


MESA DA CAMARA DOS DEPUTADOS
(Biênio 2001/2002)

PRESIDENTE

12 VICE·PRESIDENTE

2! VICE·PRESIDENTE

12 SECRETÁRIO

22 SECRETÁRIO

32 SECRETÁRIO

4' SECRETÁRIO

12 SUPLENTE DE SECRETÁRIO

22 SUPLENTE DE SECRETÁRIO

32 SUPLENTE DE SECRETÁRIO

4! SUPLENTE DE SECRETÁRIO

AÉCIO NEVES - PSDB - MO

EFRAIM MORAIS - PFL - PB

BARBOSA NETO - PMDB - GO

SEVERINO CAVALCANTI - PPB - PE

NILTON CAPIXABA - PTB - RO

PAULO ROCHA - PT - PA

CIRO NOGUEIRA - PFL - PI

PEDRO VALADARES - PSB - SE

SALATIEL CARVALHO - PMDB - PE

ENIO BACCI - PDT- R8

WILSON SANTOS - PMDB - MT



CONGRESSO NACIONAL

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

DECRETO LEGISLATIVO N° 8, DE 2002

Aprova o ato que outorga permissão à Fundação Educativa Apoio para exe
cutar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Sobradi
nho, Distrito Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 442, de 14 de agosto de 2000, que outorga per

missão à Fundação Educativa Apoio para executar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Sobradinho, Distrito Federal.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 27 de fevereiro de 2002. - Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.'

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

DECRETO LEGISLATIVO N° 9, DE 2002

Aprova o ato que outorga concessão à Emissora Vale do Apodi Ltda., para
explorar serviço de radidifusão sonora em onda média na cidade de Apodi, Estado do
Rio Grande do Norte.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n°, de 4 de junho de 2001, que outorga con

cessão à Emissora Vale do Apodi Ltda., para explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de Apodi, Estado do Rio Grande do Norte.

Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 27 de fevereiro de 2002. - Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.

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

DECRETO LEGISLATIVO N° 10, DE 2002

Aprova o ato que outorga concessão à Rádio e Televisão Rotioner Ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

O Congresso Nacional decreta:
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Art. 10 Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n°, de 26 de março de 2001, que outorga
concessão à Rádio e Televisão Rotioner Ltda., para explorar, por quinze anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

Art. 20 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 27 de fevereiro de 2002. - Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.
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1 - ATA DA 158 SESSÃO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS, SOLENE, MATUTINA, DA 48

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 51 8
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I - Abertura da sessão

11 - Leitura e assinatura da ata da ses
são anterior

111- Leitura do expediente

OFíCIOS
N° 50/02 - Do Senhor Senador Ramez Te

bet, Presidente do Senado Federal, encaminhan-
do o processado da MP n° 17/01 .

N° 51/02 - Do Senhor Senador Ramez Te
bet, Presidente do Senado Federal, encaminhan-
do o processado da MP nO 18/01 ..

N° 97/02 - Do Senhor Senador Carlos Wil
son, Primeiro Secretário do Senado Federal, sub
metendo à revisão da Câmara dos Deputados o
PLS nO 163/00 .

N° 98/02 - Do Senhor Senador Carlos Wil
son, Primeiro Secretário do Senado Federal, sub
metendo à revisão da Câmara dos Deputados o
PLS n° 177/01 .

ND 99/02 - Do Senhor Senador Carlos Wil
son, Primeiro Secretário do Senado Federal, sub
metendo à revisão da Câmara dos Deputados o
PLS n0216/01 .

N° 65/02 - Do Senhor Deputado Inocêncio
Oliveira, Líder do PFL, indicando o Deputado
Ariston Andrade para integrar a Comissão Espe
cial destinada a apreciar e proferir parecer ao PL
nO 2.905/97 ..

N° 17/02 - Do Senhor Deputado Eunício
Oliveira, Vice-Líder do PMDB, comunicando a es
colha do Deputado Geddel Vieira Lima para Líder
do PMDB ..
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03984

03994

04005

04011

04017
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N° 1/00 - Do Bloco Parlamentar PDT/PPS,
indicando os Deputados do referido Bloco para
os cargos de Líder e Vice-Líderes ..

ND 23/00 - Da Bancada do PPS, comuni
cando que o Deputado João Herrmann Neto foi
eleito Líder do PPS .

N° 1.513/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, encaminhando a PEC nO
183/99, apreciada pela referida Comissão .

ND 1.523/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, encaminhando o PL nO
4.800/01 , apreciado pela referida Comissão .

ND 1.600/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, comunicando que a refe-
rida Comissão apreciou o PL n° 2.285-A/99 .

N° 1.611/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, comunicando que a refe
rida Comissão apreciou os Projetos de Lei nOs
4.781/01 e 4.914101, apensado ..

ND 1.615/01 - Do Senhor Deputado Inaldo
Leitão, Presidente da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, encaminhando o PL nO
2.818/00, apreciadO pela referida Comissão........

N° 6/01 - Do Senhor Deputado Adão Pre
to, solicitando a alteração da lista de presença e
votação do dia 26-2-02 .

MEDIDA PROVISÓRIA
Medida Provisória n° 13-A, de 2001 (Do

Poder Executivo) - Mensagem nO 1.348/01 
Cria o cargo de Secretário de Estado de Comu
nicação de Governo, tendo parecer do Relator
designado pela Mesa em substituição à Comis
são Mista do Congresso Nacional, pela aprova-
ção (Relator: Deputado Rubem Medina) ..
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- TVR n° 1.476/01 - Portaria nO 694, de 14 de
novembro de 2001 - Rádio Alto da Serra Ltda.,
na cidade de Serrana - SP. "..... 04032

MENSAGENS

Mensagem n° 1.101, de 2001 (Do Poder
Executivo) - Comunica o Excelentíssimo Presi
dente da República que se ausentará do País no
período de 25 de outubro alo de novembro de
2001, para realizar visita ao Reino da Espanha e
a República Francesa, a convite, respectivamen
te, do Presidente da Fundação Gorbatchev e do
Presidente da Assembléia Nacional. .

Mensagem n° 1.234, de 2001 (Do Poder
Executivo) - Mensagem com a qual o Excelentís
simo Senhor Presidente da República comunica
que se ausentará do País no período de 7 a 11
de novembro de 2001, para realizar visita de tra
balho aos Estados Unidos da América e partici
par da abertura do Debate-Geral da 563 Sessão
da Assembléia-Geral das Nações Unidas ..

Mensagem n° 1.261, de 2001 (Do Poder
Executivo) - Mensagem com a qual o Excelentís
simo Senhor Presidente da República comunica
que se ausentará do País no período de 23 a 24
de novembro de 2001, em visita oficial à Repúbli
ca do Peru, para participar da XI Cúpula Ibe
ro-americana, a realizar-se na cidade de Lima... "

Mensagem n° 1.372, de 2001 (Do Poder
Executivo) - Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria n° 505,
de 24 de agosto de 2001, que autoriza a Associ
ação Rádio Comunitária Cultura FM de Araci
para executar serviço de radiodifusão comunitá
ria, pelo prazo de três anos, sem direito de exclu
sividade, na cidade de Araci, Estado da Bahia. -
TVR 1.470/01 .

Mensagem nO 1.373, de 2001 (Do Poder
Executivo) - Submete à apreciação do Congres
so Nacional permissões para executar, pelo pra
zo de dez anos, sem direito de exclusividade,
seNiço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, com fins exclusivamente educativos,
conforme os seguintes atos e entidades: - TVR
n° 1.479/01 - Portaria nO 585, de 10 de outubro
de 2001 - Fundação Renascer, na cidade de
Louveira - SP; e - TVR n° 1.480/01 - Portaria n°
653, de 6 de novembro de 2001 - Fundação Cul
tural Vale Vêneto, na cidade de Flores da Cunha
-RS .

Mensagem nO 1.375, de 2001 (Do Poder
Executivo) - Submete à apreciação do Congres
so Nacional permissão para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de exclusividade, servi
ços de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, conforme os seguintes atos e entidades: 
TVR nO 1.475/01 - Portaria n° 693, de 14 de no
vembro de 2001 - Rádio Jardinópolis Comunica
ções S/C Ltda., na cidade de Jardinópolis - SP; e
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Mensagem n° 1.385, de 2001 (Do Poder
Executivo) - Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria n° 174,
de 27 de março de 2001, que renova a autoriza
ção outorgada à Prefeitura Municipal de Cássia
para explorar, por dez anos, sem direito de exclu
sividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Cássia, Estado de Mi-
nas Gerais. - TVR n° 1.477/01 "" .

Mensagem n° 1.386, de 2001 (Do Poder
Executivo) - Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria n° 494,
de 24 de agosto de 2001, que renova a permis
são outorgada à Rádio Record de Fortaleza FM
Ltda., originalmente Rádio Dragão do Mar FM
Ltda., para explorar, por dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Fortaleza,
Estado do Ceará. - TVR 1.478101 .

Mensagem n° 1.401, de 2001 (Do Poder
Executivo) - Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante da Portaria n° 621
de 24 de outubro de 2001, que renova a permis
são outorgada à Rádio FM Maranhão Central
Ltda., para explorar, por dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Santa Inês,
Estado do Maranhão. - TVR n° 1.481/01 ... " .... " ...

Mensagem n° 1.402, de 2001 (Do Poder
Executivo) - Submete à apreciação do congresso
Nacional autorizações para executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, servi
ços de radiodifusão comunitária, conforme os se
guintes atos e entidades: - TVR n° 1.482/01 
Portaria n° 595, de 24 de outubro de 2001 
Associação Comunitária de Comunicação e Cul
tura de Assu/RN, na cidade de Assu - RN; - TVR
nO 1.483/01 - Portaria n° 596, de 24 de outubro
de 2001 - Fundação Mário Negócio, na cidade
de Parnamirim - RN; - TVR n° 1.484/01 - Porta
ria n° 597, de 24 de outubro de 2001 - Associa
ção Cultural Macaparana FM, na cidade de Ma
caparana - PE; - TVR n° 1.485/01 - Portaria nO
598, de 24 de outubro de 2001 - Associação Be
neficente de Chã do Pavão, na cidade de Verten
te do Lério - PE; - TVR nO 1.486/01 - Portaria nO
599, de 24 de outubro de 2001 - Associação de
Mídia Comunitária Cidade das Brisas, na cidade
de Votuporanga - SP; - TVR nO 1.487/01 - Porta
ria n° 600, de 24 de outubro de 2001 - Associa
ção Comunitária de Comunicação e Cultura Pi
rangiense, na cidade de Pirangi - SP; - TVR n°
1.488/01 - Portaria n° 601, de 24 de outubro de
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PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUiÇÃO
Proposta de Emenda à Constituição n°

471, de 2001 (Do Sr. Jaime Martins e outros) 
Dá nova redação aos arts. 50 e 58 da Constitui
ção Federal, ampliando os casos de convocação
de autoridades pela Câmara dos Deputados,
pelo Senado Federal, por suas comissões ..

INDICAÇÕES
Indicação nO 2.367, de 2001 (Do Sr. José

Carlos Coutinho) - Sugere a implantação de
obras de infra-estrutura hídrica/drenagem no Mu
nicípio de Niterói no Estado do Rio de Janeiro......

Indicação nO 2.368, de 2001 (Do Sr. José
Carlos Coutinho) - Sugere a implantação de
obras de infra-estrutura hídrica/drenagem no
Município de Araruama no Estado do Rio de Ja-
neiro .

Indicação nO 2.369, de 2001 (Do Sr. José
Carlos Coutinho) - Sugere a implantação de
obras de infra-estrutura hídrica/drenagem no Mu
nicípio de São Francisco do Itabapoama no Esta-
do do Rio de Janeiro ..

Indicação nO 2.370, de 2001 (Da Sr8 Maria
Lúcia) - Sugere ao Poder Executivo que crie es
colas preparatórias para admissão ao Vestibular,
destinadas às populações com dificuldades de
acesso à Universidade ..

Indicação nO 2.372, de 2001 (Do Sr. Luiz
Fernando) - Sugere a adoção de providências vi
sando à criação da carreira de Analista Técnico
Previdenciário .

Indicação n° 2.371, de 2001 (Do Sr. Corau
ci Sobrinho) - Sugere a instituição do "Dia Nacio
nal Comandante João Ribeiro de Barros", a ser
comemorado anualmente em 28 de abril. ..

Indicação n° 2.373, de 2001 (Dos Srs. Pau
lo Delgado e José Genuíno) - Sugere ao Sr. Mi
nistro de Estado da Defesa que o porta-aviões
Minas Gerais seja mantido na frota naval em ati-
vidade .

