ariston Andrade Cleuber Carneiro
Padre Roque Luiz Sérgio Darci Coelho Costa Ferreira

Jaime Fernandes Jairo Carneiro

PPB Osvaldo Coelho Kália Abreu
Ronaldo Caiado Paes Landim

Dilceu Sperafico Hugo Biehl Wilson Braga Vilmar Rocha
Eni Voltolini Luiz Carlos Heinze
Márcio Reinaldo Moreira Salomão Cruz PMDB

Bloco (PSB, pedoB) Marcelo Castro
Murilio Ferreira Lima

José Antonio Almeida Gonzaga Patriota Osvaldo Reis
Tânia Soares 1 vaga Pedro Chaves

Teté Bezerra

Bloco (PDT, PPS)
1 vaga

Airton Dipp João Sampaio
João Herrmann Neto 1 vaga

Avenzoar Arruda

Bloco (PL, PSL)
João Grandão
Wellington Dias

Ronaldo Vasconcellos José Aleksandro

PTN Enivaldo Ribeiro
José de Abreu 1 vaga Pastor Amarildo

Roberto Balestra

Euler Morais
Igor Avelino

Jonival Lucas Júnior
Múcio Sá (PTB)

2 vagas

PT

Fernando Ferro
José Pimentel
Manoel Vitório

PPB

Eliseu Moura
Iberê Ferreira (PTB)

Mário Reinaldo Moreira

Secretário: Estevam dos Santos Silva
Local: Serviço Comissões Especiais - Anexo 11 - Sala 165-B
Telefone: 318-7064/318-7060 Fax: 318-2140

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 165·B
Telefone: 318-7058 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER APROPOSTA DE

EMENDA ACONSTITUiÇÃO N° 254-A, DE 2000,
DO PODER EXECUTIVO, QUE "ALTERA O ART.

42 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,
PRORROGANDO, POR DEZ ANOS, A

APLICAÇÃO, POR PARTE DA UNIÃO, DE
PERCENTUAIS MíNIMOS DO TOTAL DOS

RECURSOS DESTINADOS AIRRIGAÇÃO NAS
REGiÕES CENTRO-OESTE E NORDESTE"

Bloco (PDT, PPS)

Clementino Coelho
Neiva Moreira

Bloco (PSB, PCdoB)
Gonzaga Patriota
Sérgio Novais

Bloco (PL, PSL)

Eujácio Simões

PHS
Pauderney Avelino (PFL)

Regis Cavalcante
Wolney Queiroz

2 vagas

Marcos de Jesus

1 vaga



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
"ACRESCENTAR O ART. 79 AO ATO DAS

DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, INCORPORANDO OS

POLICIAIS MILITARES DO EXTINTO
TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA

AOS QUADROS DA UNIÃO"

Eurrpedes Miranda

Oscar Andrade

José de Abreu

Bloco (PL, PSL)

PTN

Giovanni Queiroz

Robério Araújo

1 vaga

Autor: Poder ExecutivoProposição: PEC n° 289/00

Presidente: Expedito Júnior (PSDB)
1° Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
2° Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Luciano Castro (PFL)

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Badu Picanço
Eduardo Seabra
Expedito Júnior
Fátima Pelaes
Juquinha
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho
Zila Bezerra

Suplentes

Antonio Feijão
Candinho Mattos

Itamar Serpa
Josué Bengtson

Nicias Ribeiro
Osmânio Pereira

Renildo Leal
Saulo Coelho

Secretária: Maria Terezinha Donati
Local: Anexo li, Pavimento Superior, sala 165-B
Telefone: 318-8783 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 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
Presidente: Claudio Cajado (PFL)
1° Vice-Presidente: Luiz Dantas (PST)
2° Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
3° Vice-Presidente: Almir Sá (PPB)
Relator: José Teles (PSDB)
Titulares Suplentes

Bloco (PFL, PST)

6 vagas

PFl

Bloco (PSDB, PTB)

Antonio Carlos Pannunzio
Raimundo Gomes de Matos

Rommel Feij6
5 vagas

Bloco (PMOB, PST, PTN)
lédio Rosa
Laire Rosado
Luiz Dantas
Pedro Irujo (PFL)
Remi Trinta
1 vaga

Antônio Jorge
Dr. Heleno
Eduardo Seabra
Fátima Pelaes
José Múcio Monteiro (PFL)
José Teles
Ricardo Aique
1 vaga

Alberto Fraga
5 vagas

Aldir Cabral
Celcita Pinheiro

Francisco Garcia
João Ribeiro (Licenciado)

Pauderney Avelino
Sérgio Barcellos

PT

PMOB

Atceste Almeida
Asdrubal Bentes
Confúcio Moura
Elcione Barbalho
Jurandil Juarez
Marinha Raupp

Darci Coelho
Francisco Rodrigues
Ildefonço Cordeiro
Luciano Castro
Luis Barbosa
Moroni Torgan

Babá
Marcos Afonso
Nilson Mourão

3 vagas

PPB

Átila Lins
Claudio Cajado
Jairo Carneiro
José Múcio Monteiro
Luciano Castro
Mário Assad Júnior

Almerinda de Carvalho
Moroni Torgan

Ney Lopes
Robson Tuma
Wilson Braga

1 vaga
Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Salomão Cruz

Roberto Balestra
2 vagas PT

Evandro Milhomen
Gonzaga Patriota

Bloco (PSB, PCdoB)

2 vagas

Avenzoar Arruda
Dr. Aosinha
Manoel Vitório
Vanessa Grazziotin ( PC do B)

Agnelo Queiroz (PC do B)
3 vagas

PPB

Agnaldo Muniz

Bloco (POT, PPS)

Airton Cascavel
Almir Sá
Antonio Joaquim Araújo

Herculano Anghinetti
Hugo Biehl



1 vaga

POT

1 vaga José Carlos Coutinho
Paulo Marinho
Vilmar Rocha

Paulo Braga
Paulo Gouvêa

Pedro Fernandes

João Sampaio Olimpio Pires PT

Jandira Feghali
Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PL, PSL)

1 vaga
Carlito Merss
Geraldo Magela
Waldir Pires
1 vaga

João Paulo
3 vagas

Philemon Rodrigues José Aleksandro
PPB

Agnaldo Muniz

PPS

1 vaga

Eni Voltolini
Luiz Fernando
Nelson Meurer

Dr. Benedito Dias
Edmar Moreira

1 vaga

PHS POT

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE Bloco (PL, PSL)

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 281-A, DE 2000, Marcos Cintra (PFL)

QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO I
DO § 1° DO ART. 73 DA CONSTITUiÇÃO PPS

FEDERAL" (ALTERA CRITÉRIO DE Agnaldo Muniz

NOMEAÇÃO DE MINISTRO DO TCU)

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 José Roberto Batochio

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

Fernando Coruja

1 vaga

Eujácio Simões

Aegis Cavalcante

Proposição: PEC 281/00 Autor: Senado Federal
PHS

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

Bloco (PMOB, PST, PTN)

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

1 vaga

Félix Mendonça
Feu Rosa

Léo Alcãntara
Rafael Guerra

Renildo Leal
3 vagas

Bloco (P5DB, PTB)

Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7063 Fax: 318-2140

B. Sá
Fernando Gonçalves
Odflio Balbinotti
Max Mauro
Aicarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

Suplentes

Cezar Schirmer
Laire Rosado

4 vagas

Cleuber Carneiro
Kátia Abreu
Lael Varella

Adolfo Marinho
Fernando Gonçalves

Feu Rosa
Jovair Arantes

Luiz Antonio Fleury
Sampoio Dória
Sérgio Guerra

1 vaga

PFL

Augusto Franco
Bonifácio de Andrada
lnaldo Leitão
João Castelo
José Carlos Martinez
Lúcia Vãnia
Maria Abadia (Licencíada)
Roberto Jefferson

lédio Rosa
Mauro Benevides
Osmar Serraglio
Pinheiro Landim
Renato Vianna
Ricardo Izar

Átila Lins
Chico Sardelli
Jairo Carneiro



Bloco (PMDB, PST, PTN)

Bloco (PL, PSL)

Paulo José Gouvêa Pastor Valdeci Paiva

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"

PDT

Sérgio Miranda

Suplentes

PFL

Carlos Alberto Rosado
Cleuber Carneiro

Deusdeth Pantoja
João Carlos Bacelar
José Carlos Aleluia
Pauderney Avelino
Pedro Pedrossian

Wilson Braga

PMDB

Barbosa Neto
Edinho Bez

Gastão Vieira
José Chaves

Waldemir Moka
2 vagas

PSOB

Alberto Goldman
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia
Basflio Villani
Inaldo Leitão

Manoel Salviano
Silvio Torres

PT

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana
Virgflio Guimarães

1 vaga

PPB
Eliseu Moura

Enivaldo Ribeiro
Gerson Peres

1 vaga

PTe

Eduardo Paes (Licenciado)
1 vaga

POT

Enio Bacci
Fernando Zuppo

Bloco (PSB, PCdoB)

Eduardo Campos

Eurfpedes Miranda
~vaga

Fetler Júnior
João Pizzolatti
Romel Anizio
Sampaio Dória (PSDB)

Antônio do Valle
Armando Monteiro
Germano Rigotto
José Priante
Luiz Bittencourt
Paulo Lima
1 vaga

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

Eliseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Demas
Paulo Magalhães
Pedro Fernandes
Roberto Brant (Licenciado)
Ronaldo Caiado

Titulares

Milton Temer
Ricardo Berzoini
2 vagas

Antonio Kandir
José Militão
Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço

1 vaga

1 vaga

Fax: 318-2140

João Grandão
Marcos Afonso

2 vagas

Fernando Coruja

Elcione Barbalho
Moacir Michelelto

5 vagas

Fernando Gabeira (PV)

Gervásio Silva
José Carlos Coutinho

José Mendonça Bezerra
Luis Barbosa

Mílton Barbosa
Paulo Marinho
Zezé Perrella

Augusto Nardes
Jonival Lucas Júnior (PMDB)

1 vaga

PT

PFL

PPB

Bloco (PSB, PCdoB)

Vanessa Grazziotin

Carlos Dunga
Francistônio Pinto (PFL)
Glycon Terra Pinto
Luiz Biltencourt
Remi Trinta
Saraiva Felipe
1 vaga

Adão Pretto
Fernando Ferro
Luiz Sérgio
Padre Roque

PPS

PHS

Walfrido Mares Guia (PTB)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11 - Sala 165-B
Telefone: 318-7062/318-7061

Pompeo de Mattos

Ayrton Xerêz (Licenciado)

Claudio Cajado
Euler Ribeiro
Francisco Rodrigues
Gerson Gabrielli
Moreira Ferreira
Sérgio Barcellos
1 vaga

Cleonâncio Fonseca
Dilcau Sperafico
Hugo Biehl

Bloco (PL. PST, PMN, PSD, PSL)

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-8
Telefone: 318-8437/8418 Fax: 318-8418

Proposição: PEC 175/95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
1° Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
2" Vice-Presidente:
3° ViCe-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demas (PFl)

Eujácío Simões Ronaldo Vasconcellos (S. Part.)



COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A OCUPAÇÃO DE
TERRAS PÚBLICAS NA REGIÃO AMAZÔNICA

Bloco (PSDB, PTB)

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

Proposição: RCP 2199

Josué Bengtson
Nilson Pinto (Licenciado)
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Autor: Sérgio Carvalho e Outros

Suplentes

Badu Picanço
Bonifácio de Andrada

Max Rosenmann
Nicias Ribeiro

Titulares

Alex Canziani
Alexandre Santos
Iris Simões
Léo Alcãntara
Max Rosenmann
Silvio Torres

Darcfsio Perondi
Geovan Freitas
Jurandil Juarez
Nelo Rodolfo
Ricardo Izar

Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Basflio Villani
Fernando Gonçalves

Juquinha
Pedro Canedo

Raimundo Gomes de Matos
Veda Crusius

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Antônio do Valle
João Magalhães

Jorge Pinheiro
José Borba

Pedro Chaves
Ricardo Izar

PFL

Alceste Almeida
Confúcio Moura
Asdrubal Bentes

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Jorge Costa (PT)
Osvaldo Reis

1 vaga

Corauci Sobrinho
Jaime Martins
José Mendonça Bezerra
José Rocha
José Múcio Monteiro

IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa

Roberto Pessoa
Ronaldo Vasconcellos (PL)

Chico Sardelli

PFL
PT

Airton Cascavel (PPS)
Átila Lins
Luciano Castro

Expedito Júnior
Oscar Andrade

Sérgio Barcellos

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Dr. Rosinha
Pedro Celso

Geraldo Magela
José Genofno

Tânia Soares (PCdoB)

Babá
Nilson Mourão

PT

PPB

2 vagas
Eurico Miranda
José Janene

PPB

Herculano Anghinetti
José Janene

Almir Sá
Luiz Fernando

João Tota
Salomão Cruz POT

Olimpio Pires João Sampaio
POT

Giovanni Queiroz Eurfpedes Miranda

Bloco (PSB, PCdoB)
Evandro Milhomen Vanessa Grazziotin

Bloco (PL, PSl)

Aldo Rebelo

Bloco (PSB, PCdoB)

Eduardo Campos

Bloco (PL, PSL)

Robério Araújo José Aleksandro Luciano Bivar Pastor Valdeci Paiva
PHS

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Serviço de CPI, Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-7067/318-7055

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A APURAR A REGULARIDADE

DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE
ACBF E ANIKE

Presidente: Aldo Rebelo (PedoB)
1° Vice-Presidente: Nelo Rodolfo (PMDB)
2° Vice-Presidente: Pedro Celso (PT)
3° Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
Relator: Silvio Torres (PSDB)

Secretário: Marcos Figueira
Local: Anexo 11- Sala 151-B
Telefones: 318-8430/7064/7055

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."

Autor: Deputado Luiz Antonio
Fleury e Outros

Regis Cavalcante

PPS

Rubens Furlan

Proposição: RCP 5/99

Francisco Rodrigues (PFL)

Autor: Aldo Rebelo e Outros

Renildo Leal (PTB)

Proposição: RCP 3/99



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: Damião Feliciano (PMDB)
1° Vice-Presidente: Francisco Garcia (PFL)
~ Vice-Presidente: João Coser (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Anivaldo Vale (PSDB)

Bloco (PSOB, PTB)

Bloco (PSOB, PTB)

Anivaldo Vale
Luiz Antonio Fleury
Luiz Carlos Hauly
Veda Crusius

Bloco (PFL, PST)

Alex Canziani
Clovis Volpi

Léo Alcântara
Saulo Coelho

Augusto Franco
Anivaldo Vale
Nelson Otoch
Sérgio Reis

Bloco (PFL, PST)
Carlos Alberto Rosado
Francisco Garcia
Roberto Pessoa

Clovis Volpi
Eduardo Seabra

Luiz Ribeiro
1 vaga

Cleuber Carneiro
Luciano Pizzalto

Luiz Moreira

Chico Sardelli
Corauci Sobrinho
Robson Tuma

Luiz Durão
Neuton Uma

1 vaga

PMOB
Damião Feliciano
João Matos
Norberto Teixeira

João Henrique
José Borba

1 vaga

PMOB

Lamartine PoseUa João Eduardo Dado
PT

Marcelo Barbieri 2 vagas João Coser Avenzoar Arruda
Roland Lauigne José Pimentel Waldomiro Barancelli Fioravante

PT PPB

Iara Bernardi José Pimentel Augusto Nardes José Janene
Ricardo Berzoini Teima de Souza Luiz Fernando Simão Sessim

PPB

Celso Russomanno Wagner Salustiano
Bloco (PSB, PCdoB)

Cunha Bueno 1 vaga Paulo Baltazar Gonzaga Patriota

Bloco (PSB, PCdoB)
Bloco (POT, PPS)

Kincas Maltos Aldo Rebelo

Bloco (POT, PPS)
Regis Cavalcante Pompeo de Maltos

Dr. Hélio João Herrmann Neto

Bloco (PL, PSL) Bloco (PL, PSL)
Bispo Wanderval De Velasco

PTN Magno Malta Eujácio Simões

José de Abreu 1 vaga

Secretário: Francisco de Assis Diniz PV
Local: Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-8436 Fax: 318-2182 Geraldo Magela (PT) Tânia Soares (PCdoB))

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A "INVESTIGAR AS POSSíVEIS
IRREGULARIDADES ATENTATÓRIAS AOS

PRINCípIOS CONSTITUCIONAIS DA
LEGALIDADE, DA MORALIDADE

ADMINISTRATIVA E DA ECONOMICIDADE,
NAS OBRAS INICIADAS E NÃO CONCLUíDAS

E NOS BENS IMÓVEIS QUE NÃO
ESTÃO SENDO UTILIZADOS,

OU UTILIZADOS INADEQUADAMENTE,
PELA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL"

Presidente: Gustavo Fruet (PMOB)
1° Vice-Presidente: João Carlos Bacelar (PFL)
~ Vice-Presidente: Milton Temer (PT)
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Alberto Goldman (PSDB)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A "INVESTIGAR AS RELAÇÕES

DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O
SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO" - PROER

Autor: Milton Temer e Outros

Fax: 318-2182

Proposição: RCP 21/96

Secretário: Regina Maria Veiga Brandão
Local: Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-8786

Autor: Augusto Nardes e outrosProposição: RCP 15/95



Titulares

Bloco (PSDB, PTB)
Alberto Goldman
Danilo de Castro
Fernando Gonçalves
Márcio Fortes

Bloco (PFL, PST)

João Carlos Bacelar
José Carlos Fonsceca Jr.
Pedro Bittencourt

PMDB

Gustavo Fruet
Rita Camata
Wagner Rossi

PT

Ivan Valente
Milton Temer

PPB

Suplentes

Antonio Kandir
Luiz Carlos Hauly
Roberto Jefferson

Veda Crusius

Ney Lopes
Paes Landim

Rubem Medina

Antônio do Valle
José Borba

José Lourenço

José Pimentel
Ricardo Berzoini

Titulares

Antonio Feijão
Luiz Piauhylino
Márcio Fortes
Silas Câmara
Zenaldo Coutinho

Aldir Cabral
Darci Coelho
Francisco Rodrigues
Gilberto Kassab
Jairo Carneiro

Confúcio Moura
Eunfcio Oliveira
Jurandil Juarez
Marinha Raupp

Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

Armando Abflio
Badu Picanço
Sérgio Barros

Sérgio Carvalho
Zila Bezerra

Bloco (PFL, PST)

Chico Sardelli
Luiz Moreira

Mauro Fecury
Sérgio Barcellos

Yvonilton Gonçalves

PMDB

Alceste Almeida
3 vagas

PT
Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio

Haroldo Lima

João Tota
Ricardo Barros

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

Bloco (PDT, PPS)

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Afonso

PPB

João Tota
Luiz Fernando

Babá
Ivan Valente

Jair Bolsonaro
Salomão Cruz

José Roberto Batochio

Bloco (PL, PSL)

Almeida de Jesus

PTN

José de Abreu

Secretário: Manoel Alvim
Local: Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-8429

Pedro Eugênio

João Caldas

1 vaga

Fax: 318-2182

Bloco (PSB, PCdoB)

Evandro Milhomen

Bloco (PDT, PPS)

Márcio Bittar

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos

PHS

Socorro Gomes

Neiva Moreira

José Aleksandro

Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
1° Vice-Presidente: Lujz Piauhylino (PSDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Afonso (PT)
3° Vice-Presidente: João Tota (PPB)
Relator: Confúcio Moura (PMDB)

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
"APURAR AS ATIVIDADES, RELAÇÕES E ENVOLVIMENTO
DO SR. JOSÉ AFONSO ASSUMPÇÃO E DO EMBAIXADOR
JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS NO EXERCíCIO DE

ADVOCACIA ADMINISTRATIVA, TRÁFICO DE
INFLUÊNCIAS, OFERECIMENTO DE PROPINAS

(CORRUPÇÃO ATIVA) E ESPECIALMENTE TODAS AS
DENÚNCIAS REFERENTES AO PROJETO SIVAM

SISTEMA DE VIGILÂNCIA DA AMAZÔNIA

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO
ESTUDO DAS REFORMA POlÍTICAS

Proposição: RCP 23/96 Autor: Deputado Arlindo Chinaglia
e Outros

Pompeo de Maltos (PDT)
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Anexo li, sala 151·B
Telefone: 318-7061

Presidente: Olavo Calheiros (PMDB)
1° Vice-Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Romel Anfzio (PPB)
Relator: João Almeida (PSDB)

Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

Bonifácio de Andrada

1 vaga

Fax: 318-2182

Suplentes

André Benassi



Custódio Maltos
Eduardo Seabra
João Almeida
Josué Bengston
Marisa Serrano
Pedro Canedo
Rommel Feijó
Salvador Zimbaldi
Xico Graziano

Affonso Camargo
Aracely de Paula
Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Gilberto Kassab
Paulo Octávio
Rubem Medina
Vilmar Rocha

Coriolano Sales
João Colaço
Jorge Alberto
Jorge Wilson
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Olavo Calheiros
1 vaga

Anivaldo Vale
Dino Fernandes

Fernandes Gonçalves
Júlio Semeghini

Rafael Guerra
Roberto Jefferson

Sebastião Madeira
Vicente Caropreso

Zulaiê Cobra

Bloco (PFL, PST)

Aldir Cabral
José Rocha

Mário Assad Júnior
Neuton Lima

Reginaldo Germano
Vic Pires Franco

2 vagas

PMOB

Gastão Vieira
Jorge Pinheiro

Laire Rosado
Mário de Oliveira
Osmar Serraglio

Paulo Uma
2 vagas

PT

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7063 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO ~ 203, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART.