Indicação nO 2.374, de 2001 (Do Sr. Fer
nando Coruja) - Solicita a possibilidade de ajuda
financeira para os 103 municípios em situação de
emergência e em estado de calamidade pública,
atingidos pelas enchentes, no Estado de Santa
Catarina, conforme relação anexa .

Indicação n° 2.375, de 2001 (Da Sr8 Va
nessa Grazziotin) - Sugere o envio de Indicação
ao Senhor Ministro das Comunicações concer
nentes aos funcionários demitidos pela
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2001 - Associação Comunitária Cultural Portuen- SP; e - TVR nO 1.511/01 - Rádio Nova Dracena
se de Rádio e TV, na cidade de Astolfo Dutra - Ltda., na cidade de Dracena - SP. 04045
MG; - TVR n° 1.489/01 - Portaria nO 604, de 24
de outubro de 2001 - Associação dos Moradores
da Praia da Costa, na cidade de Vila Velha - ES;
- TVR n° 1.490/01 - Portaria nO 606, de 24 de
outubro de 2001 - Sociedade Civil Boca Maldita,
na cidade de Curitiba - PR; - TVR nO 1.491/01 -
Portaria nO 607, de 24 de outubro de 2001 
Associação de Assistência aos Bairros de Pitan-
gui - ABAP, na cidade de Pitangui - MG; e -
TVR nO 1.492/01 - Portaria nO 608, de 24 de ou-
tubro de 2001 - Associação Comunitária Cultural
Rural da Imagem e do Som de Lagamar, na cida-
de de Lagamar - MG. 04037

Mensagem n° 1.403, de 2001 (Do Poder
Executivo) - Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto de 11 de
dezembro de 2001, que "Renova concessão das
entidades que menciona, para explorar serviços
de radiodifusão, e dá outras providências". As en
tidades mencionadas são as seguintes: - TVR nO
1.493/01 - Rádio Progresso de Juazeiro Ltda.,
na cidade de Juazeiro do Norte - CE; - TVR nO
1.494/01 - Rádio Carajá de Anápolis Ltda., na ci
dade de Anápolis - GO; - TVR n° 1.495/01 
Fundação Cultural e Educacional Santo Afonso 
Rádio Educadora, na cidade de Coronel Fabricia
no - MG; - TVR nO 1.496/01 - Rádio Pioneira de
Tangará da Serra Ltda., na cidade de Tangará da
Serra - MT; - TVR nO 1.497/01 - Rádio Sete La
goas Ltda., na cidade de Sete Lagoas - MG; 
TVR n° 1.498/01 - Rádio Cabiúna Ltda., na cida
de de Bandeirantes - PR; - TVR nO 1.499/01 
Rádio Club de Palmas Ltda., na cidade de Pal
mas - PR; - TVR n° 1.500/01 - Campos Difusora
Ltda., na cidade de Campos dos Goytacazes 
RJ; - TVR nO 1.501/01 - Rádio Fluminense de
Campos Ltda., originariamente Rádio Macaé
Ltda., na cidade de Macaé - RJ; - TVR nO
1.502/01 - Mossoró Rádio Sociedade Ltda., na
cidade de Alexandria - RN; - TVR nO 1.503/01 
Radiodifusão índio Condá Ltda., na cidade de
Chapecó - SC; - TVR nO 1.504/01 - Rádio Difu
sora Alto Vale Ltda., na cidade de Rio do Sul 
SC; - TVR n° 1.505/01 - Rádio Difusora de La
guna Sociedade Ltda., na cidade de Laguna 
SC; - TVR n° 1.506/01 - Rádio Difusora Maravi
lha Ltda., na cidade de Maravilha - SC; - TVR n°
1.507/01 - Rádio Integração do Oeste Ltda., na
cidade de São José do Cedro - SC; - TVR nO
1.508/01 - Rádio Sentinela Alto Vale Ltda., origi
nariamente Rádio Estadual Ltda., na cidade de
Ibirama - SC; - TVR nO 1.509/01 - Sociedade
Rádio Difusora Vale do Itajaí Ltda., na cidade de
Itajaí - SC; - TVR n° 1.510/01 - Rádio Educado
ra de Piracicaba Ltda., na cidade de Piracicaba -
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Indicação n° 2.390, de 2001 (Do Sr. José
Carlos Coutinho) - Sugere a implantação de
obras de infra-estrutura hídrica/drenagem no Mu
nicípio de Itaperuna no Estado do Rio de Janeiro.

Indicação n° 2.391, de 2001 (Do Sr. José
Carlos Coutinho) - Sugere a implantação de
obras de infra-estrutura hídrica/drenagem no Mu
nicípio de Itaocara no Estado do Rio de Janeiro ...

Indicação nO 2.392, de 2001 (Do Sr. José
Carlos Coutinho) - Sugere a implantação de
obras de infra-estrutura hídrica/drenagem no
Município de Rio Bonito no Estado do Rio de Ja-
neiro .

Indicação n° 2.393, de 2001 (Do Sr. José
Carlos Coutinho) - Sugere a implantação de
obras de infra-estrutura hídrica/drenagem no
Município de Natividade no Estado do Rio de
Janeiro .

Indicação n° 2.394, de 2001 (Do Sr. José
Carlos Coutinho) - Sugere a implantação de
obras de infra-estrutura hídrica/drenagem no Mu
nicípio de Miracema no Estado do Rio de Janei-
ro .

Indicação n° 2.395, de 2001 (Do Sr. José
Carlos Coutinho) - Sugere a implantação de
obras de infra-estrutura hídrica/drenagem no Mu
nicípio de Sumidouro no Estado do Rio de Janei-
ro................................................................. 04093

Indicação nO 2.396, de 2001 (Da Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Mi
norias) - Sugere ao Ministério da Justiça a ado
ção de providências penais cabíveis contra em
presas infratoras da ordem econômica e relações
de consumo, sem prejuízo das medidas adminis-
trativas cabíveis. 04095

Indicação nO 2.397, de 2001 (Da Comissão
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Mi
norias) - Sugere que não seja concedido, ou que
seja cancelado o registro de apresentação de
medicamento que tenha por objetivo a elevação
dissimulada de seu preço. 04101

Indicação nO 2.398, de 2001 (Do Sr. Hélio
Costa e outros) - Sugere que seja regulamenta
da a Lei nO 9.614, de 5 de março de 1998, que
"Altera a Lei n° 7.565, de 19 de dezembro de
1986". 04107
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Indicação n° 2.386, de 2001 (Do Sr. José
Carlos Coutinho) - Sugere a implantação de
obras de infra-estrutura hídrica/drenagem no
Município de Cantagalo no Estado do Rio de Ja-
neiro .

Indicação n° 2.387, de 2001 (Do Sr. José
Carlos Coutinho) - Sugere a implantação de
obras de infra-estrutura hídrica/drenagem no Mu
nicípio de Barra Mansa no Estado do Rio de Ja-
neiro ..

Indicação n0 2.388, de 2001 (Do Sr. José
Carlos Coutinho) - Sugere a implantação de

Indicação nO 2.379, de 2001 (Da Sr" Nair
xavier Lobo) - Sugere ao Senhor Presidente da
República a criação do Conselho Nacional dos
Direitos da Juventude ..

Indicação n° 2.381, de 2001 (Do Sr. Ru
bens Bueno) - Pleiteia recursos adicionais do
Pronaf e Proger para o Município de Janiópolis,
no Paraná .

Indicação n° 2.383, de 2001 (Do Sr. lédio
Rosa) - Sugere ao Excelentíssimo Senhor Presi
dente da República o envio ao Congresso Nacio
nal de projeto de lei complementar dispondo so
bre a criação da Agência Nacional de Seguros
Privados ou de outra entidade de regulação e fis
calização do mercado nacional de seguros priva·
dos .

Indicação n° 2.384, de 2001 (Da Sr" Va
nessa Grazziotin) - Sugere o envio de Indicação
ao Poder Executivo, concernentes aos funcionári
os demitidos pela EMBRATEL - Empresa Brasi-
leira de Telecomunicações ..

Indicação n° 2.385, de 2001 (Da Sr" Va
nessa Grazziotin) - Sugere que sejam tomadas
medidas urgentes para atender a necessidade de
manutenção da BR-307, no Estado do Amazo-
nas .

Indicação n° 2.377, de 2001 (Do Sr. Ru
bens Bueno) - Sugere o envio de Indicação ao
Poder Executivo relativa a obras de melhoria em
trecho da rodovia BR-487, no Estado do Paraná..

Indicação n° 2.378, de 2001 (Da Sr" Nice
Lobão) - Sugere ao Poder Executivo a criação
de carreira para os servidores administrativos da
Polícia Rodoviária Federal. .
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EMBRATEL - Empresa Brasileira de Telecomuni- obras de infra-estrutura hídrica/drenagem no Mu-
cações. 04069 nicípio de Italva no Estado do Rio de Janeiro........ 04085

Indicação n° 2.376, de 2001 (Do Sr. Ru- Indicação n° 2.389, de 2001 (Do Sr. José
bens Bueno) - Sugere a criação de uma Delega- Carlos Coutinho) - Sugere a implantação de
cia da Polícia Federal em Campo Mourão, no obras de infra-estrutura hídrica/drenagem no
Estado do Paraná. 04071 Município de Porciuncula no Estado do Rio de

Janeiro. 04087
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Indicação n° 2.703, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implementação do Programa
TV/Escola, no Município de Paraíba do Sul, no
Estado do Rio de Janeiro ..

Indicação nO 2.704, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implementação do Programa
TV/Escola, no Município de EngOPaulo de Fron-
tin, no Estado do Rio de Janeiro............................ 04130

Indicação nO 2.705, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação do Programa 
TV/Escola no Município de Paracambi no Estado
do Rio de Janeiro................................................... 04131

Indicação n° 2.706, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação do Programa 
TV/Escola no Município de Paraty no Estado do
Rio de Janeiro........................................................ 04132

Indicação nO 2.707, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação do Programa 
TV/Escola no Município de Pinheiral no Estado
do Rio de Janeiro......... 04133

Indicação n° 2.708, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação do Programa 
TV/Escola no Município de Porto Real no Estado
do Rio de Janeiro.............................. 04135

Indicação n° 2.709 de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação do Programa 
TV/Escola no Município de Piraí no Estado do
Rio de Janeiro........................................................ 04136

ção n° 2.710, de 2001 (Do Sr. Carlos Na
der) - Sugere a implantação do Programa 
TV/Escola no Município de Quatis no Estado do
Rio de Janeiro....... 04137

Indicação n° 2.711, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação do Programa 
TV/Escola no Município de Resende no Estado
do Rio de Janeiro." 04138

Indicação n° 2.712, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação de Programa
TV/Escola no Município de Rio Claro no Estado
do Rio de Janeiro." 04139

Indicação n° 2.713, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação do Programa 
TV/Escola no Município de Rio das Flores no
Estado do Rio de Janeiro. 04140

Indicação n° 2.714, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação do Programa
TV/Escola no Município de Sapucaia no Estado
do Rio de Janeiro... 04142

Indicação nO 2.715, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação do Programa -
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Indicação n° 2.399, de 2001 (Do Sr. Neuton TV/Escola, no Município de Paty do Alferes, no
Lima) - Sugere a alteração da Portaria do Minis- Estado do Rio de Janeiro. 04128
tério da Previdência e Assistência Social n° 375,
de 25 de janeiro de 2001, que torna obrigatório o
recolhimento da contribuição previdenciária por
meio eletrônico. .. 04111

Indicação nO 2.400, de 2001 (Do Sr. Anto
nio Feijão) - Sugere ao Poder Executivo, por
meio do Ministério de Educação, o envio do pro
jeto de lei criando a Faculdade de Medicina na
Universidade Federal do Amapá. 04113

Indicação n° 2.401, de 2001 (Do Sr. Jorge
Alberto) - Sugere ao Presidente da Câmara de
Gestão da Crise de Energia Elétrica - GCE - es
clarecimentos sobre a adoção de medidas adici
onais de racionamento de energia elétrica na re-
gião Nordeste. 04114

Indicação n° 2.402, de 2001 (Da SI'" Laura
Carneiro e outros) - Propõe a inclusão da cidade
de Paraty na Lista do Patrimônio Cultural da Hu-
manidade, da Unesco.............. 04115

Indicação n° 2.424, de 2001 (Da Comissão
de Educação, Cultura e Desporto) - Sugere ao
Poder Executivo, por intermédio do Ministério da
Educação, examinar a possibilidade de utilização
de recursos do Fundef para a qualificação de
professores que não possuam titulação em nível
superior, uma vez atendidas as necessidades de
qualificação dos professores leigos. .. 04120