222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
SUPRIMINDO-SE O § 2° DO REFERIDO

ARTIGO, QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE
EMPRESAS JORNAlÍSTICAS E DE

RADIODIFUSÃO SONORA E DE SONS E
IMAGENS", E À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 455, DE 1997, "QUE DÁ

NOVA REDAÇÃO AO ART. 222 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL",

APENSADA ÀQUELA
Proposição: PEC 203/95 Autor: LaprovilaVieira e Outros
Presidente: Ayrton Xerêz (PPS) (Licenciado)
1° Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
2° Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
3° Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

João Paulo
José Dirceu
Milton Temer
Nilmário Mi randa

Dr. Rosinha
Geraldo Magela

José Genofno
Virgflio Guimarães

PPB

Arolde de Oliveira
Euler Ribeiro
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
Santos Filho
Vic Pires Franco
José Carlos Fonseca Jr.

José Mendonça Bezerra
Lavoisier Maia

Luciano Pizzatto
Pedro Pedrossian

Ronaldo Caiado
Sérgio Barcellos

1 vaga

Antonio Joaquim Araújo
Gerson Peres
Romel Anizio
Wagner Salustiano

Bloco (PSB, PCdoB)

Haroldo Lima
José Antonio Almeida

Bloco (POT, PPS)

João Sampaio
Márcio Bittar

Bloco (PL, PSL)

Bispo Rodrigues
Ronaldo Vasconcellos

Nelson Meurer
Simão Sessim

2 vagas

Aldo Rebelo
Alexandre Cardoso

Dr. Hélio
Rubens Bueno

Bispo Wanderval
Uncoln Portela

PMOB

Henrique Eduardo Alves (Licenciado)
Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim
1 vaga

PSDB

Anivaldo Vale
Ayrton Xerêz (PPS) (Licenciado)
José Thomaz Nonó (PFL)
Luisinho (PST)
Roberto Brant (PFL) (Licenciado)
Vittorio Medioli

PT

Maria Elvira
5 vagas

Alberto Goldman
Fernando Gabeira (PV)

Marisa Serrano
Zenaldo Coutinho

2 vagas

PHS

Roberto Argenta Régis Cavalcante (PPS)

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso
Walter Pinheiro

Regis Cavalcante (PPS)
3 vagas



PPB João Paulo
Professor Luizinho

Antonio Joaquim Araújo José Janene 1 vaga
Oliveira Filho (PSDB) Robério Araújo (PL)
Wagner Salustiano 1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
PTB Herculano Anghinetti

José Unhares
José Carlos Martinez Iris Simões
1 vaga Murilo Domingos

PDT
Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Neiva Moreira Agnaldo Muniz (PPS)

José Genofno
Paulo Delgado

Virgflio Guimarães

PPB

3 vagas

PTB

Walfrido Mares Guia

Bloco (PL, PST. PMN. PSD, PSL)

Bloco (PSB, PCdoB)

Clementino Coelho (PPS)

Bispo Rodrigues

Jandira Feghali

Bispo Wanderval

PDT

José Roberto Batochio

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Valadares

Fernando Coruja

Djalma Paes

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 31 8-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Proposição: Autor: Presidente
Presidente: De Velasco (PSL)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator:

Titulares Suplentes
PFL

Bloco (PL. PST. PMN. PSD. PSL)

De Velasco Lincoln Portela

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"

PFL

Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
1° Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
2° Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
3° Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares

Cesar Bandeira
Claudio Cajado
Heráclito Fortes
Jaime Martins
Joel de Hollanda
Kátia Abreu
Paes Landim

Albérico Filho
Freire Júnior
Nelson Proença
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Arthur Virgllio
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Mareio Fortes
Nelson Marchezan
Zulaiê Cobra

Geraldo Magela

PMDB

PSDB

PT

Aracely de Paula
Celcita Pinheiro

Luis Barbosa
Pedro Fernandes
Sérgio Barcellos

2 vagas

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Adolfo Marinho
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Luiz Carlos Hauly

Gilmar Machado

Proposição: PLP 9/99

Gilberto Kassab
Paulo Braga
Paulo Marinho
Paulo Octávio
Robson Tuma
Ursicino Queiroz
Wilson Braga

Gustavo Fruet
Milton Monti
Norberto Teixeira
Osvaldo Biolchi

PMOB

Autor: Poder Executivo

Suplentes

Antônio Jorge (PTB)
Jaime Martins

João Ribeiro
Mauro Fecury

Raimundo Santos
Vilmar Rocha

1 vaga

Albérico Filho
João Colaço

4 vagas



Pedro Chaves
Wilson Santos

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/169-B
Telefone: 318-7060

PT

Or. Rosinha Ângela Guadagnin
Fernando Ferro Jair Meneguelli
Gilmar Machado Márcio Matos (S. Par!.)
1 vaga 1 vaga

PPB
Antonio Joaquim Araújo Pastor Amarildo
Enivaldo Ribeiro Robério Araújo (PL)
Nilton Baiano (Licenciado) Yvonilton Gonçalves (PFL)

prs
Max Mauro Chico da Princesa (PSOB)
1 vaga Walfrido Mares Guia

por
Alceu Collares Or. Hélio

Bloco (Pl, PST, PMN, PSO. PSL)

Marcos de Jesus

por

Pauderney Avelino Luciano Pizzatto
Rubem Medina Paes Landim
1 vaga Robson Tuma

PMDB

Coriolano Sales Antônio do Valle
Edinho Bez Armando Monteiro
Nelson Proença Euler Morais
Paulo Lima Flávio Derzi
Pedro Chaves Freire Júnior
Salatiel Carvalho Milton Monti

PSDB

Antonio Cambraia Adolfo Marinho
Antonio Kandir Jovair Arantes
Danilo de Castro Luiz Carlos Hauly
Manoel Salviano Nilo Coelho
Narcio Rodrigues Sampaio Dória
Veda Crusius Xico Graziano

PT

Geraldo Magela Carlos Santana
João Coser João Grandão
Ricardo Berzoini José Pimentel
Wellington Dias Milton Temer

PPB
Edmar Moreira Delfim Netto
José Janene Herculano Anghinetti
Luiz Fernando Márcio Reinaldo Moreira

PTB

Eduardo Paes (Licenciado) Fernando Gonçalves
Rodrigo Maia José Carlos Elias

Remi Trinta

José de Abreu (PTN)
Maria Abadia (Licenciada)

Paulo Mourão
3 vagas

PSDB

Bloco (PSB, PC do B)

Pedro Eugênio (PPS)Ojalma Paes

Anivaldo Vale
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Max Rosenmann
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

Pompeo de Mattos

Sérgio Miranda

Ronaldo Vasconcellos (S. Par!.)

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PL, PST. PMN, PSO. PSL)

Enio Bacci

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 277-A, DE 2000,
DO PODER EXECUTIVO, QUE "ALTERA OS

ARTS. 149 E 177 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (COMBUSTíVEIS)

Proposição: PEC 277/00 Autor: Poder Executivo
Presidente: Eliseu Resende (PFL)
1° Vice-Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3° Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Basilio Villani (PSDB)

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, S/165-B
Telefone: 318-7061

Eujácio Simões

Djalma Paes

Suplentes

Corauci Sobrinho
Darci Coelho

João Carlos Bacelar
José Carlos Coutinho

PFl

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

Jorge Khoury
Marcondes Gadelha
Mário Assad Júnior
Mussa Demes



Titulares

Badu Picanço
Basilio Villani
Clovis Volpi
João Almeida
Luiz Antonio Fleury
Márcio Fortes
Roberto Jefferson
Vi!tório Medioli

Chico Sardelli
Eliseu Resende
Gervásio Silva
Joel de Hollanda
José Carlos Aleluia
Moreira Ferreira

Antônio do Valia
Fernando Diniz
José Borba
José Priante
Paulo Lima
Waldemir Moka

Carlos Santana
Jaquas Wagner
Luciano Zica

Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

Expedito Júnior
Fernando Gonçalves

Itamar Serpa
Jovair Arantes

Juquinha
Nicias Ribeiro

Paulo Feijó
Rodrigo Maia (PFL)

Bloco (PFL. PST)

IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa

Mussa Demes
Paulo Marinho
Paulo Octávio

Werner Wanderer

PMDB

Armando Monteiro
Edinho Bez

Gastão Vieira
Salatiel Carvalho

2 vagas

PT

Fernando Ferro
2 vagas

Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
1° Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Relator: Neuton Lima (PFL)
Titulares

PFL

Almerinda de Carvalho
Átila Lins
Courauci Sobrinho
Gervásio Silva
IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa
Neuton Lima

PMDB

Albérico Filho
Barbosa Neto
Domiciano Cabral
Gustavo Fruet
2 vagas

PSDB

André Benassi
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

PT

Suplentes

Celcita Pinheiro
Cesar Bandeira

Kátia Abreu
Marcondes Gadelha

Nice Lobão
Robson Tuma

1 vaga

Jorge Wilson
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

3 vagas

Alexandre Santos
Léo Alcântara

Zenaldo Coutinho
3 vagas

PPB
4 vagas 4 vagas

José Janene
Pedro Padrossian
Vadão Gomes

Almir Sá
Roberto Balestra

Romel Anlzio

Haroldo Lima
Miriam Raid

Airton Dipp
Pedro Eugênio

Bloco (PSB, PCdoB)
Sérgio Miranda

1 vaga

Bloco (PDT, PPS)
João Hermann Neto

Olímpio Pires

PPB

Ary Kara
Augusto Farias
Gerson Peres

PTB

Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda

1 vaga

João Caldas
Bloco (PL, PSL)

Eujácio Simões
Nelson Marquezelli
1 vaga

Max Mauro
Nilton Capixaba

PV
Fernando Gabeira 1 vaga PDT

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7062/7052 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 374,
DE 1996, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À AlÍNEA

"E" DO INCISO 11 DO § 5° DO ART. 128
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

Bloco (PL, P5T. PMN, P5D, P5L)

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida Djalma Paes

Coriolano Sales (PMDB)

Ronaldo Vasconcellos (S. ParI.)