Indicação nO 2.425, de 2001 (Do Sr. Jaques
Wagner) - Sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério de Minas e Energia, que de
termine à Agência Nacional de Energia Elétrica 
ANEEL, às concessionárias de distribuição de
energia elétrica a inclusão de mensagens, nas
faturas de energia elétrica, alertando os consumi
dores sobre a eventual existência de débitos an-
teriores....... 04123

Indicação nO 2.426, de 2001 (Do Sr. Cunha
Bueno) - Sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério da Agricultura, da Pecuária e
do Abastecimento, adicionar farinha de mandioca
à farinha de trigo. .. 04124

Indicação nO 2.428, de 2001 (Do Sr. José
Carlos Coutinho) - Sugere ao Poder Executivo a
implantação de obras de canalização de córre
gos e valões no Município de Barra Mansa, no
Estado do Rio de Janeiro. 04126

Indicação n° 2.701, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implementação do Programa
TV/Escola, no Município de Mendes, no Estado
do Rio de Janeiro................................................... 04127

Indicação n° 2.702, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implementação do Programa
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TV/Escola no Município de Três Rios no Estado Pública da Comunidade Terapêutica Monte Ta-
do Rio de Janeiro... 04143 bor..... 04155

Indicação n° 2.716, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - "Sugere a implantação do Programa 
TV/Escola no Município de Valença no Estado do
Rio de Janeiro.".......... 04144

Indicação n° 2.717, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - "Sugere a implantação do Programa 
TV/Escola no Município de Vassouras no Estado
do Rio de Janeiro.".. 04145

Indicação n° 2.718, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - "Sugere a implantação do Programa 
TV/Escolan o Município de Volta Redonda no
Estado do Rio de Janeiro.".... 04146

Indicação n° 2.719, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - "Sugere a implantação do Programa 
TV/Escola no Município de Miguel Pereira no
Estado do Rio de Janeiro.".. 04147

Indicação n° 2.720, de 2001 (Do Sr. João
Grandão) - Sugere a imediata tomada de provi
dências por parte do Ministério da Educação,
para que se cumpra o disposto no art. 30

, item 3
da Lei n° 8.670, de 30 de junho de 1993, que
prevê a criação da Escola Agrotécnica de Doura-
dos, Mato Grosso do Sul. 04149

Indicação n° 2.721 de 2001 (Do Sr. Deputa
do Luiz Alberto) - Solicita a tomada de providen
cias do Ministério do Meio Ambiente, para, por
meio do Ibama fazer cumprir o Embargo Federal
e impedir que os atuados prossigam realizando
devastações de Manguezais no Distrito de
Encarnação no Municipio de Salinas das Marga-
ridas no Estado da Bahia. 04150

Indicação n° 2.722, de 2001 (Do Sr. José
Carlos Fonseca Júnior) - Sugere a adoção de
providências para obras de reconstrução torna
das necessárias e urgentes pelas enchentes no
Espírito Santo. 041 51

Indicação n° 2.723, de 2001 (Do Sr. José
Carlos Fonseca Júnior) - Sugere a adoção de
proidências para a recuperação das rodovias
BR-l0l e BR-116 no Espírito Santo...................... 04152

Indicação nO 2.724, de 2001 (Do Sr. José
Carlos Fonseca Júnior) - Sugere a adoção de
providência para controle e prevenção de epide
mias.,igadas às enchentes no Espírito Santo........ 04153

Indicação n° 2.725, de 2001 (Do Sr. José
Carlos Fonseca Júnior) - Sugere a adoção de
medidas para a recuperação das rodovias
BR-l0l e BR-116 no Espírito Santo. 04154

Indicação nO 2.726, de 2001 (Do Sr. Dr. Be-
nedito Dias) - Sugere a Declaração de Utilidade

Indicação n° 2.727, de 2001 (Do Sr. Dr. Hé
lio) - Sugere à Presidência da República a assi
natura de acordo Internacional que proíbe a clo-
nagem humana nos países signatários. .......... ...... 04156

Indicação n° 2.728, de 2001 (Do Sr. Magno
Malta) - Sugere a inclusão do Município de Fun
dão - ES, em programa de atendimento ao ido-
so. 04157

Indicação n° 2.729, de 2001 (Do Sr Magno
Malta) - Sugere a inclusão de leite tipo A na ces-
ta básica de alimentos... 04158

Indicação n° 2.730, de 2001 (Do Sr. Depu
tado Clementino Coelho) - Sugere a criação de
programa de qualificação de professores das ins
tituições públicas municipais e estaduais, pelas
instituições federais de ensino superior, em todo
o País....... 04159

Indicação nO 2.731, de 2001 (Da Comissão
de Seguridade Social e Família) - Sugere que
seja autorizada e regulamentada a complemen
tação de despesas hospitalares e honorários mé
dicos, nas internações em que o paciente optar
por acomodações especiais. 04161

Indicação n° 2.732, de 2001 (Da SI'" Depu
tada Marinha Raupp) - Sugere a adoção de me
didas relativas ao convênio n°
CRT/DF/28.003/98, celebrado com o Governo do
Estado de Rondônia. 04166

Indicação nO 2.733, de 2001 (Da SI'" Mari
nha Raupp) - Sugere o envio de indicação à pre
sidência do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária - INCRA, relativa a convênio
celebrado com o Governo do Estado de Rondô-
nia. 04167

Indicação n° 2.734, de (Dos Srs. Luciano
Zica e Walter Pinheiro) - Solicia a adoção de
procedimentos visando a apuração e investiga
ção do uso de recursos orçamentários, não es
pecificamente aprovados, para dar "incentivos
pecuniários" a ex-trabalhadores (aposentados e
pensionistas) da Petrobras para que aceitem mu-
dar de "plano de benefícios" da Fundação Petros. 04168

Indicação nO 2.735, de 2001 (Do Sr. Luiz
Carlos Hauly) - Sugere a adoção do "Programa
Nacional de Combate ao Tabagismo". ........ .......... 04169

Indicação n° 2.736, de 2001 (Do Sr. Dr. Hé
lio) - Sugere ao Ministro de Estado da Saúde
apoio à construção e continuidade das obras de
saneamento básico do município de Santo Antô-
nio de Posse. Estado de São Paulo....................... 04170



04187

Indicação n° 2.750, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação do Programa 
Esporte Solidário no Município de Paraty no
Estado do Rio de Janeiro .
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Indicação n° 2.737, de 2001 (Do Sr. Dr. Hé- Esporte Solidário no Município de Paracambi no
lia) - Sugere ao Secretário Especial de Desen- Estado do Rio de Janeiro. 04186
volvimento Urbano da Presidência da República
apoio à construção e continuidade das obras de
saneamento básico do Município de Santo Antô-
nio de Posse, Estado de São Paulo. 04172

Indicação n° 2.738, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação do Programa 
Esporte Solidário no Município de Angra dos
Reis no Estado do Rio de Janeiro. 04173

Indicação n° 2.739, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação de Programa 
Esporte Solidário no Município de Areal no Esta-
do do Rio de Janeiro. 04174

Indicação n° 2.740, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação do Programa 
Esporte Solidário no Município de Barra Mansa
no Estado do Rio de Janeiro. 04176

Indicação n° 2.741, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação do Programa 
Esporte Solidário no Município de Barra do Piraí
no Estado do Rio de Janeiro. 04177

Indicação n° 2.742, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação do Programa 
Esporte Solidário no Município de Itatiaia no
Estado do Rio de Janeiro. 04178

Indicação n° 2.743, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação do Programa 
Esporte Solidário no Município de Levy Gaspari-
an no Estado do Rio de Janeiro. 04179

Indicação n° 2.744, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação do Programa 
Esporte Solidário no Município de Miguel Pereira
no Estado do Rio de Janeiro. 04180

Indicação n° 2.745, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação do Programa 
Esporte Solidário, no Município de Mendes, no
Estado do Rio de Janeiro. 04181

Indicação n° 2.746, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação do Programa 
Esporte Solidário no Município de Paty do Alferes
no Estado do Rio de Janeiro. 04182

Indicação nO 2.747, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação do Programa 
Esporte Solidário no Município de Paraíba do Sul
no Estado do Rio de Janeiro. 04184

Indicação n° 2.748, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação do Programa 
Esporte Solidário no Município de Engenheiro
Paulo de Frontin no Estado do Rio de Janeiro. ..... 04185

Indicação n° 2.749, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nadera) - Sugere a implantação do Programa -

Indicação n° 2.751, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação do Programa
Esporte Solidário no Município de Pinheiral no
Estado do Rio de Janeiro. 04188

Indicação n° 2.752, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação do Programa 
Esporte Solidário no Município de Piraí no Esta-
do do Rio de Janeiro , 041 90

Indicação n° 2.753, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação do Programa 
Esporte Solidário no Município de Porto Real no
Estado do Rio de Janeiro. .... ..... ..... ..... ..... ..... ... ..... 04191

Indicação n° 2.754, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação do Programa 
Esporte Solidário no Município de Quatis no
Estado do Rio de Janeiro. 04192

Indicação nO 2.755, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação do Programa 
Esporte Solidário no Município de Resende no
Estado do Rio de Janeiro. 04193

Indicação n° 2.756, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação do Programa 
Esporte Solidário no Município de Rio Claro no
Estado do Rio de Janeiro. 04194

Indicação n° 2.757, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação do Programa 
Esporte Solidário no Município de Rio das Flores
no Estado do Rio de Janeiro. 04195

Indicação n° 2.758, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação do Programa 
Esporte Solidário no Município de Sapucaia no
Estado do Rio de Janeiro. 04197

Indicação n° 2.759, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação do Programa 
Esporte Solidário no Município de Três Rios no
Estado do Rio de Janeiro. 04198

Indicação nO 2.760, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação do Programa 
Esporte Solidário no Município de Valença no
Estado do Rio de Janeiro." ' 04199

Indicação n° 2.761, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação do Programa 
Esporte Solidário no Município de Vassouras no
Estado do Rio de Janeiro. 04200

Indicação n° 2.762, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação do Programa-
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Esporte Solidário no Município de Volta Redonda dos no sentido da inclusão da Fisioterapia, no
no Estado do Rio de Janeiro. 04201 Exame Nacional de Cursos. 04237

Indicação nO 2.763, de 2001 (Do Sr. Ronal
do Vasconcellos) - Sugere a transformação da
Floresta Amazônica brasileira numa Reserva da
Biosfera ,............. 04202

Indicação n° 2.764, de 2001 (Do Sr. Anival
do Vale) - Sugere adoção de providências no to
cante à transformação da Faculdade de Ciências
Agrárias do Pará em Universidade Rural da Ama-
zônia.. ".............. 04205

Indicação n° 2.765, de 2001 (Do Sr. Eni
Voltolini) - Sugere a alteração da Portaria do Mi
nistério da Previdência e Assistência Social nO
375, de 2001, que torna obrigatório o recolhi
mento da contribuição previdenciária por meio
eletrônico. 04218

Indicação n° 2.766, de 2001 (Do Sr. Alex
Canziani) - Solicita a redução das alíquotas do
IPI e do ICMS incidentes sobre máquinas e im
plementos agrícolas............................................... 04220

Indicação nO 2.767, de 2001 (Do Sr. Men
des Ribeiro Filho) - Sugere a criação de um pro
grama nacional de incremento do uso de gás na-
tural veicular para a frota de taxis.......................... 04222

Indicação nO 2.768, de 2001 (Do Sr. Átila
Lins) - Sugere a instituição da bolsa-medicamen-
to............................................................................ 04223

Indicação n° 2.769, de 2001 (Do Sr. Cle
mentino Coelho) - Sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério e Minas e Energia,
determinar à Aneel a realização de estudos vi
sando à introdução de alterações na Portaria
Dnaee n° 105, de 1992, alterada pela Resolução
Aneel n° 277, de 2000. 04224

Indicação nO 2.770, de 2001 (Do Sr. Harol
do Bezerra) - Sugere a transformação do cam
pus de Marabá, da Universidade Federal do
Pará, em Universidade Federal do Sul do Pará..... 04229

Indicação n° 2.772, de 2001 (Da Sr" Va
nessa Grazziotin) - Sugere a suspensão do me
dicamento ciclosporina, do Laboratório Abbot,
em decorrência de vários indícios de irregularida-
des quanto ao processo do registro. 04233

Indicação n° 2.773, de 2001 (Do Sr. Eduar-
do Campos) - Sugere a implantação de um pro-
jeto de eco-turismo arqueológico e cultural na re-
gião do Vale do Catimbau, em Buíque, Estado de
Pernambuco........................................................... 04234

Indicação n° 2.774, de 2001 (Do Sr. Regis
Cavalcante) - Solicita o envio de indicação desti
nada ao Ministério da Educação, sugerindo estu-

Indicação n° 2.776, de 2001 (Do Sr. Marcos
Cíntra) - Sugere ao Poder Executivo revisão das
normas administrativas que fixam em dobro a co
brança da taxa para emissão de 28 via de passa-
porte. 04238

Indicação n° 2.777, de 2001 (Do Sr. João
Matos) - Sugere ao Senhor Ministro de Estado
de Minas e Energia, José Jorge de Vasconcelos
Lima determinar à Annel a realização de estudos
visando à redefinição na classificação de consu-
midor rural de energia elétrica. 04241

Indicação n° 2.778, de 2001 (Da Sr8 Nair
Xavier Lobo e outros) - Sugere a implantação de
programa habitacional, na forma que especifica... 04247

Indicação n° 2.779, de 2001 (Do Senhor
Padre Roque) - Sugere a revogação da Portaria
nO 56, de 2001, do Ministério da Agricultura e Pe-
cuária..................................................................... 04248

Indicação nO 2.780, de 2001 (Do sr. Padre
Roque) - Sugere a revogação da Resolução nO
456, de 29-11-2000, da Aneel. 04250

Indicação n° 2.781, de 2001 (Do Sr. Her
mes Parcianello) - Sugere ao Poder Executivo a
priorização para celebração de Projeto nO
9.574/01, referente ao PROEP - Programa de
Expansão da Educação Profissional, protocolado
pelo CEFET - PR, Unidade de Medianeira, 23 de
outubro de 2001. 04255

Indicação n° 2.782, de 2001 (Do Sr. Ru
bens Furlan) - Sugere a intensificação das cam
panhas publicitárias em rádio, televisão e outros
meios de comunicação social, visando à preven-
ção do uso de crack entre os jovens brasileiros. ... 04256

Indicação n° 2.783, de 2001 (Do Sr. Ru
bens Furlan) - Sugere a realização de campanha
publicitária visando a prevenção do uso de maco-
nha entre os jovens. 04258

Indicação n° 2.784, de 2001 (Do Sr. Ru
bens Furlan) - Sugere a intensificação das cam
panhas publicitárias em rádio, televisão e outros
meios de comunicação social, visando à preven-
ção do uso de álcool entre os jovens brasileiros... 04259

Indicação n° 2.785, de 2001 (Do Sr. Ru
bens Furlan) - Sugere a intensificação das cam
panhas publicitárias em rádio, televisão e outros
meios de comunicação social, visando à preven
ção do uso de cocaína entre os jovens brasilei-
ros. 04260

Indicação n° 2.786, de 2001 (Do Sr. Ru
bens Furlan) - Sugere a realização de campa-
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nha publicitária visando a prevenção do uso de
medicamentos sem prescrição médica. 04261

Indicação n° 2.787, de 2001 (Do Senhor
Rubens Furlan) - Solicita a inclusão da disciplina
Latim no currículo escolar do ensino fundamental
e médio. 04262

Indicação n° 2.788, de 2001 (Do Sr. Ru
bens Furlan) - Sugere que o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil envide esforços diplo
máticos junto aos organismos internacionais,
particularmente a Organização das Nações Uni
das e aos países diretamente envolvidos no con
fronto bélico surgido a partir dos atentados de 11
de setembro ao Word Trade Center, particular
mente Estados Unidos da América e Afeganis
tão, no sentido de que seja buscando o ces
sar-fogo e encontrados meios diplomáticos para
solucionar o conflito e encontrar a paz. 04264

Indicação n° 2.789, de 2001 (Do Sr. Ru
bens Furlan) - Sugere a realização de campa
nha publicitária visando a prevenção do câncer
de próstata................. 04265

Indicação n° 2.790, de 2001 (Do Sr. Ru
bens Furlan) - Requer o envio de Indicação ao
Poder Executivo, por meio do Ministério das Re
lações Exteriores, para que sejam enviados es
forços, pela República Federativa do Brasil, junto
aos organismos internacionais, no sentido de
que seja encontrada alternativa de Paz ao con
fronto entre o Estado de Israel e o Governo da
Autoridade Palestina. 04267

Indicação n° 2.791, de 2001 (Do Sr. Marçal
Filho e outros) - Sugere a instalação de agência
da Secretaria da Receita Federal em Jardim -
MS. 04271

Indicação n° 2.792, de 2001 (Do Sr. Ru
bens Furlan) - Sugere ao Poder Executivo, por
intermédio do Ministério da Saúde, a realização
de campanha visando a prevenção do câncer de
mama..................................................................... 04272

Indicação n° 2.794, de 2001 (Do Sr. Átila
Lins) - Sugere ao Excelentíssimo Senhor Presi
dente da República que determine a realização
de estudos para a criação da 'bolsa energia elé
trica" para os pequenos consumidores de energia
elétrica do País. 04274

Indicação n° 2.795, de 2001 (Do Sr. Olím
pio Pires) - Sugere ao Senhor Presidente da Re
pública que permita, por meio de decreto, a
transferência da fiscalização das atividades rela
tivas ao setor mineral do País para os estados e
municípios que demonstrem capacidade para o
fazer. 04275

Indicação n° 2.796, de 2001 (Do Sr. Átila
Lins) - Sugere ao Ministro do Desenvolvimento,
da Indústria e do Comércio Exterior que o Ban
co Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social - BNDES, inclua entre suas prioridades
de financiamento a implementação de um pro
grama de substituição dos barcos de transporte
de passageiros que navegam nas hidrovias da
Amazônia, com cascos de madeira, por barcos
com cascos de aço. 04277

Indicação nO 2.797/01 (Do Sr. Sérgio No
vais) - Sugere a adoção de medidas urgentes vi
sando a construção do Centro de Distribuição
Domiciliária e Entreposto no Município de Crato,
Estado do Ceará. 04279

Indicação n° 2.798, de 2001 (Do Sr. Cle
mentino Coelho) - Sugere ao Poder Executivo,
por intermédio do Ministério de Minas e Energia,
o encaminhamento de estudos técnicos no senti
do de criar o Programa Piloto do Bairro Solar em
Petrolina, Estado de Pernambuco. 04280

Indicação n° 2.799/01 (Do Sr. Clementino
Coelho) - Sugere ao Senhor Ministro de Estado
de Ciência e Tecnologia que encaminhe estudos
técnicos no sentido de criar o Programa Piloto do
Bairro Solar em Petrolina - PE. 04282

Indicação n° 2.800/01 (Do Senhor José Li
nhares) - Sugere a adoção de medidas que
dêem condições para tráfego de veículos na
BR-222, no Estado do Ceará, especificamente
no trecho entre as cidades de Itapagé e Sobral .. " 04283

Indicação nO 2.801, de 2001 (Do Sr. Airton
Dipp) - Sugere ao Excelentíssimo Senhor Presi
dente da República, sugerindo modificações na
Lei n° 9.964, de 10 de abril de 2000, que instituiu
o Programa de Recuperação Fiscal - REFIS,
para permitir às empresas que aderiram ao pro
grama, a possibilidade de alterar a modalidade
de pagamento, passando os débitos existentes
em nome do optante, a serem adimplidos confor
me determinado pelo art. 2°, parágrafo 4°, do in-
ciso 11, da Lei n° 9.964, de 10 de abril de 2000. .... 04284

Indicação n° 2.802, de 2001 (Do Sr. Sérgio
Novais) - Sugere a adoção de medidas relativas
ao cumprimento do compromisso do Ibama,
quanto à revisão da Instrução Normativa da APA
de Jericoacoara, no Estado do Ceará. 04287

Indicação n° 2.803, de 2001 (Do Sr. João
Grandão) - Sugere a adoção de providências vi
sando prorrogar o pagamento de dívidas contraí
das por agricultores ao amparo dos Fundos
Constitucionais, Pronaf, Procera e outros progra
mas destinados a assentados e a produtores fa-
miliares. 04289
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Indicação n° 2.804, de 2001 (Do Sr. Marçal
Filho) - Sugere a inclusão do Município de Juti,
MS, no Programa Comunidade Solidária. 04292

Indicação n° 2.805, de 2001 (Do Sr. Virgílio
Guimarães) - Sugere que o Ministro das Rela
ções Exteriores manifeste discordância aos ter
mos estabelecidos pela Câmara americana
quanto à ALCA. 04293

Indicação n° 2.806, de 2001 (Do Sr. Hélio
Costa) - Sugere a inclusão de efígies de vultos
da história brasileira no papel-moeda nacional. .... 04294

Indicação n° 2.807, de 2001 (Do Sr. Dilceu
Sperafico) - Sugere a duplicação da rodovia
BR-467, no trecho entre Toledo e Cascavel, no
Estado do Paraná , 04296

Indicação n° 2.808, de 2001 (Da Sra Zila
Bezerra) - Sugere a criação da Escola Agrotécni-
ca Federal do Acre. 04298

Indicação n° 2.809, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação do Plano de Erra
dicação do Aedes Aegypti no Município de
Angra dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro. ...... 04299

Indicação n° 2.810, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação do Plano de Erra
dicação do Aedes Aegypti no Município de Are-
al, no Estado do Rio de Janeiro............................. 04301

Indicação n° 2.811, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação do Plano de Erra
dicação do Aedes Aegypti no Município de Barra
do Piraí, no Estado do Rio de Janeiro. 04302

Indicação n° 2.812, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação do Plano de Erra
dicação do Aedes Aegypti no Município de Barra
Mansa, no Estado do Rio de Janeiro..................... 04303

Indicação n° 2.813, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação do Plano de Erra
dicação do Aedes Aegypti no Município de Itatia-
ia, no Estado do Rio de Janeiro............................. 04304

Indicação n° 2.814, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação do Plano de Erra
dicação do Aedes Aegypti no Município de Levy
Gasparian, no Estado do Rio de Janeiro. 04305

Indicação nO 2.815, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação do Plano de Erra
dicação do Aedes Aegypti no Município de Men-
des, no Estado do Rio de Janeiro.......................... 04307

Indicação nO 2.816, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação do Plano de Erra
dicação do Aedes Aegypti no Município de Mi-
guel Pereira, no Estado do Rio de Janeiro. 04308

Indicação n° 2.817, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação do Plano de Erra-

dicação do Aedes Aegypti no Município de Para-
cambi, no Estado do Rio de Janeiro...................... 04309

Indicação n° 2.818, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação do Plano de Erra
dicação do Aedes Aegypti no Município de Paty
do Alferes, no Estado do Rio de Janeiro. 04310

Indicação nO 2.819, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação do Plano de Erra
dicação do Aedes Aegypti no Município de Paraí-
ba do Sul, no Estado do Rio de Janeiro. 04311

Indicação n° 2.820, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação do Plano de Erra
dicação do Aedes Aegypti no Município de EngO

Paulo de Frontin, no Estado do Rio de Janeiro..... 04312

Indicação n° 2.821, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação do Plano de Erra
dicação do Aedes Aegypti no Município de Pa-
raty, no Estado do Rio de Janeiro.......................... 04314

Indicação n° 2.822, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação do Plano de Erra
dicação do Aedes Aegypti no Município de Pi-
nheiral, no Estado do Rio de Janeiro..................... 04315

Indicação nO 2.823, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação do Plano de Erra
dicação do Aedes Aegypti no Município de Piraí,
no Estado do Rio de Janeiro. 04316

Indicação n° 2.824, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação do Plano de Erra
dicação do Aedes Aegypti no Município de Porto
Real, no Estado do Rio de Janeiro. 04317

Indicação n° 2.825, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação do Plano de Erra
dicação do Aedes Aegypti no Município de Qua-
tis, no Estado do Rio de Janeiro. 04318

Indicação n° 2.826, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação do Plano de Erra
dicação do Aedes Aegypti no Município de Re-
zende, no Estado do Rio de Janeiro...................... 04319

Indicação n° 2.827, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação do Plano de Erra
dicação do Aedes Aegypti no Município de Rio
Claro, no Estado do Rio de Janeiro ,... 04321

Indicação nO 2.828, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação do Plano de Erra
dicação do Aedes Aegypti no Município de Rio
das Flores, no Estado do Rio de Janeiro. 04322

Indicação n° 2.829, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação do Plano de Erra
dicação do Aedes Aegypti no Município de Sapu-
caia, no Estado do Rio de Janeiro......................... 04323