Enio Bacci

Bispo Wanderval

Autor: Senado FederalProposição: PEC 374/96



COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A INCIDÊNCIA DE

MORTALIDADE MATERNA NO BRASIL
Proposição: RCP 22/96 Autor: Fátima Pelaes e Outros
Presidente: Fátima Pelaes (PSDB)
1° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PFL)
2° Vice-Presidente: Iara Benardi (PT)
3° Vice-Presidente: Df. Benedito Dias (PPB)
Relator: Elcione Barbalho (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Fátima Pelaes
Lidia Quinan
Maria Abadia (Licenciada)
Marinha Raupp

Eduardo Barbosa
Flávio Arns

Marisa Serrano
Yeda Crusius

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO
ARTIGO 29 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORES
PROPORCIONAL À POPULAÇÃO)

Proposição: PEC 89/95 Autor: Nicias Ribeiro e Outros
Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
1° Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: João Pizzolatti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Ana Catarina
Elcione Barbalho
Geovan Freitas

PFL

Almerinda de Carvalho
Kátia Abreu
Nice Lobão

PT

Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo

1 vaga

Celcita Pinheiro
Laura Carneiro

1 vaga

Aldir Cabral
José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Roberto Pessoa
Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezé Perrella

Ana Catarina
Anlbal Gomes
Igor Avelino
João Magalhães
José índio
Norberto Teixeira

PMDB

PSDB

Francisco Rodrigues
Jaime Martins

Kátia Abreu
Moreira Ferreira

Paulo Marinho
Roland Lavigne (PMDB)

1 vaga

Hermes Parcianello
João Mendes

4 vagas

Angela Guadagnin
Iara Bernardi

1 vaga
Dr. Benedito Dias

Miriam Reid

Jandira Feghali

Robério Araújo

Ivan Paixão

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Dr. Rosinha

PPB

Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

POT

Dr. Hélio

Bloco (PSB, PCdoB)

Teima de Souza (PT)

Bloco (PL, PSL)

Philemon Rodrigues

PPS

Regis Cavalcante

Antonio Feijão
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Romeu Queiroz
Zulaiê Cobra

Wellington Dias
3 vagas

Cunha Bueno
João Pizzolatti
1 vaga

Max Mauro
1 vaga

Eber Silva

PT

PPB

PTB

por

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Max Rosenmann
Nilson Pinto (Licenciado)

2 vagas

4 vagas

Antonio Joaquim Araújo
Hugo Biehl

Romel Anizio

Renildo Leal
1 vaga

Pompeo de Mattos

Secretário (a): Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo li, Sala 151-B
Telefone: 318-7066/318-7055

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Eugênio (PPS) 1 vaga



Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado) Remi Trinta Haroldo Lima

Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga

PV

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: SelViço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

Regis Cavalcante (PPS) Airton Cascavel (PPS)
Bloco (PL, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado)

PPS

Marcos Cintra (PFL)

1 vaga

Agnaldo Muniz

PV

Sérgio Novais

Rubens Furlan

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI N° 203, DE 1991, QUE

"DISPÕE SOBRE O ACONDICONAMENTO, A
COLETA, O TRATAMENTO, O TRANSPORTE E

A DESTINAÇÃO DOS RESíDUOS DE
SERViÇOS DE SAÚDE", E APENSADOS.

Proposição: PL 203/91 Autor: Senado Federal
Presidente: José 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)

Titulares Suplentes

Suplentes

Autor: Fernando Zuppo
e Outros

Bloco (PSDB, PTB)
Antonio Carlos Pannunzio

Danilo de Castro
Iris Simões

José Carlos Elias
Jutahy Junior

Narcio Rodrigues
Saulo Pedrosa

Silvio Torres

Proposição: PEC 98/99

Alex Canziani
Augusto Franco
José Teles
Raimundo Gomes de Matos
Roberto Rocha
Sérgio Reis
2 vagas

Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
1° Vice-Presidente: Alex Canziani (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Joaquim Francisco (PFL)

Titulares

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 98, DE 1999, QUE "ALTERA
O ART. 30 PARA ACRESCENTAR INCISO

CONFERINDO COMPETÊNCIA AO MUNiCípIO
PARA DETERMINAR ATRIBUiÇÕES

DE VICE-PREFEITO"

Bloco (PMDB, PST, PTN)
Coriolano Sales
Gustavo Fruet
João Matos
Nair Xavier Lobo
2 vagas

Aracely de Paula
Euler Ribeiro
Francistônio Pinto
Joaquim Francisco
Paulo Braga
Vic Pires Franco

Avenzoar Arruda
Márcio Matos (S. Par!.)
2 vagas

cezar Schirmer
5 vagas

PFL
Adauto Pereira

Gilberto Kassab
Kátia Abreu

Pedro Pedrossian
Zila Bezerra

1 vaga
PT

4 vagas

Carlos Mosconi
Clovis Volpi
Iris Simões
Luiz Antonio Fleury
Max Rosenmann
Rafael Guerra
Ricarte de Freitas
Vicente Caropreso

Claudio Cajado
Euler Ribeiro
Joaquim Francisco
Luciano pjzzatto
Neuton Lima
Santos Filho

Bloco (PSDB, PTB)

Bloco (PFL, PST)

Armando Abflio
Amon Bezerra

Eduardo Barbosa
José Coimbra

Julio Semeghini
Lidia Quinan
Renildo Leal

Rose de Freitas

Cleuber Carneiro
Gilberto Kassab

Jaime Fernandes
José Carlos Aleluia

Lau ra Carneiro
Mário Assad Júnior

Antonio Joaquim Araújo
Pedro Henry (PSDB)
Simão Sessim

Fernando Zuppo

PPB

POT

Telmo Kirst
2 vagas

Eber Silva

Darcfsio Perondi
José Borba
José índio
Ricardo Izar
Saraiva Felipe
1 vaga

PMDB

José Borba
5 vagas



PT PSDB

Ivan Valente
Luciana 2ica
Marcos Afonso

Dr. Rosinha
Henrique Fontana

Jaques Wagner

PPB

Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Helenildo Ribeiro
Inaldo Leilão
João Castelo
Vicente Arruda

André Benassi
Feu Rosa

José Militão
Nelson Otoch

2 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Dr. Benedito Dias
Eni Voltolini

Celso Russomanno
Mário Negromonte (PSDB)

1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

Iara Bernardi
Marcos Rolim
2 vagas

PT
Fernando Ferro
Geraldo Magela

José Pimental
Waldir Pires

Alexandre Cardoso
1 vaga

Paulo Baltazar
1 vaga Augusto Nardes

Edmar Moreira
Wagner Salustiano

PPB
Celso Russomanno

2 vagas

Dr. Hélio
Emerson Kapaz

Bloco (PDT. PPS)

Fernando Coruja
Pedro Eugênio Luiz Antonio Fleury

Roberto Jefferson

PTB

Fernando Gonçalves
1 vaga

Ronaldo Vasconcellos

Bloco (PL. PSL)

José Egydio
José Roberto Batochio

POT
Coriolano Sales (PMDB)

Rubens Furlan (PPS)

PHS

Regis Cavalcante (PPS)

Bloco (PSB. PCdoB)

José Antonio Almeida Aldo Rebelo

Secretária: Leila Machado
Local: Anexo 11, pavimento superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8431 Fax: 31802140

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Lincoln Portela João Caldas

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
PROJETO DE LEI ~ 634, DE 1975, QUE

"INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"
Proposição: PL 634/75 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Castelo (PSDB)
1° Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)
2° Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator: Ricardo Fiuza (PFL)

Titulares Suplentes

Secretário: Sflvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061

Suplentes

Airton Cascavel

PPS

Ayrton Xerêz (Licenciado)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 1.483, DE 1999, QUE
"INSTITUI A FATURA ELETRÔNICA E

A ASSINATURA DIGITAL NAS
TRANSAÇÕES DE COMÉRCIO ELETRÔNICO"

Proposição: PL 1.483/99 Autor: 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

Cesar Bandeira
Francisco Garcia

Paes landim
Raimundo Santos
Werner Wanderer

2 vagas

PFL

Antônio Carlos Konder Reis
Jaime Martins
Marcondes Gadelha
Paulo Magalhães
Ricardo Fiuza
2 vagas

PMDB

Gustavo Fruet
Osmar Serraglio
Renato Vianna
Ricardo Izar
Rita Camata
1 vaga

Mauro Benevides
Nair Xavier Lobo

4 vagas
Alex Canziani
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Narcio Rodrigues

Bloco (PSDB. PTB)

Augusto Franco
Iris Simões

Marcio Fortes
Maria Abadia (Licenciada)



Ricardo Ferraço Nelson Marquezelli Titulares Suplentes
Rodrigo Maia Paulo Kobayashi
Salvador Zimbaldi Romeu Queiroz PFL
Walfrido Mares Guia Zenaldo Coutinho

Bloco (PMOB, PST, PTN) Antônio Carlos Konder Reis Benito Gama
Jaime Martins Cesar BandeiraHermes Parcianello 7 vagas
Laura Carneiro Expedito JúniorJorge Pinheiro

Marçal Filho Leur Lomanto (PMDB) Francisco Coelho

Marcelo Barbieri Paes Landim IIdefonço Cordeiro

Maria Elvira Paulo Magalhães Sérgio Barcellos

Nelson Proença Vilmar Rocha José Carlos Fonseca Jr.

Pinheiro Landim

PFL
PMOB

Arolde de Oliveira Francisco Rodrigues Oarcfsio Perondi Cezar Schirmer
Corauci Sobrinho Kátia Abreu Edison Andrino Germano Rigotto
Gerson Gabrielli Moroni Torgan Elcione Barbalho Maria Elvira
Luciano pjzzatto Paulo Marinho Luiz Bitlencourt 3 vagas
Paulo Octávio Zezé Perrelia Rita Camata
Rubem Medina José Carlos Fonseca Jr. 1 vaga
Vic Pires Franco 1 vaga

PSOB
PT Adolfo Marinho Custódio Mattos

Jorge Bittar 4 vagas Bonifácio de Andrada Feu Rosa
Professor Luizinho Carlos Mosconi João Almeida
2 vagas Luiz Carlos Hauly Mareio Fortes

Paulo Kobayashi Ricardo Ferraço
Zulaiã Cobra Saulo Pedrosa

PPB

Cunha Bueno celso Russomanno PT

Eliseu Moura Yvonilton Gonçalves Gilmar Machado Eduardo Jorge (licenciado)
Wigberto Tartuce 1 vaga João Paulo Virgflio Guimarães

José Genofno 2 vagas
POT Milton Temer

Dr. Hélio Luisinho

Bloco (PSB, PCdoB) PPB

1 vaga 1 vaga
Cunha Bueno Augusto Nardes
Fetter Júnior Júlio Redecker (Licenciado)

Bloco (PL, PSL) Nelson Meurer Nelo Rodolfo (PMOB)

Marcos Cintra (PFL) Pastor Valdeci Paiva
PTB

PPS Duilio Pisaneschi Fernando Gonçalves

Emerson Kapaz Pedro Eugênio
Eduardo Seabra Magno Malta

PV por
Fernando Gabeira Marcos Rolim (PT) Neiva Moreira 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO. P5l)

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo li. Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-6874

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Haroldo Uma

Bispo Wanderval

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Valadares

Paulo José Gouvêa

Proposição: PEC 20/95 Autor: Eduardo Jorge e Outros
PV

Presidente: Rita Camata (PMOB)
1° Vice-Presidente: Leur Lomanto (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSOB)

Fernando Gabeira

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais. Anexo II
Telefone: 318-8428

1 vaga



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 57-A, DE 1999,
QUE "ALTERA O ART. 159 PARA INSTITUIR

O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DO SEMI-ÁRIDO E PREVÊ SUAS

FONTES DE RECURSOS"

Wolney Queiroz

JOão Caldas

Ariston Andrade (PFL)

Bloco (PL, PSL)

PHS

Salomão Gurgel

Eujácio Simões

1 vaga

Autor: João leão e OutrosProposição: PEC 57/99

Presidente: João leão (PPB)
1° Vice-Presidente: Paulo Braga (PFl)
2° Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3° Vice·Presidente: Helenildo Ribeiro (PSDB)

Titulares Suplentes

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
local: Anexo 1- Pavimento Superior s/165·B
Telefone: 318·7064 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI N° 9.503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

Bloco (PSDB, PTB)

Armando Abflio
Armon Bezerra
Carlos Batata
Carlos Dunga
Félix Mendonça
Helenildo Ribeiro
Manoel Salviano
Nelson Otoch

B.Sá
Inaldo Leitão

José Teles
Raimundo Gomes de Matos

Rommel Feij6
3 vagas

Proposição: Autor: José Carlos Aleluia
,Presidente: Ary Kara (PPB)
1° Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
2" Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

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

Bloco (PFL, PST)

Carlos Alberto Rosado
Francisco Coelho

José Thomaz NonO
Osvaldo Coelho

Paes Landim
Wilson Braga

PMDB

Albérico Filho
Antônio do Valle

4 vagas

PT

Fernando Ferro
Luiz Alberto

Virgllio Guimarães

Couraci Sobrinho
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Salatial Carvalho

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Aroldo Bezerra

Marcos Afonso
Wellington Dias

Ary Kara
Simão Sessim

Duilio Pisaneschi

PMDB

P5DB

PT

PPB

PTB

Luiz Durão
Wilson Braga

1 vaga

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho

Mauro Lopes

Vicente
Zulaiê cobra

1 vaga

João Coser
1 vaga

Almir Sá
João Tota

1 vaga

Augusto Faras
João Leão
Pedro Corrêa

PPB

José Unhares
Márcio Reinaldo Moreira

Mário Negromonte (PSDB)

Bloco (PSB. PCdoB)

PDT

Dr. Hélio Fernando Zuppo

Bloco (P5B, PCdoB)
Gonzaga Patriota 1 vaga

Bloco (PL, P5T, PMN, PSD, PSL)
Haroldo Lima
Pedro Valadares

Djalma Paes
Tânia Soares

Uncoln Portela João Caldas

Pimentel Gomes

Bloco (PDT, PPS)

Clementino Coelho

Secretária: Edla Calheira Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-706217061 Fax: 318-2140



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI N° 2.905, DE

1997, QUE "IMPÕE CONDiÇÕES PARA A
COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS

GENETICAMENTE MODIFICADOS" Secretária: Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo 11, pavimento Superior, sala 165-B
Telefone:318-7555 Fax: 318-2140

Proposição: PL 2.905/97 Autor: Fernando Gabeira

Ronaldo Vasconcellos

Fernando Gabeira

Bloco (PL, P5L)

PV

Paulo José Gouvêa

Marcos Rolim (PT)

Bloco (P5DB, PTB)

Presidente: Carlos Alberto Rosado (PFL)
10 Vice-Presidente: Saulo Pedrosa (PSDB)
20 Vice-Presidente: João Grandão (PT)
30 Vice-Presidente: Hugo Biehl (PPB)
Relator: Confúcio Moura (PMDB)

Titulares

Bloco (PFL, P5T)

Proposição: PL 3.198/00 Autor: Paulo Paim
Presidente: Saulo Pedrosa (PSDB)
10 Vice-Presidente:
20 Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
30 Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PPB)
Relator: Reginaldo Germano (PFL)

Titulares Suplentes

Airton Roveda
Eduardo Seabra

Nelson Trad
Rose de Freitas

4 vagas

Átila Lins
Cleuber Carneiro

Costa Ferreira
Lavoisier Maia

Nice Lobão
Pedro Irujo

Bloco (PFL, P5T)

Bloco (P50B, PTB)

PMOB

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 E10U COR, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Celcita Pinheiro
IIdefonço Cordeiro
Milton Barbosa
Reginaldo Germano
Yvonilton Gonçalves
Zezé Perrella

Eduardo Barbosa
Flávio Arns
João Almeida
Lino Rossi
Marisa Serrano
Murilo Domingos
Narcio Rodrigues
Saulo Pedrosa

5uplentes

Fernando Ferro
Luci Choinacki

2 vagas

Elias Murad
José Carlos Elias

José Carlos Martinez
Odllio Balbinotti

Paulo Mourão
Pedro Canedo

Welinton Fagundes
1 vaga

Freire Júnior
José Borba

Marcelo Castro
Osvaldo Reis

Wilson Santos
1 vaga

Adauto Pereira
Deusdeth Pantoja

Jaime Martins
Joaquim Francisco

Paulo Octávio
Pedro Pedrossian (PPB)

1 vaga

PT

PMOB

Carlos Batata
Carlos Dunga
Clovis Volpi
Luiz Ribeiro
Nelson Marquezelli
Rose de Freitas
Saulo Pedrosa
Xico Graziano

Carlos Alberto Rosado
Celcita Pinheiro
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
José Rocha
Luciano Pizzatto
Mário Assad Júnior

Alberto Fraga
Confúcio Moura
Darclsio Perondi
Igor Avelino
Moacir Micheletto
Silas Brasileiro

Iara Bernardi
João Grandão
Luiz Eduardo Freenhalgh
Marcos Afonso

Falter Júnior
Hugo Biehl
Salomão Cruz

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Roberto Balestra

Damião Feliciano
Jorge Pinheiro
Maria Lúcia
Maurilio Ferreira Lima
Osmar Terra
i

Alceste Almeida
Nair Xavier Lobo

4 vagas

Bloco (P5B, PCdoB) PT

Aldo Arantes
1 vaga

Vanessa Grazziotin
1 vaga

Gilmar Machado
João Grandão
Luiz Alberto

Carlos Santana
Manoel Vitório

Paulo Paim

Emerson Kapaz
Pompeo de Mattos

Bloco (POT, PP5)

Alceu Collares
Márcio Bittar

PPB
Almerinda de Carvalho
José Unhares
Pastor Amarildo

3 vagas



Secretária: Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8783 Fax: 318-2140/2995

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER. AO PROJETO

DE LEI N° 3.561, DE 1997,
QUE "DISPÕE SOBRE O ESTATUTO

DO IDOSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL 3.561/97 Autor: Paulo Paim
Presidente: Eduardo Barbosa (PSDB)
1° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PFL)
2° Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT) (Licenciado)
3° Vice-Presidente: Celso Russomano (PPB)
Relator: Silas Brasileiro (PMDB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSB, PCdoB)

Evandro Milhomen Agnelo Queiroz
Tânia Soares 1 vaga

Bloco (POT, PPS)

Alceu Collares Dr. Hélio
Ivan Paixão Regis Cavalcante

Bloco (PL, PSL)

Lincoln Portela Marcos de Jesus

PV

Fernando Gabeira 1 vaga

Suplentes

Angela Guadagni
Carlito Merss

Geraldo Magela
Padre Roque

Freire Júnior
Luiz Biltencourt

Alexandre Santos
Dr. Heleno

Lúcia Vânia
Paulo Mourão

Walfrido Mares Guia
3 vagas

Autor: Eduardo Jorge e
Fernando Gabeira

Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

PT

POT

PPB

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Fernando Coruja Dr. Hélio

Bloco (PSB, PCdoB)

Djalma Paes Alcione Athayde

Bloco (PL, PSL)
Lincoln Portela Robério Araújo

PPS
1 vaga 1 vaga

PHS
Roberto Argenta 1 vaga

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Eduardo Jorge (Licenciado)
Maria do Carmo Lara
Paulo Paim

Arnaldo Faria de Sá
Celso Russomanno
José Unhares

Secretário (a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-8
Telefone: 318-7056

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 2.186, DE 1996,
DOS SENHORES DEPUTADOS EDUARDO
JORGE, FERNANDO GABEIRA E OUTROS,

QUE "DISPÕE SOBRE A SUBSTITUiÇÃO
PROGRESSIVA DA PRODUÇÃO E DA

COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUE
CONTENHAM ASBESTO/AMIANTO E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Bloco (PSOB, PTB)

Proposição: PL 2.186/96

Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
1° Vice-Presidente: Lidía Quinan (PSDB)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)

Titulares

Flávio Derzi
Marçal Filho

Airton Roveda
Jovair Arantes
Juquinha
Lidia Quinan
Marcus Vicente
Nelson Marquezelli
Pedro Canedo
1 vaga

Freire Júnior
Osvaldo Biolchi

5 vagas

Carlos Mosconi
Eduardo Seabra

Feu Rosa
Flávio Arns

Nelson Marchezan
Saulo Pedrosa

2 vagas

Celcita Pinheiro
Expedito Júnior

Kátia Abreu
Lavoisier Maia

Luis Barbosa
Medeiros (S. Par!.)