Indicação n° 2.830, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação do Plano de Erra-
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dicação do Aedes Aegypti no Município de Três as doenças graves, contagiosas ou incuráveis,
Rios, no Estado do Rio de Janeiro. 04324 especificadas em lei para efeito de aposentadoria

Indicação nO 2.831, de 2001 (Do Sr. Carlos por invalidez permanente e demais benefícios
Nader) - Sugere a implantação do Plano de Erra- pertinentes............... 04339

dicação do Aedes Aegypti no Município de Valen- Indicação n° 2.840, de 2001 (Da Comissão
ça, no Estado do Rio de Janeiro....... 04325 Especial de Combate à Violência) - Sugere ao

Indicação nO 2.832, de 2001 (Do Sr. Carlos Sr. Presidente da República mudanças a serem
Nader) - Sugere a implantação do Plano de Erra- observadas quando da redação do decreto de in-
dicação do Aedes Aegypti no Município de Vas- dulto aos presos brasileiros. 04340

souras, no Estado do Rio de Janeiro. 04327 SESSÃO SOLENE DE 27-2-2002

Indicação nO 2.833, de 2001 (Do Sr. Carlos
Nader) - Sugere a implantação do Plano de Erra
dicação do Aedes Aegypti no Município de Vo~a

Redonda, no Estado do Rio de Janeiro. 04328

Indicação nO 2.834, de 2001 (Do Sr. Cle
mentino Coelho) - Requer o envio de Indicação
ao Presidente da Câmara de Gestão da Crise de
Energia, Senhor Pedro Pullen Parente, sugerindo
a inclusão das energias renováveis, especial
mente eólica, dentre as fontes de suprimento de
energia elétrica para atendimento emergencial
das necessidades do Nordeste, Sudeste e Cen
tro-Oeste, preservando as condições estabeleci
das pela CBEE - Comercializadora Brasileira de
Energia Emergencial. 04329

Indicação n° 2.835, de 2001 (Do Sr. Cle
mentino Coelho) - Requer o envio de Indicação
ao Senhor Ministro das Minas e Energia, José
Jorge Vasconcelos, sugerindo a inclusão das
energias renováveis, especialmente eólica, den
tre as fontes de suprimento de energia elétrica
para atendimento emergencial das necessida
des do Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, pre
servando as condições estabelecidas pela
CBEE - Comercializadora Brasileira de Energia
Emergencial. 04331

Indicação n° 2.836, de 2001 (Do Sr. Ru
bens Bueno) - Indicação ao Excelentíssimo Se
nhor Ministro dos Transportes, sugerindo que se
jam realizados obras de revitalização e amplia-
ção na região de Guarapuava, Estado do Paraná. 04333

Indicação nO 2.837, de 2001 (Do Sr. Virgílio
Guimarães) - Sugere ao Ministro das Comunica
ções que imponha sanções às empresas de tele-
comunicações. 04335

Indicação nO 2.838, de 2001 (Do Sr. Marcus
Vicente) - Sugere ao Poder Executivo a inclusão
do cargo de Administrador entre as carreiras e
cargos integrantes do Grupo Gestão..................... 04335

Indicação n° 2.839, de 2001 (Do Sr. Depu
tado Ivan Paixão) - Sugere ao Ministério do Pla
nejamento, Orçamento e Gestão, o encaminha
mento, ao Congresso Nacional, de projeto de lei
dispondo sobre a inclusão da Hepatite "C" entre

IV - Homenagem
Homenagem à Igreja Batista da Lagoinha... 04342

PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Convite
ao presidente da Igreja Batista da Lagoinha, Pas
tor Márcio Roberto Vieira Valadão, à esposa do
presidente da entidade, Renata de Souza Vala
dão, ao Pastor Gustavo Borja Bessa, ao Pastor
Ciro Otávio Borja Pinto, ao Missionário Doriel de
Oliveira, Pastor da Igreja Casa da Benção, à SI""
Ana Paula Machado Valadão Bessa, para com
posição da Mesa Diretora dos trabalhos. Home-
nagem à Igreja Batista da Lagoinha. 04342

GLYCON TERRA PINTO (PMDB - MG),
GERSON GABRIELLI (PFL - BA), DA. HELENO
(PSDB - RJ), GILMAR MACHADO (PT - MG),
MIRIAM REI O (Bloco/PSB, RJ), HERCULANO
ANGHINETTI (PPB - MG), L1NCOLN PORTELA
(Bloco/PSL - MG), EBER SILVA (PST - RJ) 
Homenagem à Igreja Batista da Lagoinha. .. ......... 04343

PRESIDENTE (Glycon Terra Pinto) - Exe
cução das músicas "Homens de Valor" e "Manan
cial", em homenagem à Igreja Batista da Lagoi-
nha......................................................................... 04351

V - Encerramento
2 - ATA DA 168 SESSÃO DA CÂMARA

DOS DEPUTADOS, DA 48 SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 518

LEGISLATURA, EM 27 DE FEVEREIRO DE 2002
I - Abertura da sessão
11 - Leitura e assinatura da ata da ses

são anterior
III-Leitura do expediente

SESSÃO ORDINÁRIA DE 27/0212002

IV - Pequeno Expediente
ELIAS MURAD (PSDB - MG) - Solicitação

às Lideranças de inclusão no regime de urgência
urgentíssima do projeto de lei encaminhado pelo
Poder Executivo em complemento à Lei nO
10.409, de 2002, sobre a Política Nacional Anti-
drogas.................................................................... 04364

AGNALDO MUNIZ (Bloco/PPS - RO) 
Atuação da Igreja Batista da Lagoinha em Ron
dônia. Transcurso do 80° aniversário de instala-



04380

04381

04378

04380

04379

04377

04378

04376

MIRIAM REID (Bloco/PSB - RJ) - Contra
riedade à decisão do Tribunal Superior Eleitoral,
favorável à verticalização das coligações partidá
rias. Omissão do Governo Federal na adoção de
medidas preventivas contra a dengue. Reporta
gem publicada no jornal Folha de S.Paulo sobre
queda da renda do trabalhador brasileiro. Con
gratulações ao Governador Anthony Garotinho
pela inauguração da Ponte Pureza, no Rio Paraí
ba do Sul, e pela implantação de diversos cursos
técnicos profissionalizantes no interior do Estado
do Rio de Janeiro .

EDINHO BEl (PMDB - SC) - Crescimento
do setor industrial do Estado de Santa Catarina,
segundo dados da Fundação Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística. Resultado positivo da
pesquisa Nível de Emprego Industrial. .

ORLANDO FANTAZllNI (PT - SP) - Críti
cas à política econômica adotada pelo Governo
Fernando Henrique Cardoso .

AVENlOAR ARRUDA (PT - PB) - Repúdio
à flexibilização da Consolidação das Leis do Tra-
balho .

LUCIANO llCA (PT - SP) - Elogio ao Tri
bunal Superior Eleitoral pela decisão sobre as
coligações partidárias .

GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB - PE) 
Escalada do desemprego no País. Solicitação ao
Presidente da Caixa Econômica Federal de con
tratação de candidatos aprovados em concurso
público .

ALCESTE ALMEIDA (Bloco/PL - RR) 
Louvor ao Governo do Estado de Roraima pela
inclusão do idioma indígena no currículo da
Escola Estadual Joaquim Nabuco, no Município
de Uiramatã. Instalação, pelo Exército brasileiro,
do Pelotão Especial de Fronteira, no Estado .

INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE) - Des
propósito da manifestação do Deputado Fernan
do Gabeira, favorável à retirada do Arquipélago
de Fernando de Noronha da jurisdição do Estado
de Pernambuco .

04371

04372

04369

04370

04368

04369

04370

04366

04367

MARÇAL FILHO (PMDB - MS) - Liberação
de recursos orçamentários para o Município de
Laguna Caarapã, Estado de Mato Grosso do Sul.

PAULO PAIM (PT - RS) - Realização de
eleições prévias pelo Partido dos Trabalhadores
do Estado do Rio Grande do Sul para escolha do
candidato ao Governo gaúcho .

NILTON CAPIXABA (PTB - RO) - Trans
curso do 80° aniversário de instalação da Igreja
Assembléia de Deus no Estado de Rondônia.......

JOÃO COSER (PT - ES) - Louvor à Con
ferência Nacional dos Bispos do Brasil pelo lan
çamento da Campanha da Fraternidade de 2002
sobre o tema "Fraternidade e Povos Indígenas" e
o lema "Por uma terra sem males". Documento
"Projeto de Segurança Pública para o Brasil",
apresentado pelo Instituto da Cidadania. Apoio à
decisão do Tribunal Superior Eleitoral pela verti-
calização das coligações partidárias ..

REGINALDO GERMANO (PFL - BA) 
Excelência da atuação do grupo político liderado
pelo ex-Senador Antonio Carlos Magalhães em
prol do desenvolvimento socioeconômico do
Estado da Bahia. .. ..

ELCIONE BARBALHO (PMDB - PA) - Da
nos ao meio ambiente provocados pela empresa
Usina de Passivos Ambientais, no Município de
Ulianópolis, Estado do Pará .

JOÃO MENDES (PFL - RJ) - Ocorrência
de epidemia de dengue no Estado do Rio de Ja-
neiro .

MÁRCIO BITIAR (Bloco/PPS - AC) 
Entraves criados pelo 7° Batalhão de Engenharia
e Construção Civil do Exército à pavimentação
da BR-364, trecho Rio Branco-Sena Madureira,
Estado do Acre. Anúncio de apresentação de re
querimento de informações ao Ministério da De-
fesa ..

SIMÃO SESSIM (PPB - RJ) - Apresenta
ção de projeto de lei sobre alteração do art. 1° da
Lei n° 5.970, de 1973, acerca de estabelecimento
de competência para desobstrução de vias muni-
cipais ..
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ção da Igreja Assembléia de Deus em Porto Ve- MAURO BENEVIDES (PMDB - CE) - Rea-
lho, Capital do Estado , 04364 ção dos partidos políticos à decisão do Tribunal

- T PE) R 'd' - Superior Eleitoral pela verticalização das coliga-PEDRO EUGENIO (P - - epu 10 a _. .,
atuação da Agência de Desenvolvimento do Nor- çoes partldanas. 04375

deste. Defesa de restabelecimento da Superin- L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG) -
tendência de Desenvolvimento do Nordeste. ........ 04365 Regozijo com o número de discursos proferidos

pelo orador no plenário da Câmara dos Deputa-
dos em 2001. 04376

LAEL VARELLA (PFL - MG) - Artigo "O
Cavalo Branco de Napoleão", de João Mellão
Neto, publicado pelo jornal O Estado de S. Paulo. 04374

MARCELO BARBIERI (PMDB - SP) 
Anúncio de realização do 4° Congresso Nacional
da Central Geral dos Trabalhadores...................... 04382



04396

04398

04397

04404

04405

GERSON GABRIELLI (PFL - BA) - Con
trariedade à liquidação extrajudicial do Banco
Econômico .

PAULO ROCHA (PT - PA) - Inércia do Go
verno do Estado do Pará diante da escalada da vi
olência. Necessidade de medidas destinadas à se
gurança pública. Realização, pela Casa, de sessão
solene por ocasião do transcurso do 2~ aniversá-
rio de fundação do Partido dos Trabalhadores .

V - Grande Expediente

JORGE BITIAR (PT - RJ) - Avaliação da
política nacional de telecomunicações ..

DIVALDO SURUAGY (PST - AL. Pela or-
dem.) - Importância do conhecimento no atual
mundo globalizado .

CARLOS NADER (PFL - RJ. Pela ordem.)
- Excelência da administração do Prefeito Roo-
sevelt Brasil, do Município de Barra Mansa, Esta-
do do Rio de Janeiro ..

MAURO BENEVIDES (PMDB - CE. Pela
ordem.) - Realização de prévias eleitorais pelo
Partido dos Trabalhadores e pelo Partido do Mo
vimento Democrático Brasileiro para escolha
dos respectivos candidatos à Presidência da
República. 04406

PADRE ROQUE (PT - PR) - Críticas à atu
ação do Ministério da Educação no equaciona
mento da greve das universidades públicas. Des
cumprimento, pelo Governo Federal, de promes
sa de aumento salarial aos docentes. Impasse na
solução da greve das universidades estaduais do
Estado do Paraná. Conveniência de rejeição de
vetos presidenciais a dispositivos do Plano Naci
onal de Educação. Defesa de reestruturação do
currículo de cursos de graduação superior. Apoio

04383

04385

04386

04386

04387

04387
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LUIZ ALBERTO (PT - BA) - Anúncio de FERNANDC? CORUJA (Bloco/PDT SC)
criação do Fórum de Defesa e Promoção Socio- Transc~rs~ do Dia do !doso - 27 de fevereiro.
ambiental da Baía de Camamu, no Município de Importancla da aprovaçao do Estatuto do Idoso... 04393
Barra Grande, Estado da Bahia. Apresentação à WALTER PINHEIRO (PT - BA) - Protesto
Comissão de Defesa de Consumidor, Meio Ambi- contra fechamento de rádio comunitária no Muni-
ente e Minorias de proposta de realiza~ão de au- cípio de Pintadas, Estado da Bahia. 04393
diência pública para debate do envolvimento da .
PETROBRAS e da multinacional mexicana Elpa- JORGE KHOURY (~FL - BA) - Manifes~a-

ço na realização de testes sísmicos na Baía de ção de pesar pel? faleclment? d.o ex-Prefeito
Almir Pereira da Silva, do MUnlClplO de Gandu,Camamu. 04383 04394
Estado da Bahia ..