Roland Lavigne (PMDB)

Bloco (PSOB, PTB)

PFL

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Eduardo Barbosa
Fátima Pelaes
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Maria Abadia (Licenciado)
Max Mauro
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos

Almerinda de Carvalho
Euler Ribeiro
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Nice Lobão
Ursicino Queiroz

Darcfsio Perondi
Euler Morais
João Matos
Maria Elvira
Silas Brasileiro
Teté Bezerra
Themfstocles Sampaio



Nair Xavier Lobo 5 vagas Titulares Suplentes
Pedro Chaves PFL
Salatiel Carvalho Gerson Gabrielli Adauto Pereira
Themfstocles Sampaio Lavoisier Maia Costa Ferreira
Zé Gomes da Rocha Mussa Demes Expedito Júnior

Paulo Magalhães IIdefonço Cordeiro

PFL Paulo Octávio Luis Barbosa
Ricardo Fiuza Paulo Marinho

Benito Gama José Carlos Coutinho Rubem Medina Zezé Perrella
Darci Coelho José Mendonça Bezerra PMDB
Kátia Abreu Pedro Pedrossian João Henrique Gasta0 Vieira
Lael Varella Ursicino Queiroz João Magalhães Mendes Ribeiro Filho
Moroni Torgan 3 vagas Jorge Alberto Osmânio Pereira (PSDB)
Ronaldo Caiado Marcelo Barbieri 3 vagas
Sérgio Barcellos Osvaldo Biolchi

1 vaga

PT PSDB

Dr. Rosinha Ivan Valente Chico da Princesa Anivaldo Vale

Jair Meneguelli João Grandão Custódio Maltos Basilio Villani
Jovair Arantes Nelson OtochJaques Wagner Luciano Zica
Max Rosenmann Vicente CaropresoJoão Paulo 1 vaga
2 vagas Veda Crusius

1 vaga
PPB

Roberto Balestra Arnaldo Faria de Sá
PTSalomão Cruz Cleonâncio Fonseca

Yvonilton Gonçalves (PFL) 1 vaga
Arlindo Chinaglia (Licenciado) 4 vagas
Jair Meneguelli

PDT Waldomiro Fioravante

Fernando Coruja Miriam Reid
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB) PPB

Pedro Valadares 1 vaga Ary Kara Almir Sá
Bloco (PL, PSL) Ibrahim Abi-Ackel José Janene

Pastor Valdeci Paiva Marcos de Jesus Márcio Reinaldo Moreira Simão Sessim

PPS
PTB

Emerson Kapaz Rubens Furlan
Duilio Pisaneschi 2 vagas

PHS 1 vaga
Ronaldo Vasconcellos (S. ParI.) 1 vaga

Paulo José Gouvêa De Velasco

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Clementino Coelho (PPS) 1 vaga

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7060

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11 - Sala 165-B
Telefone: 318-8790 Fax: 318-2140

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"

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)

Fernando Coruja

Rubens Bueno

PDT

Bloco (PSB, PCdoB)

PPS

1 vaga

Pedro Eugênio



Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

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 7° DO ART. 144 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA
(SEGURANÇA PÚBLICA)

Gonzaga Patriota

Cabo Júlio

Bloco (PSB, pedoB)

Agnelo Queiroz

Paulo José Gouvêa

Proposição: PEC 151/95 Autor: Gonzaga Patriota e Outros
Presidente: Aldir Cabral (PFL)
1° Vice-Presidente: Lino Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Alberto Fraga (PMDB)
Titulares Suplentes

PFL

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone.: 318-6874

Suplentes

Regis Cavalcante

Átila Lins
Gervásio Silva

IIdefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra

Pauderney Avelino
Pedro Irujo

Pedro Pedrossian

PFL

PPS

PMOB

Ayrton Xerêz (Licenciado)

Aracely de Paula
Deusdeth Pantoja
Gerson Gabrielli
José Rocha
Kátia Abreu
Moreira Ferreira
Paulo Octávio

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO 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
REPÚBL~A,DOSGOVERNADORESDE

ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, DOS
PREFEITOS E DE QUEM HOUVER SUCEDIDO

OU SUBSTITUíDO NOS SEIS MESES
ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA

ÀQUELA (INELEGIBILIDADE)
Proposição: PEC 639/99 Autor: José Carlos Aleluia e Outros

Presidente: Deusdeth Pantoja (PFL)
1° Vice-Presidente: Mattos Nascimento (PST)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares

Jair Bolsonaro
2 vagas

Antonio Feijão
Amon Bezerra
Badu Picanço

Feu Rosa
Max Rosenmann

Zenaldo Coutinho

Adauto Pereira
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
Ildefonço Cordeiro

Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Mendes Ribeiro Filho
Synval Guazelli

4 vagas

Carlos Santana
Luiz Eduardo Greenhalgh

Nelson Pellegrino
Wellington Dias

PT

PPB

PSOB

PMOB

Arnaldo Faria de Sá
Edmar Moreira
Pedro Corrêa

Alberto Fraga
Hélio Costa
Jorge Pinheiro
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
1 vaga

Geraldo Magela
José Dirceu
Marcos Rolim
José Geno(no

Lino Rossi
Marcus Vicente
Moroni Torgan (PFL)
Paulo Feijó
Wanderley Martins (PSB)
Zulaiê Cobra

Abelardo Lupion
Aldir Cabral (PSDB)
Gervásio Silva
José Thomaz Nonô
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Wilson Braga

Luiz Antonio Fleury

PTB

POT

Roberto Jefferson

Jorge Alberto
Mattos Nascimento (PST)
Norberto Teixeira
Paulo Lima
2 vagas

Hermes Parcianello
José índio

Osvaldo Reis
3 vagas

Eurfpedes Miranda Wanderley Martins



PSOB

Augusto Franco
Dr. Heleno
João Almeida
Jovair Arantes
Silvio Torres
Vicente Arruda

Alfonso Camargo
Alberto Goldman

Carlos Batata
Léo Alcântra

Nelson Otoch
Sérgio Carvalho

1° Vice-Presidente: Basflio Villani (PSDB)
2° Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)

Titulares

PFL

Suplentes

PT

Fernando Ferro
João Pauto
Milton Temer
Wellington Dias

4 vagas

Alfonso Camargo
Aracely de Paula
Eliseu Resende
IIdefonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade

Átila Lins
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
Joaquim Francisco

Luis Barbosa
2 vagas

PPB

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Luiz Fernando

Dr. Benedito Dias
Roberto Balestra

Vadão Gomes

PMOB

Antônio do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Osmar Serraglio
Pedro Chaves

Barbosa Neto
Cezar Schirmer

Darcfsio Perondi
Lamartine Posella

Múcio Sá
Ricardo Izar

PTB
PSOB

1 vaga

POT

José Roberto Batochio

Josué Bengtson

Fernando Coruja

Alberto Goldman
Chico da Princesa
Mário Negromonte
Paulo Feijó
Romeu Queiroz
Silvio Torres

Alex Canziani
Feu Rosa

Mareio Fortes
Marcus Vicente

Nelson Marchezan
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)
PT

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
EXECUnVO,aUE"rnSPÕESOBREA

CRIAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE

TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Bloco (PL, PST, PMN, P5D, P5L)

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-8
Telefone: 318-8431

Almeida de Jesus (Licenciado)

1 vaga

1 vaga
PV

Bloco (P5B, pedoB)

Garlos Santana João Coser
Pedro Celso Luiz Sérgio
Teima de Souza 2 vagas
Wellington Dias

PPB
Almir Sá Francisco Silva (PST)
Ary Kara Júlio Redecker
1 vaga Telmo Kirst

PTB

Duflio Pisaneschi 1 vaga

POT
Olrmpio Pires 1 vaga

Airton Cascavel

Jandira Feghali

Eujácio Simões

Cabo Júlio

Regis Cavalcante

José Antonio Almeida

Autor: Poder Executivo

PP5

Sérgio Novais

Almeida de Jesus (Licenciado)

1 vaga

Proposição: PL 1.615/99

Presidente: João Henrique (PMDB)



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER APROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 136, DE 1999,
QUE "DISPÕE SOBRE A CONTRIBUiÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DOS
MILITARES DA UNIÃO E DOS MILITARES DOS

ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL
E DOS TERRITÓRIOS"

PFL

Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 316-7061 Fax: 316-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER APROPOSTA DE

EMENDA ACONSTITUiÇÃO 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

1 vaga

PPS

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado)

Jandira Feghali

Pedro Eugênio

João Caldas

Suplentes

Cláudio Cajado
Expedito Júnior

Francisco Coelho
Lael Varella
Luiz Durão

Pedro Fernandes
Werner Wanderer

Autor: Poder ExecutivoProposição: PEC 136/99

PMOB

Ariston Andrade
Corauci Sobrinho
José Carlos Aleluia
Luis Barbosa
Mussa Demes
Neuton Lima
Pedro Irujo

Armando Monteiro
Darclsio Perondi
Jorge Alberto
Nelson Proença
Osmânio Pereira (PSDB)
Osmar Serraglio

PSOB
Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Otoch
Veda Crusius

PT

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
José Pimentel
2 vagas

PPB
Herculano Anghinetti
Nelson Meurer
Pedro Corrêa

PTB

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

POT

Fernando Coruja

Darci Coelho José Carlos Coutinho
Armando Abrtio Jaime Martins Luiz Durão
Confúcio Moura José Carlos Aleluia Nice Lobão

Salatiel Carvalho José Thomaz NonO Paulo Braga
3 vagas KátiaAbreu Robson Tuma

Luciano Castro Wilson Braga
Paes Landim 1 vaga

André Benassi
B.Sá PMOB

Fátima Pelaes
Mário Negromonte Cezar Schirmer Freire Júnior

Ronaldo Cezar Coelho Gastão Vieira Marçal Filho

1 vaga Hélio Costa Osvaldo Biolchi
Jorge Alberto Osvaldo Reis
Jorge Wilson Philemon Rodrigues (PL)
Ricardo Izar 1 vaga

Dr. Rosinha
Henrique Fontana

PSOBProfessor Luizinho
1 vaga

Antonio Carlos Pannunzio Alexandre Santos

Edmar Moreira Helenildo Ribeiro Dr. Heleno

Jair Bolsonaro Léo Alcântara Jutahy Júnior

Ricardo Barros Raimundo Gomes de Matos Uno Rossi
Saulo Pedrosa Marcus Vicente
Vicente Arruda Nicias Ribeiro

Antônio Jorge PTNelson Marquezelli

Geraldo Magela Henrique Fontana
3 vagas José Genorno

1 vaga
2 vagas



Hugo Biel
Ibrahim Abi-Ackel
Jonival Lucas Júnior (PMDB)

PPB

Gerson Peres
Romel Anlzio

Yvonilton Gonçalves (PFL)

Jorge Tadeu Mudalen
Luisinho
Pinheiro Landim
1 vaga

Nair Xavier Lobo
Philemon Rodrigues

2 vagas

PSOB

Walfrido Mares Guia
1 vaga

PTB

Luiz Antonio Fleury
Silas Câmara

Elias Murad
Lino Rossi
Rafael Guerra
Roberto Rocha
Silvio Torres
Zulaiê Cobra

Feu Rosa
Mário Negromonte

Osmânio Pereira
Paulo Kobayashi

Sérgio Barros
1 vaga

POT

Eurrpedes Miranda Fernando Coruja PT

Bloco (PL, PST. PMN. PSO, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado) Paulo José Gouvêa

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Afonso
Marcos Rolim
Orlando Fantazzini

José Pimentel
Nelson Pellegrino

Wellington Dias
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB) PPB

Alexandra Cardoso

PPS

Dr. Evilásio (Licenciado) Ary Kara
Gerson Peres
Luiza Erundina (PSDB)

Edmar Moreira
Jair Bolsonaro

Oliveira Filho (PSDB)

1 vaga 1 vaga PTB

Jandira Feghali

Fernando Gonçalves
José Carlos Martinez

Wanderley Martins (PFL)

Ayrton Xerêz (Licenciado)

Paulo José Gouvêa

POT

PPS

Bloco (PL. PST, PMN, PSO, PSL)

Bloco (PSB, PCdoB)

Dr. Evilásio (Licenciado)

Cabo Júlio

Neiva Moreira

Luiz Antonio Fleury
Roberto Jefferson

Emerson Kapaz

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 294, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART. 54

DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" 

BATALHÃO SUEZ
Proposição: PEC 294/95 Autor: Sérgio Barcellos e Outros

Suplentes

Alberto Fraga
Jorge Pinheiro

Abelardo Lupion
Corauci Sobrinho

Gervásio Silva
Mário Assad Júnior

Reginaldo Germano
Werner Wanderer

1 vaga

PFL

PMOB

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo JI, sala 168-A
Telefone: 318-7067 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
EXAMINAR TODAS AS QUESTÕES
RELACIONADAS À VIOLÊNCIA E À

SEGURANÇA PÚBLICA NO PAís, QUE
PODERÁ, MESMO EM MEIO AO ANDAMENTO

DESEUSTRABALHOS,OFERECER
SUGESTÕES, INDICAÇÕES E ELABORAR

PROPOSiÇÕES DESTINADAS A MINIMIZAR
ESTE GRAVE PROBLEMA QUE AFLIGE A

SOCIEDADE BRASILEIRA
Presidente: Marcondes Gadelha (PFL)
1° Vice·Presidente: Roberto Rocha (PSDB)
2° Vice-Presidente: Orlando Fantazzini (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Jorge Tadeu Muda/en (PMD8)

Titulares

João Colaço
João Magalhães

João Carlos Bacellar
José Carlos Fonseca Jr.
José Thomaz Nonô
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Robson Tuma



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI N°

2.763, DE 2000, QUE "DISPÕE SOBRE A
POlÍTICA NACIONAL DE SANEAMENTO, SEUS

INSTRUMENTOS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Autor: Sérgio Novais
e Maria do Carmo Lara

Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
1° Vice-Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3° Vice-Presidente: Oino Fernandes (PSOB)
Relator: Jorge Wilson (PMOB)

Titulares
PFL

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro
Laura Carneiro
Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
1 vaga

PMOB

Suplentes

Oeusdeth Pantoja
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Neuton Lima
Paulo Marinho

Ronaldo Caiado
1 vaga

Proposição: PL 2.763/00

Presidente: Rodrigo Maia (PTB)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMOB)
2° Vice-Presidente: Maria do Carmo Lara (PT)
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Adolfo Marinho (PSOB)

Titulares Suplentes

Bloco (PSOB. PTB)

Bloco (PFL. PST)

Alceste Almeida
Carlos Dunga (PTB)
Edison Andrino
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
Freire Júnior

P50B
Oino Fernandes
Or. Heleno
Helenildo Ribeiro
Rommel Feijó
Sérgio Reis
1 vaga

PT
Adão Pretto
Carlos Santana
Marcos Afonso
1 vaga

PPB

6 vagas

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

Saulo Pedrosa
3 vagas

4 vagas

Adolfo Marinho
Antonio Carlos Pannunzio
Custódio Mattos
Julio Semeghini
Márcio Fortes
Paulo Kobayshi
Ricardo Ferraço
Rodrigo Maia

Carlos Alberto Rosado
Gilberto Kassab
José Carlos Aleluia
Luciano Pizzatto
Marcos Cinlra
Pedro Fernandes

Alex Canziani
Antonio Cambraia
Candinho Mattos

Oino Fernandes (PPB)
Or. Heleno

João Castelo
Juquinha

Ronaldo Cezar Coelho

Affonso Camargo
Cleuber Carneiro

Eliseu Resende
Francisco Garcia

Mário Assad Júnior
Neuton Lima

PMOB

Almir Sá
Iberê Ferreira
Yvonilton Gonçalves (PFL)

Murilo Domingos

Neiva Moreira

PTB

POT

João Tota
2 vagas

Nelson Marquezelli

Serafim Venzon

Benito Gama
Jorge Alberto
José Chaves
Leur Lomanto
Milton Monti
Pinheiro Landim

Iara Bernardi
Maria do Carmo Lara
Professor Luizinho

Hermes Parcianello
Jorge Tadeu Mudalen

Marinha Raupp
Mendes Ribeiro Filho

Salatiel Carvalho
1 vaga

PT

Henrique Fontana
Iara Benardi
João Magno

Bloco (PSB, pedoB)

Paulo Baltazar

Bloco (PL, PST, PMN, P50, PSL)

Eujácio Simões

PPS

1 vaga

Cabo Júlio

Eliseu Moura
Eni Voltolini
Simão Sessim

Alexandre Cardoso
Sérgio Novais

PPB

Or. Benedito Dias
Fetter Júnio

João Pizzolatti

Bloco (P5B, pedoB)
Inácio Arruda

José Antonio Almeida

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, 5/165-6
Telefone: 318-7066

1 vaga Airton Cascavel
Ivan Paixão
João Sampaio

Ronaldo Vasconcellos

Bloco (POT, PPS)
Olimpio Pires

Pedro Eugênio

Bloco (PL, PSL)
Philemon Rodrigues



Dajalma Paes (PSB)
PH5

1 vaga
Luciano Bivar

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos

Secretário: Marcos Figueira
Local: Anexo 11, Pavimento Superior. Sala 165-B
Telefone: 318-7056 Fax: 318-2140

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA
A "ESCLARECER EM QUE CIRCUNSTÂNCIA
OCORREU A MORTE DO EX-PRESIDENTE

JOÃO GOUlART, EM 6 DE DEZEMBRO
DE 1976, NA ESTÂNCIA DE SUA

PROPRIEDADE, NA PRovíNCIA DE
CORRIENTES, NA ARGENTINA"

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE lEI NO 3.846, DE 2000,
DO PODER EXECUTIVO, QUE

"DISPÕE SOBRE A ORDENAÇÃO DA
AVIAÇÃO CIVil, CRIA A AGÊNCIA

NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVll- ANAC,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL 3.846/00 Autor: Poder Executivo
Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
1° Vice-Presidente: Paulo Magalhães (PFL)
2° Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Leur Lomanto (PMDB)

Bloco (PSDB, PTB)

José de Abreu

Proposição:

PTN

1 vaga

Autor: Miro Teixeira

Alberto Goldman
Anivaldo Vale
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Eduardo Seabra
Feu Rosa
Nelson Marchezan
Nelson Trad

Alexandre Santos
Antonio Feijão

Fernando Gonçalves
Iris Simões

Léo Alcântara
Luiz Carlos Hauly

Luiz Piauhylino
Márcio Fortes

Bloco (PFL, PST)

Presidente: Reginaldo Germano (PFL)
1° Vice-Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
3° Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)
Relalor: Miro Teixeira (PDT)

Titulares

Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes

Eliseu Resende
Francisco Rodrigues
Heráclito Fortes
José Mendonça Bezerra
Paulo Magalhães
Robson Tuma

PMDB
Albérico Filho
Eunicio Oliveira
João Henrique
Leur Lomanto
Olavo Calheiros
Wagner Rossi

PT
Jair MeneguelJi
Ricardo Berzoini
Teima de Souza

PPB

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti
Iberê Ferreira

Bloco (P5B, pedoB)

Jandira Feghali
Pedro Valadares

Bloco (PDT, PPS)

Luis Barbosa
Paes Landim

Paulo Gouvêa
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza

Vic Pires Franco

José Chaves
José Priante
Marçal Filho

Roland Lavigne
2 vagas

José Genorno
Orlando Fantazzini

Paulo Delgado

Augusto Nardes
Pedro Corrêa

Simão Sessim

Gonzaga Patriota
1 vaga

Nelson Marchezan
Vicente Caropreso
Veda Crusius

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Coriolano Sales
Osvaldo Biochi

PFl
Reginaldo Germano
Robson Tuma

PT
Marcos Rolim

PPB

Luis Carlos Heinze

POT

Miro Teixeira

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Valadares

Bloco (PL, P5L)

De Velasco

Luiz Piauhylino
Marisa Serrano

1 vaga

Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt

Laura Carnero
Sérgio Barcellos

Nilmário Miranda

1 vaga

Neiva Moreira

Agnelo Queiroz

Cabo Júlio

Airton Dipp
João Herrmann Neto

Airton Cascavel
Dr. Hélio

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7058 Fax: 318-2140



COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
"ESCLARECER EM QUE CIRCUNSTÂNCIA
OCORREU A MORTE DO EX-PRESIDENTE

JUSCELINO KUBITSCHEK, EM 22 DE AGOSTO
DE 1976, EM ACIDENTE RODOVIÁRIO

OCORRIDO NA RODOVIA PRESIDENTE
OUTRA, KM 165, NO MUNICípIO DE RESENDE"

Autor: Paulo Octávio

Bloco (PSOB. PTB)

João Almeida Alberto Goldman
Uno Rossi Narcio Rodrigues
Saulo Pedrosa

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Damião Feliciano Albérico Filho
Pinheiro Landim João Colaço

PFL
Raimundo Santos Benito Gama
Reginaldo Germano Costa Ferreira

Suplentes

Autor: Gilmar MachadoProposição:

Presidente: Pinheiro Landim (PMDB)
1° Vice-Presidente: Uno Rossi (PSDB)
2° Vice-Presidente: Gilmar Machado (PT)
Relator: Reginaldo Germano (PFL)

Titulares

Suplentes

Proposição

Presidente: Paulo Octávio (PFL)
1° Vice-Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
2° Vice·Presidente: Pedro Celso (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Osmânio Pereira (PMDB)