PAULO JOSÉ GOUVÊA (Bloco/PL - RS) 
Encerramento dos trabalhos da Comissão Parla
mentar de Inquérito de Obras Inacabadas. Ne
cessidade de combate à malversação de recur-
sos públicos. 04395

LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB - SP) - Ma
nifestação de pesar pelo falecimento do empre-
sário José Bonifácio Coutinho Nogueira. ..... ......... 04396

FERNANDO GONÇALVES (PTB - RJ) 
Dificuldades nas relações entre setores do sis
tema de saúde. "Manifesto do Rio", elaborado
durante o I Fórum Nacional de Relação Comer
ciai entre Hospitais, Estabelecimentos de Saú
de e Convênios, realizado no Estado do Rio de
Janeiro .

RUBEM MEDINA (PFL - RJ) - Crescimen
to do turismo no Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro ..

FERNANDO ZUPPO (PSDC - SP) - Inqui
etude com a situação da segurança pública no
País. Banalização da violência .

ARY KARA (PTB - SP) - Transcurso do
61° aniversário de criação do Correio Aéreo Na-
cional- 20 de fevereiro .

NELSON MARQUEZELLI (PTB - SP) 
Transcurso do 39° aniversário de fundação da Co
operativa dos Agricultores da Região de Orlândia,
Estado de São Paulo - 28 de fevereiro ..

JOÃO TOTA (PPB - AC) - Perspectivas
da economia brasileira para 2002. Excelência
da atuação de Pratini de Moraes à frente do Mi
nistério da Agricultura, Pecuária e Abasteci
mento. Elogios ao Governo Fernando Henrique
Cardoso .

RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PR) - Pa
ralelo entre o prazo de implantação da União
Européia e o da Área de Livre Comércio das
Américas. 04389

LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO) - Ma
nifestação de pesar pelo falecimento do servidor
da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás,
Jim Eurípedes Pimentel Cabral, do professor da
Universidade Federal de Goiás, Afonso Nery da
Silva, e da ex-Vereadora Maria José Cândido de
Oliveira................................................................... 04390

MAX ROSENMANN (PMDB - PR) - Possi
bilidade de ineficácia da Resolução n° 258, de
1999, do Conselho Nacional do Meio Ambiente,
sobre a destinação de resíduos pneumáticos. ...... 04391



04419

04419

PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Adoção, pelo Presidente da Casa, de providênci
as a respeito de incidentes ocorridos na Comis-
são Especial dos Alimentos Transgênicos............. 04422

ARISTON ANDRADE (PFL - BA. Pela or
dem.) - Repúdio à tentativa, pelos partidos de
esquerda, de impedimento dos trabalhos da Co-
missão Especial dos Alimentos Transgênicos....... 04422

LUIZ SÉRGIO (PT - RJ. Pela ordem.) -
Protesto contra a concessão da palavra ao Depu-
tado Ariston Andrade sem prévia inscrição. 04422

ORLANDO DESCONSI (PT - RS. Pela or-
dem.) - Motivo de incidente ocorrido na Comis-
são Especial dos Alimentos Transgênicos............. 04422

EURípEDES MIRANDA (Bloco/PDT - RO.
Pela ordem.) - Decepção dos produtores rurais
do Estado de Rondônia com a falta de apoio go-
vernamental ao setor. 04422

PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Decisão da Presidência da Casa acerca de ques
tão de ordem suscitada pelo Deputado Clementi-
no Coelho em sessão anterior. 04423

JOÃO MAGNO (PT - MG. Pela ordem.) 
Lançamento do Projeto de Segurança Pública
pelo Instituto Cidadania criado pelo Partido dos
Trabalhadores. Fa~a de estrutura do Instituto Na
cional do Seguro Social, particularmente da
agência instalada no Município de Ipatinga, Esta-
do de Minas Gerais. .. 04424

GIVALDO CARIMBÃO (Bloco/PSB - AL.
Pela ordem.) - Anúncio da promoção, pelo ora-

CESAR BANDEIRA (PFL - MA. Pela or
dem.) - Nota sobre a decisão do Tribunal Superi-
or Eleitoral de verticalização das coligações, di-
vulgada pela Agência Estado ..

PAULO LESSA (PPB - RJ. Pela ordem.) 
Defesa de aprovação do projeto de lei sobre des
tinação de vagas em universidades públicas a
estudantes carentes. Conveniência de instalação
do Curso de Tecnologia na Escola Técnica Fede-
ral de Macaé, Estado do Rio de Janeiro ..

PAULO MAGALHÃES (PFL - BA. Pela or
dem.) - Alto índice de aprovação popular do Go
verno César Borges, Estado da Bahia. Conota
ção político-eleitoral de críticas de Parlamentar
petista ao Governo Estadual. 04420

JOÃO GRANDÃO (PT - MS. Pela ordem.)
- Ocorrência de incidentes na Comissão Especi
al dos Alimentos Transgênicos. Transcurso do
Dia do Idoso - 27 de fevereiro. 04421

04410

04410

PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) 
Visita, à Casa, da jogadora de basquete Maria
Paula Gonçalves da Silva ..

NELSON PELLEGRINO (PT - BA. Pela or
dem.) - Apresentação de projeto de lei sobre
obrigatoriedade de reserva, pelas instituições de
ensino superior particular, de vagas a estudantes
carentes. Expectativa de julgamento, pelo Supre
mo Tribunal Federal, de ação judicial destinada à
devolução de terras a comunidades indígenas do
Estado da Bahia ..

DR. HELENO (PSDB - RJ. Pela ordem.) 
Lançamento da candidatura do Senador José
Serra à Presidência da República. Apoio à cria-
ção do Ministério da Segurança Pública. .. 04411

MARCUS VICENTE (PPB - ES. Pela or
dem.) - Sucesso da terceirização dos serviços
de segurança da Penitenciária Industrial de Gua
rapuava, Estado do Paraná, e da Penitenciária de
Juazeiro do Norte, Estado do Ceará. 04412

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Pela ordem.) - Anúncio de apresentação de pro
jeto de lei sobre aperfeiçoamento na legislação
relativa ao confisco de instrumentos usados na
prática de crimes ambientais............... ........ .......... 04413

IÉDIO ROSA (PFL - RJ. Pela ordem.) 
Aplausos ao Tribunal Superior Eleitoral pela deci
são favorável à verticalização de coligações par-
tidárias. 04413

PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pela ordem.) 
Investimentos do Governo Federal na área social
das regiões norte, noroeste e centro-norte do
Estado do Rio de Janeiro. 04414

WELLlNGTON DIAS (PT - PI. Pela ordem.)
- Empenho na liberação de recursos orçamentá
rios para recuperação da malha rodoviária fede-
ral no Estado do Piauí. 04415

HENRIQUE FONTANA (PT - RS. Pela or
dem.) - Repúdio à decisão do Tribunal Superior
Eleitoral favorável à verticalização de coligações
partidárias...................... 04416

LUIZ ALBERTO (PT - BA. Pela ordem.) 
Contestação ao pronunciamento do Deputado
Reginaldo Germano sobre as realizações do Go-
verno do Estado da Bahia. .. 04417

GEOVAN FREITAS (PMDB - GO. Pela or
dem.) - Críticas à falta de planejamento e de de
finição de prioridades pelo Governo Fernando
Henrique Cardoso , 04417

ALMIR SÁ (PPB - RR. Pela ordem.) 
Excelência da atuação de Pratini de Moraes à
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à criação de nova fonte de recursos públicos vin- frente do Ministério da Agricultura, Pecuária e
culadora dos contribuintes às universidades. 04406 Abastecimento. Apoio à candidatura do titular da

referida Pasta à Presidência da República............ 04418
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dor, de amplo debate sobre a questão da segu- REINALDO GRIPP (Bloco/PL - RJ. Pela
rança pública no Estado de Alagoas, com vistas ordem.) - Matéria veiculada pelo jornal O Globo
ao encaminhamento de subsídios à Comissão sobre o desligamento de integrantes das tropas
Mista Permanente de Segurança Pública. 04425 de elite do Exército brasileiro................ 04432

CARLlTO MERSS (PT - SC. Pela ordem.)
- Anúncio de lançamento, pelo Instituto da Cida
dania criado pelo Partido dos Trabalhadores, do
Projeto de Segurança Pública para o Brasil. Aná
lise da violência reinante no País. Proposta de
criação do sistema único e articulado de segu-
rança pública nacional. 04425

FIORAVANTE (PT - RS. Pela ordem.) 
Dissimulação da real situação socioeconômica
brasileira em benefício do candidato governista à
Presidência da República. 04426

JUQUINHA (Bloco/PL - GO. Pela ordem.)
- Crescimento econômico da Região Cen-
tro-Oeste. 04427

LUIZ RIBEIRO (PSDB - RJ. Pela ordem.) 
Excelência da atuação de Sarney Filho à frente
do Ministério do Meio Ambiente. Apoio à indica
ção do Secretário-Executivo do órgão, José Car-
los Carvalho, para Ministro da Pasta. 04427

NEUTON LIMA (PFL - SP. Pela ordem.) 
Apresentação de projeto de lei sobre alteração
da alínea b, inciso 11, do art. 75, da Lei nO 6.815,
de 1980.................................................................. 04428

EXPEDITO JÚNIOR (PSDB - RO. Pela
ordem.) - Necessidade de adoção de políticas
de estímulo à exportação de produtos agroin-
dustriais. 04428

ANDRÉ BENASSI (PSDB - SP. Pela or
dem.) - Temor de populações de centros urba
nos diante de assaltos e seqüestros. Pesquisa da
Organização Internacional do Trabalho sobre ali
ciação de crianças por traficantes de drogas na
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Jane
iro. Necessidade de reforma da legislação penal
brasileira. Urgente apreciação, pelo Congresso
Nacional, de propostas de combate à violência e
à criminalidade. 04429

ADÃO PRETTO (PT - RS. Pela ordem.) 
Manifestação de voto contrário à medida provisó
ria sobre participação de capital estrangeiro na
aquisição de empresas jornalísticas. Omissão do
nome do orador em lista de votantes. Produção
clandestina de alimentos transgênicos no Municí-
pio de Jóia, Estado do Rio Grande do Sul. 04431

LUIZ BITTENCOURT (PMDB - GO. Pela
ordem.) - Necrológio de Hilda Sóter Gonzaga
Câmara, esposa do fundador do jornal O Popu-
lar, Joaquim Câmara Filho. 04431

ANTÔNIO JORGE (PTB - TO. Pela or
dem.) - Encaminhamento de ofício à Direção da
Casa para averiguação das condições de traba-
lho de motoristas no Anexo IV. 04433

POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT - RS.
Pela ordem.) - Disseminação do uso e do tráfico
de crack no Estado do Rio Grande do Sul............ 04433

MANOEL VITÓRIO (PT - MS. Pela ordem.)
- Compromisso do Ministro Sarney Filho, do
Meio Ambiente, de liberação da Licença de Insta
lação da Usina Termelétrica de Corumbá, no
Estado do Mato Grosso do Sul...... ....... ......... ........ 04434

DA. ROSINHA (PT - PRo Pela ordem.) 
Desacordo com a negociação do Governo Esta
dual com os professores e funcionários grevistas
da Universidade Estadual de Londrina e da Uni
versidade Estadual de Maringá, no Estado do
Paraná. 04434

DA. GOMES (PFL - AM. Pela ordem.) 
Anúncio de apresentação de projetos de lei so
bre obrigatoriedade de funcionamento de biblio
tecas públicas aos sábados e domingos, sobre
utilização de recursos do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço para aquisição de veículo e
sobre liberação do FGTS ao trabalhador um ano
antes da aposentadoria. 04434

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Pela ordem.) - Escalada das ações do crime or-
ganizado no País. 04435