Titulares

Bloco (PSOB. PTB)
PT

Carlos Mosconi
Danilo de Castro
Maria Abadia

Inaldo Leitão
João Castelo
Zulaiê Cobra

Gilmar Machado João Grandão

PPB

Bloco (PMOB,PST,PTN)
1 vaga Pastor Amarildo

Hélio Costa
Osmânio Pereira (PSDB)

Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt

POT

Dr. Hélio José Roberto Batochio

PFL

Cleuber Carneiro
Paulo Octávio

Aracely de Paula
Jaime Martins Agnelo Queiroz

Bloco (PSB. PCdoB)

Tânia Soares

PT PV

Pedro Celso 1 vaga Fernando Gabeira Luiz Alberto (PT)

PPB

Edmar Moreira Herculano Anghinetti

Secretária: Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo 11, Pavimento Superior. Sala 165-B
Telefone: 318-8782 Fax: 318-2140

Secretário(a): Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
"ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DAS OITO

AUDIÊNCIAS PREPARATÓRIAS DA
I CONFERÊNCIA MUNDIAL DE COMBATE AO
RACISMO, XENOFOBIA E INTOLERÂNCIAS

CORRELATAS, A REALlZAR·SE EM
AGOSTO DE 2001, NA ÁFRICA DO SUL"

Suplentes

Fátima Pelaes
Fernando Gonçalves

Bloco (PSDB, PTB)
B. Sá
Carlos Batata

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N° 4.842, DE

1998, QUE "DISPÕE SOBRE O ACESSO A
RECURSOSGEN~nCOSESEUSPRODUTOS

DERIVADOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" E
AOS PROJETOS DE LEI N°S 4579, DE 1998,

4751, DE 1998 E 1953, DE 1999, APESANDOS.
Proposição: PL n° 4.842/98 Autor: SENADO FEDERAL

Presidente: Zezé Perrella (PFL)
1° Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
~ Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSDB)
Titulares

Ayrton Xerêz (Licenciado)

1 vaga

Wanderley Martins

PPS

POT

Bloco (PSB, PCdoB)
Agnelo Queiroz

Regis Cavalcante

Olimpio Pires



Paulo José Gouvea Pastor Valdeci Paiva

Bloco (PL, P5L)

Bloco (P5B, PcdoB)

Vanessa Grazzioltin 1 vaga

Iris Simões
Renildo Leal
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

Freire Júnior
Moacir Michelelto
Pedro Novais
Silas Brasileiro
Wilton Santos
2 vagas

Euler Ribeiro
José Thomaz Nonõ
Luciano Pizzalto
Neuton Lima
Ney Lopes
Zéze Perrella
1 vaga

João Grandão
3 vagas

Dilceu Sperafico
Roberto Balestra
Romel Anizio

Pom peo de Maltos

José Múcio Monteiro (PFL)
Lidia Quinan

Max Mauro
Sérgio Carvalho

2 vagas

Bloco (PMOB,P5T,PTN)

7 vaga(s)

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

PPB

Nelson Meurer
Salomão Cruz

1 vaga

POT

Dr. Hélio

COMISSÃO GRUPO DE TRABALHO

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A
EFETUAR A CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO

COM VISTAS A IDENTIFICAR E REDUZIR,
SE FOR O CASO, O NÚMERO DE LEIS

EM VIGOR, EM FACE DE SUA
MULTIPLICIDADE E REPETiÇÃO

Proposição: Autor: Presidente
Coordenador: Bonifácio de Andrada (PSDB)

PFL

Darci Coelho
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim
Vilmar Rocha

PMDB

Henrique Eduardo Alves (Licenciado)

PSOB

Bonifácio de Andrada
Zenaldo Coutinho

PT

1 vaga

PPB

Ibrahim Abi-Ackel

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

De Velasco

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8430

GRUPO DE TRABALHO PARA ANALISAR
AS PROPOSiÇÕES EM TRAMITAÇÃO

NA CÂMARA DOS DEPUTADOS
QUE DISPÕEM SOBRE IMUNIDADE

PARLAMENTAR E, SE FOR O CASO,
OFERECER SUGESTÕES ALTERNATIVAS

PPS

Emerson Kapaz

PV

Fernando Gabeira

Secretário(a): Cily Montenegro
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056

1 vaga

Marcos Rolim

Proposição:
Coordenador: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)
Titulares

PPB
Ibrahim Abi-Ackel

PFL
Jaime Martins

PSOB
Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

Autor: Presidnete

Suplentes



Suplentes

PMDB

Cezar Schirmer

PT

Jaques Wagner

PTB

Luiz Antonio Fleury

Bloco (PSB, pedoB)

José Antonio Almeida

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Bispo Rodrigues

PPS

Regis Cavalcante

PV

Fernando Gabeira

POT

Pompeo de Mattos

Secretário (a): Liliane
Local: Ala C sala T04, Anexo 11
Telefone: 318-7592/318-7596

GRUPO DE TRABALHO DESTINADO A TRATAR
DA TRANSPOSiÇÃO DE ÁGUAS DO RIO SÃO

FRANCISCO E REVITALlZAÇÃO DO SEU
CURSO, BEM COMO APRESENTAR
PROPOSTAS AO ORÇAMENTO QUE

VIABILlZEM ESTAS AÇÕES
Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
1° Vice-Presidente: João Caldas (PL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSDB)
Relator: Marcondes Gadelha (PFL)

Titulares
Albérico Filho (PMDB)
Almeida De Jesus (Licenciado) (PL)
Antônio Jorge (PTB)
Ariston Andrade (PFL)
Armando Abflio (PMDB)
Aroldo Cedraz (PFL) (Licenciado)
Augusto Franco (PSDB)
Avenzoar Arruda (PT)
B. Sá (PSDB)
Carlos Alberto Rosado (PFL)
Carlos Dunga (PMDB)
Cesar Bandeira (PFL)
Ciro Nogueira (PFL)
Clementino Coelho (PPS)
Cleonâncio Fonseca (PPB)
Cleuber Carneiro (PFL)
Coriolano Sales (PMDB)

Damião Feliciano (PMDB)
Darci Coelho (Licenciado) (PFL)
Djalma Paes (PSB)
Edmar Moreira (PPB)
Eduardo Jorge (Licenciado) (PT)
Félix Mendonça (PTB)
Fernando Ferro (PT)
Fernando Gabeira (PV)
Gonzaga Patriota (PSB)
Haroldo Lima (PCdoB)
Henrique Eduardo Alves (PMDB) (Licenciado)
Herculano Anghinetti (PPB)
Iberê Ferreira (PPB)
Inácio Arruda (PCdoB)
João Caldas (PL)
João Leão (PSDB)
João Mendes (PMDB)
Joel de Hollanda (PFL)
Jorge Alberto (PMDB)
Jorge Khoury (PFL)
José Linhares (PPB)
José Pimentel (PT)
José Rocha (PFL)
José Thomaz Nonõ (PFL)
Laire Rosado (PMDB)
Lavoisier Maia (PFL)
Luiz Dantas (PST)
Manoel Salviano (PSDB)
Marcondes Gadelha (PFL)
Marcos de Jesus
Maria Abadia (PSOB) (Licenciada)
Maria do Carmo Lara (PT)
Mário Negromonte (PSDB)
Milton Andrade (PFL)
Múcio Sá (PMDB)
Neiva Moreira (PDT)
Nelson Marquezelli (PTB)
Nilo Coelho (PSDB)
Osvaldo Coelho (PFL)
Osvaldo Reis (PMDB)
Paes Landim (P FL)
Paulo Braga (PFL)
Paulo Magalhães (PFL)
Pedro Corrêa (PPB)
Pedro Eugênio (PPS)
Philemon Rodrigues (PL)
Pinheiro Landim (PMDB)
Rafael Guerra (PSDB)
Raimundo Gomes de Matos (PSDB)
Regis Cavalcante (PPS)
Ricardo Rique (PSDB)
Robério Araújo (PL)
Roberto PeSsoa (PFL)
Roberto Rocha (PSDB)
Ronaldo Vasconcellos (S. Part.)
Saulo Pedrosa (PSDB)
Sérgio Guerra (PSDB)
Sérgio Novais (PSB)
Silas Câmara (PTB)
Teima de Souza (PT)
Ursicino Queiroz (PFL)
Waldir Pires (PT)
Wellington Dias (PT)
Wilson Braga (PFL)
4 vagas

Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B

Telefone: 318-7060



PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL

Assinatura OCO ou DSF s/o porte
Porte de Correio
Assinatura OCD ou DSF cio porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL

A~sinatura oco ou DSF s/o porte
Porte de CotrCio
Assinatura OCO ou OSF cio porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

UI· 010G0~
....110 • Cf2IOZ

as 31,00
RS96,O

RS 127,60
RS 0.)0
RS 0,80

as 62,00
RI 193.20
RS 255,20

RI 0,30
RI 0.80

Os pedido, dcvetto ser acompanhados de Nou Ik Empcnbo. Ordem de P,s.nlcnlo pelo e••co do B,..ia.
Aehc:ia 360~I. caMa .-110500-8, a .. RC'ibo de dcpólila vi. f~" (Ou6') 1)'-50150.• f• .,or do I"UNSEEP.
indicando I usin'lura pretendidl. conforme labcla de t6disoS ~onliftC'adorn .baixo discriminados:

020Q0l0l90200I.l- Subsec::retari. de ErliçAa Til"nicn
02000202902002-' - Assinlr1.tra$ de DWlo$
OJOOO20290100)-X .- Venda de Editais
D2000J02901004-1-~otaranç.
02000102901005"" :- Venda de Apans de Papel
02000202902006-4 - AlienltÇlo de Bens (lei'''')
02000202901001-] - Secretari. Eapeê:ial de EdilOnlÇlo e Publiaç6e5

SECRETARIA ESPECIAL DE ,EDITORAÇÃO E PUBlICAÇÓes
PRAÇA DOS TREs PODERES SIN- - BRASluA - DF - CEP ,QI6S--900

coe OO.SlO.279IOOOS-49

Obs.: Nilo sml rcce~idod1cquc via c;aI1II paR ckcilfaf' usinanaru dos DCN

Maiores infonMç'6a pelos te:'cf~(O"x6l) 311-3812 c (~61)JII-380J_Scn'i~ de Adminis~
~Omic.-FinanccirAlCon'rolc.NJlnaturas. wm JoMLeite. lvan,r Duenc MoUllo~ Solanac Viaaa
Cllvakantc.



SENADO
FEDERAL

SECRETARIA
ESPECIAL
DE· EDITOAAÇÃO
EPUB~ICAÇOES

EDiÇÃO DE HOJE: 490 PÁGINAS