SAULO PEDROSA (PSDB - BA. Pela or
dem.) - Indícios de prática de corrupção no Insti
tuto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA, no Município de
Barreiras, Estado da Bahia. Apelo às autoridades
do Governo Federal para garantia da integridade
física de funcionários do órgão. 04436

MIRIAM REID (Bloco/PSB - RJ. Pela or
dem.) - Apresentação de proposta de emenda à
Constituição permissiva da acumulação de car-
gos no Magistério. 04437

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Convoca-
ção dos Deputados ao plenário para apreciação
da Ordem do Dia. 04437

LUIZ CARLOS HAULY (PSDB - PA. Pela
ordem.) - Lançamento da candidatura do Sena
dor José Serra para a Presidência da República.
Visita do Embaixador Musa Amer Odeh, da Pa
lestina, à Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional. Defesa da isenção do Imposto



04444

04454

04444

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados
SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB - MG),
L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL MG),
POMPEO DE MAnOS (Bloco/PDT - RS),
ODELMO LEÃO (PPB - MG), HENRIQUE
FONTANA (PT - RS), NELSON MARQUEZELLI
(PTB - SP), WAGNER ROSSI (PMDB - SP),
SILVIO TORRES (PSDB - SP), INOCÊNCIO
OLIVEIRA (PFL - PE), ARNALDO MADEIRA
(PSDB - SP). 04456

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Requeri
mento de destaque para votação em separado
da Emenda n° 1, de 2001. 04454

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados FERNANDO
CORUJA (Bloco/PDT - SC), ARNALDO FARIA
DE SÁ (PTB - SP)................................................. 04454

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação da
emenda destacada. 04456

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
putados HENRIQUE FONTANA (PT - RS),
INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE), EDIR
OLIVEIRA (PTB - RS)........................................... 04458

GERSON PERES (PPB - PA. Pela ordem.)
- Conveniência de ajuizamento perante o Supre
mo Tribunal Federal de ação direta de inconstitu
cionalidade da decisão do Tribunal Superior Elei-
toral sobre as coligações partidárias. 04459

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC). ....... 04460

RICARDO BARROS (PPB - PRo Pela or-
dem.) - Apresentação, à Comissão Mista de Pia-
nos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, do re-

BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB - MG.
Pela ordem.) - Posicionamento do Congresso
Nacional diante da decisão do Tribunal Superior
Eleitoral pela verticalização das coligações parti-
dárias .

MIRO TEIXEIRA (Bloco/PDT - RJ. Como
Líder.) - Legitimidade da decisão do Tribunal Su
perior Eleitoral acerca de restrição das coliga-
ções partidárias .

VI - Ordem do Dia

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Continua
ção da votação, em primeiro turno, da Proposta
de Emenda à Constituição n° 407-B, de 2001,
que acrescenta o art. 84 ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias ..04439
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sobre Produtos Industrializados na aquisição de do dos Trabalhadores, do Projeto de Segurança
veículos utilizados para serviços de táxi. Conces- Pública para o Brasil. Inconstitucionalidade da
são do Prêmio Governador Mário Covas para o decisão do Tribunal Superior Eleitoral pela verti-
Prefeito Empreendedor a Vitor Hugo Ribeiro Bur- calização das coligações partidárias. 04443
ko, do Município de Guarapuava, Estado do Pa-
raná. Importância da aprovação da proposta de
prorrogação da Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira. 04437

DR. HÉLIO (Bloco/PDT - SP. Pela ordem.)
- Não-concessão, aos Parlamentares, de des
contos nos preços de passagens aéreas. Solicita
ção à Mesa Diretora de realização de auditoria
nos referidos preços. 04438

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encami
nhamento da reclamação do Deputado Dr. Hélio
à 3" Secretaria. 04439

FERNANDO FERRO (PT - PE. Pela or
dem.) - Conveniência de maior exame, pela
Casa, da legislação relativa aos organismos ge-
neticamente modificados .

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP) 
Questão de ordem sobre necessidade de ado-
ção, pela Presidência, de providências acerca da
decisão do Tribunal Superior Eleitoral relativa às
coligações partidárias............................................ 04440

HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA) 
Questão de ordem sobre as providências adota
das pela Presidência acerca da decisão do Tri
bunal Superior Eleitoral relativa às coligações
partidárias. 04441

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Acolhimen-
to das questões de ordem dos Deputados Arnal-
do Faria de Sá e Haroldo Lima. 04441

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. Pela
ordem.) - Solicitação à Presidência de agilidade
na manifestação sobre a decisão do Tribunal Su-
perior Eleitoral acerca de coligações partidárias. .. 04442

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta
ao Deputado Arnaldo Faria de Sá. 04442

FERNANDO GABEIRA (PT - RJ. Pela or
dem.) - Indicação ao Presidente da República
sobre participação do Brasil no processo de paci-
ficação de Angola. 04442

WALDIR PIRES (PT - BA. Pela ordem.) 
Apresentação de requerimento de informações
ao Ministério do Meio Ambiente sobre denúncias
de irregularidades na criação de Floresta Nacio-
nal de Cristópolis, Estado da Bahia. 04442

JOSUÉ BENGTSON (PTB - PA. Pela or-
dem.) - Necessidade de adoção de ações efeti-
vas de combate à violência e à criminal idade no
País........................................................................ 04442

JOÃO PAULO (PT - SP Como Líder.) 
Apresentação, pelo Instituto Cidadania, do Parti-



04474

04474

04476

04476

04478

04478

04479

04482

04483

04483

04483

04483

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado SÉRGIO BARCELLOS
(PFL - AP) .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do CUNHA BUENO (PPB - SP) .

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados LUIZ CARLOS
HAULY (PSDB - PR), ARNALDO FARIA DE SÁ
(PTB - SP) .

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados ANTONIO
KANDIR (PSDB - SP), RODRIGO MAIA (PFL -
RJ), GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS) ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do RICARDO BERZOINI (PT - SP) .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação do
dispositivo destacado .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados JOSÉ
ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB MA),
L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL MG),
FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC),
EMERSON KAPAZ (Bloco/PPS - SP), NELSON
MARQUEZELLI (PTB - SP), ODELMO LEÃO
(PPB - MG), RICARDO BERZOINI (PT - SP),
WAGNER ROSSI (PMDB - SP), ANTONIO
KANDIR (PSDB - SP), INOCÊNCIO OLIVEIRA
(PFL - PE), ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP)..

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Retirada
dos destaques das bancada do Bloco PPS/PDT
e do PT. Anúncio da pauta da sessão extraordi-
nária prevista para a presente data ..

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado ODELMO LEÃO
(PPB - MG) ..

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

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado ROBERTO
ARGENTA (PHS - RS) ..

HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB - BA 
Pela ordem) - Trechos do voto do Ministro Sepúl
veda Pertence, do Tribunal Superior Eleitoral,
pela verticalização das coligações partidárias......

04463

04464

04464

04464

04464

04465
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latório sobre as metas fiscais do Governo Fede- PRESIDENTE (Aécio Neves) - Requeri-
ral. Participação dos Ministros Pedro Malan, da mento de destaque para votação em separado
Fazenda, e Martus Tavares, do Planejamento, do art. 85, constante da redação dada pelo art. 4°
Orçamento e Gestão, em debate realizado pelo do Substitutivo adotado pela Comissão Especial.. 04474
órgão sobre a execução da peça orçamentária Usou da palavra para encaminhamento da
de 2002..................... 04460 votação o Sr. Deputado SÉRGIO MIRANDA (Blo-

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- co/PCdoB - MG). 04474
do PROFESSOR LUIZINHO (PT - SP). 04461

ROBSON TUMA (PFL - SP. Pela ordem.) 
Apresentação de projeto de lei sobre obrigatorie
dade de apresentação, por pacientes de cirurgias
plásticas, do nada-consta expedido pela Justiça
Federal e Justiça Comum. 04461

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do OSMAR TERRA (PMDB - RS). 04461

PEDRO FERNANDES (PFL - MA. Pela or
dem.) - Inverdade da afirmação do Deputado
Miro Teixeira de uso de verticalização nas coliga
ções pelo Partido Democrático Trabalhista em
eleições anteriores. 04462

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do DA. HÉLIO (Bloco/PDT - SP). 04462

EDUARDO CAMPOS (Bloco/PSB - PE.
Pela ordem.) - Ingerência do Tribunal Superior
Eleitoral na prerrogativa do Congresso Nacional
de legislação sobre matéria eleitoral. 04462

ANGELA GUADAGNIN (PT - SP. Pela or
dem.) - Conveniência de revogação, pelo Minis
tério da Saúde, de portaria permissiva da realiza-
ção de aborto nos hospitais da rede pública. ........ 04463

JOSÉ GENOíNO (PT - SP. Pela ordem.) 
Ingerência do Tribunal Superior Eleitoral na prer
rogativa do Congresso Nacional de legislação so-
bre matéria eleitoral............................................... 04463

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Posiciona
mento da Presidência diante da decisão do Tribu-
nal Superior Eleitoral. ..

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa
do JOÃO EDUARDO DADO (Bloco/PDT - SP)....

JOÃO ALMEIDA (PSDB - BA. Pela ordem.)
- Retrospectiva de leis eleitorais concernentes a
coligações partidárias. Legalidade da resolução
do Tribunal Superior Eleitoral em resposta a con
sulta de partidos políticos acerca de coligações
partidárias .

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

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado EDISON ANDRINO
(PMDB- SC) .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Rejeição da
emenda .
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RONALDO VASCONCELLOS (Bloco/PL 
MG - Pela ordem) - Ocorrência de pane no pai-
nel eletrônico de votação , 04484

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta
ao Deputado Ronaldo Vasconcellos sobre o ocor-
rido no painel eletrônico................................. ........ 04484

PAULO DELGADO (PT - MG. Pela ordem.)
- Destaque dado pela imprensa à visita ao Brasil
do Presidente da Câmara dos Deputados da Re-
pública italiana, Pier Ferdinando Casini. .......... ..... 04484

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Cumpri
mentAls ao Deputado Paulo Delgado pelo pronun
ciamento sobre a visita ao Brasil de Pier Ferdi
nando Casini, Presidente da Câmara dos Depu-
tados da República italiana................................... 04484

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do HENRIQUE FONTANA (PT - RS). 04486

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Esclareci
mento ao Plenário sobre a totalização dos votos
em face de pane no painel eletrônico de vota-
ção ' 04486

ROBSON TUMA (PFL - SP) - Questão de
ordem sobre votação nominal da matéria em face
de pane no painel eletrônico de votação. 04487

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta à
questão de ordem do Deputado Robson Tuma..... 04487

AGNALDO MUNIZ (Bloco/PPS - RO. Pela
ordem.) - Transtornos causados pela restrição
de coligações partidárias. 04487

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado JOSÉ CHAVES (PMDB -
PE)......................................................................... 04487

RUBENS BUENO (Bloco/PPS - PRo Pela
ordem.) - Diretrizes da atuação parlamentar
do orador na condição de Líder do Partido Po
pular Socialista. Anúncio da eleição do Depu
tado João Herrmann Neto para a Liderança do
partido. 04488

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado EZIDIO PINHEIRO (Blo-
co/PSB - RS). .. 04488

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Autoriza
ção, pela Presidência, de desligamento do painel
eletrônico de votação para efetuação dos devidos
reparos. 04488

LUCI CHOINACKI (PT - SC. Pela ordem.)
- Proposta de realização, pela Casa, de sessão
solene por ocasião do transcurso do 70° aniver-

sário da participação feminina em pleitos eleito-
rais. 04488

Usou da palavra para orientação da res
pectiva bancada o Sr. Deputado JUTAHY
JUNIOR (PSDB - BA). .. 04489

WALTER PINHEIRO (PT - BA. Pela or
dem.) - Excelência da atuação do ex-Líder do
Partido Popular Socialista, Deputado Rubens Bu
eno. Votos de sucesso ao novo Líder do partido,
Deputado João Herrmann Neto.................. 04489

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Excelência
da atuação do ex-Líder do Partido Popular Socia
lista, Deputado Rubens Bueno. Votos de sucesso
ao novo Líder do partido, Deputado João Herr-
mann Neto. 04489

JOÃO HERRMANN NETO (Bloco/PPS 
SP. Pela ordem.) - Excelência da atuação do De
putado Rubens Bueno à frente da Liderança do
Partido Popular Socialista................. 04489

VIRGíLIO GUIMARÃES (PT - MG. Pela
ordem.) - Apoio à decisão do Tribunal Superior
Eleitoral de verticalização das coligações parti-
dárias. 04490

L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL - MG.
Pela ordem.) - Risco de epidemia de leishmanio-
se no Estado de Minas Gerais................... ...... ...... 04490

BABÁ (PT - PA. Pela ordem.) - Justificativa
de voto. 04491

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Esclareci-
mento ao Plenário sobre o procedimento de apu-
ração da votação. 04491

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
putados JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL - AL),
FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT - SC). 04491

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerra-
mento da votação. 04492

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do JOÃO PAULO (PT - SP). 04492

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Manuten-
ção do dispositivo. 04492

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Existência
de entendimento entre os partidos para votação
da redação final na presente sessão. 04503

ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. Pela
ordem.) - Impossibilidade de votação da redação
final antes do encaminhamento da matéria à Co-
missão Especial........................................... 04503



04537

04537

04537

CORIOLANO SALES (PMDB - BA. Pela
ordem.) - Registro de voto proferido em sessão
anterior .

DR. BENEDITO DIAS (PPB - AP. Pela or
dem.) - Registro de voto proferido em sessão an-
terior .

EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB - CE. Pela or-
dem.) - Registro de voto proferido em sessão an
terior....................................................................... 04537

NICIAS RIBEIRO (PSDB - PA. Pela or-
dem.) - Registro de voto proferido em sessão an-
terior........... 04537

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Reiteração
da convocação dos Deputados ao plenário para
apreciação da Ordem do Dia................................. 04537

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
SP. Pela ordem.) - Solicitação aos Deputados do
PSDB de comparecimento ao plenário para re-
gistro de presença. 04538

BADU PICANÇO (Bloco/PL - AP Pela or-
dem.) - Registro de voto proferido em sessão an-
terior. 04538

WAGNER ROSSI (PMDB - SP Pela or
dem.) - Solicitação aos Deputados do PMDB de
comparecimento ao plenário para registro de pre-
sença. 04538

ODELMO LEÃO (PPB - MG. Pela ordem.)
- Solicitação aos Deputados do Partido Progres
sista Brasileiro de comparecimento ao plenário
para registro de presença. 04538

ORLANDO DESCONSI (PT - RS. Pela or
dem.) - Pedido aos membros da Comissão
Especial dos Alimentos Transgênicos para rejei
ção do parecer apresentado pelo Relator da ma-
téria.............................................. 04538

ARISTON ANDRADE (PFL - BA. Pela or
dem.) - Solicitação aos membros da Comissão
Especial dos Alimentos Transgênicos de aprova-

ADÃO PRETTO (PT - RS - Pela ordem.)
Registro de voto proferido em sessão anterior......

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Retirada da
Medida Provisória n° 14, de 2001, da pauta da
presente sessão. Reiteração da convocação dos
Deputados ao plenário para apreciação da
Ordem do Dia. 04537

04503

04503

04503
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PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta EDISON ANDRINO (PMDB - SC. Pela or-
a0 Deputado Arnaldo Faria de Sá. 04503 dem.) - Registro de voto proferido em sessão an-

terior............................................ 04537
ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB - SP. Pela

ordem.) - Reiteração de discordância do orador
com a votação da redação final .

Usou da palavra pela ordem, para registro de
voto, o Sr. Deputado RICARDO FIUZA (PPB - PElo . 04503

Apresentação de proposições: OSÓRIO
ADRIANO, SIMÃO SESSIM, LUCIANO ZICA E
OUTROS, MÁRCIO BITTAR, PEDRO EUGÊNIO,
DR.GOMES, ANTÔNIO JORGE, OLlMPIO
PIRES, SALOMÃO CRUZ, LÉO ALCÂNTARA E
OUTROS, WELLlNGTON DIAS, MARCELO
BARBIERI, DR. ROSINHA, LAURA CARNEIRO,
DR. HÉLIO, GONZAGA PATRIOTA, CHICO
SARDELLI, HUGO BIEHL, NEUTON LIMA,
PAULO BALTAZAR, MIRIAM REID E OUTROS,
PAULO GOUVÊA, AGNELO QUEIROZ,
FERNANDO GABEIRA, WALDIR PIRES,
PEDRO FERNANDES, LUISINHO, LUCI
CHOINACKI, MARISA SERRANO, MARISA
SERRANO E OUTROS, ROBSON TUMA,
PEDRO PEDROSSIAN, WOLNEY QUEIROZ,
MARISA SERRANO, PEDRO PEDROSSIAN,
INÁCIO ARRUDA E OUTROS, AIRTON DIPP,
FERNANDO CORUJA, MOREIRA FERREIRA,
MARCOS ROLlM, CABO JÚLIO, INALDO
LEITÃO, ARNALDO MADEIRA E OUTROS,
PAULO LIMA, CARLOS MOSCONI, JOSÉ
BORBA, ENIO BACCI E OUTROS. 04503

VII - Encerramento
3 - ATA DA 17a SESSÃO DA CÃMARA

DOS DEPUTADOS, EXTRAORDINÁRIO,
NOTURNA, DA 4a SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA, DA 51 a LEGISLATURA, EM 27 DE
FEVEREIRO DE 2002

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

são anterior
111- Leitura do expediente

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 27-2-2002

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Convoca
ção dos Deputados ao plenário para apreciação
da Ordem do Dia. 04537

FIORAVANTE (PT - RS. Pela ordem.) 
Retificação de voto proferido em sessão anterior.. 04537

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

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encami
nhamento da matéria à Comissão Especial para
elaboração da redação do vencido .



04560

04560

04560

04561

Usou da palavra para discussão da matéria
o Sr. Deputado FERNANDO CORUJA (Blo-
co/PDT - SC). 04561

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerra-
mento da discussão............................................... 04561

Usaram da palavra para encaminhamento
da votação os Srs. Deputados ARNALDO FARIA
DE SÁ (PTB - SP), PROFESSOR LUIZINHO
(PT - SP)............................................................. 04561

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Requeri
mento de adiamento, por duas sessões, da vota-
ção da Medida Provisória n° 13, de 2001.. 04562

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado JOSÉ ANTONIO
ALMEIDA (Bloco/PSB - MA). 04562

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

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP). 04562

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Retirada de
ofício das matérias constantes da pauta. 04563

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De-
putados INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE),
JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Bloco/PSB - MA). ... 04563

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aplausos
aos Deputados Arnaldo Madeira e Inocêncio Oli
veira pelo equilíbrio demonstrado na decisão so-
bre a votação da matéria. 04563

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
SP - Pela ordem) - Aprovação, pela Universidade
Estadual Júlio de Mesquita Filho, da proposta de
criação de novos campi no Estado de São Paulo. . 04563

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Cumpri-
mento ao Deputado Antonio Carlos Pannunzio

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado JOSÉ ANTONIO
ALMEIDA (Bloco/PSB - MA) .

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Rejeição do
requerimento .

Usou da palavra para proferir parecer à
medida provisória, em substituição à Comissão
Mista do Congresso Nacional, o Sr. Deputado
RUBEM MEDINA (PFL - RJ) .

04539

04547

Usou da palavra para proferir parecer à
medida provisória, em substituição à Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscali
zação, o Sr. Deputado MÁRCIO REINALDO
MOREIRA (PPB - MG). .. 04547

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encerra-
mento da discussão..... 04547

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO (PSDB 
SP) - Questão de ordem sobre concessão da
palavra ao Deputado Arnaldo Faria de Sá sem
registro de presença. 04547

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Resposta
ao Deputado Antonio Carlos Pannunzio. 04547

Usou da palavra para encaminhamento da
votação o Sr. Deputado ARNALDO FARIA DE SÁ
(PTB - SP). 04547

Usou da palavra o Sr. Deputado MÁRCIO
REINALDO MOREIRA (PPB - MG), Relator da
matéria................................................................... 04548

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do VIRGíLIO GUIMARÃES (PT - MG).................. 04548

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação e
rejeição das Emendas de nOs 1 a 10 apresenta
das à Comissão Mista de Planos, Orçamento Pú-
blico e Fiscalização, com parecer contrário. 04549

Votação e aprovação da Medida Provisória
n° 12, de 2001 e da redação final.......................... 04553

Encaminhamento da matéria ao Senado
Federal................................................................... 04560

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Discussão,
em turno único, da Medida Provisória n° 13, de
2001, que cria o cargo de Secretário de Estado
de Comunicação de Governo. .. 04560

DARCíSIO PERONDI (PMDB - RS. Pela
ordem.) - Defesa de aprovação do parecer do
Relator da Comissão Especial dos Alimentos
Transgênicos. Solicitação à Presidência da Casa
de maior presença da Segurança da Câmara dos
Deputados na votação da próxima quarta-feira.....

IV - Ordem do Dia
PRESIDENTE (Aécio Neves) - Discussão,

em turno único, da Medida Provisória nO 12, de
2001, que abre crédito extraordinário em favor
dos Ministérios dos Transportes e da Integração
Nacional, no valor global de R$86.000.000.00,
para fins que especifica .
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ção do parecer apresentado pelo Relator da ma- PRESIDENTE (Aécio Neves) - Votação de
téria....... 04538 requerimento para retirada da matéria da Ordem

do Dia. 04560
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pelo seu esforço para a instalação do primeiro
campus universitário do sudoeste paulista. 04564

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, a Sra. Deputada NAIR XAVIER LOBO
(PMDB - GO). 04564

V - Encerramento
4-ERRATA

a) Seção de Publicação no Diário da Câ
mara dos Deputados (OCO n° 95 - de 21-6-01,
página 29.800, colunas 1 e 2) 04572

COMISSÕES
5 - ATAS DAS COMISSÕES

a) Comissão de Economia, Indústria e Co
mércio, .44° Reunião (Ordinária), em 11-12-01,
458 Reunião (Ordinária), em 12-12-01. .. 04573

b) Comissão de Finanças e Tributação, 328

Reunião (Audiência Pública), em 7-11-01, 338

Reunião (Extraordinária), em 7-11-01, 348 Reu

nião (Audiência Pública), em 20-11-01, 358 Reu
nião (Audiência Pública), em 21-11-01, 368 Reu

nião (Ordinária), em 28-11-01, 378 Reunião

(Ordinária), em 5-12-01, 388 Reunião (Ordiná

ria), em 6-12-01 e 398 Reunião (Ordinária), em

12-12-01. 04598

• Ata com notas taquigráficas

6-MESA

7 - LíDERES E VICE-LíDERES

8 - DEPUTADOS EM EXERCíCIO

9 - COMISSÕES
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Ata da 158 Sessão, Solene, Matutina,
em 27 de fevereiro de 2002

Quinta-feira 28 03973

Presidência dos Srs. Pedro Valadares, 10 Suplente de Secretário,
Glycon Terra Pinto, § 2 0 do artigo 18 do Regimento Interno

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

Ofício n° 50 (CN)

o SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - De

claro 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. GLYCON TERRA PINTO, servindo
como 20 Secretário, procede à leitura da ata da ses
são antecedente, a qual é, sem observações, apro

vada.

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) 
Passa-se à leitura do expediente.

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

111 - EXPEDIENTE

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

Brasília, 27 de fevereiro de 2002

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

Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, nos termos do
§ 8° do art. 62 da Constituição Federal, com a reda
ção dada pela Emenda Constitucional n° 32, o pro
cessado da Medida Provisória n° 17, de 2001, que

"dispõe sobre remissão da Contribuição para o De
senvolvimento da Indústria Cinematográfica 
CONDECINE, de que trata o art. 32 da Medida Pro

visória n° 2.228-1, de 6 de setembro de 2001" .

Informo, por oportuno, que à Medida foi ofere
cida 1 (uma) emenda e que a Comissão Mista de
signada não se instalou.

Atenciosamente, - Senador Ramez Tebet,
Presidente do Senado Federal.
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CN MPV 00017/2001 de 28/12/2001

Identificação

Outros Números

Autor

Ementa

Indexação

Encaminhado a

Ultima Ação

Tramitações

Número na origem: MSG 014432001 (om: 27/12/2001)
Órgio de origem: PRESIOENCIA DA REPUIlLICA

OI MCN 790/2001

EXTERNO - PreSldincia da República

Dispõe lobre remissão da Contributçio pera o Des8nvolvlmento d. Indú5tria Cin.m.to;riftc:a • CONDEClNE,
de que trata o art. 32 da Medide Provisó"o nO 2.228-1, do 6 de sotombro do 2001.

~RIOS,REMISSÃO, U6ERAÇÃO, RENÚNCIA, CONTRIBUIÇÃO, DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA
ONEMATOGRÁFICA.

SGM - SECR.ETARlA GERAL DA MESA

CN MPV 00017/2001
Date: 20/02/2002
Loaol: SAeM· SERVIÇO DE APOIO COMISSÕes MISTAS
Situoçio: AGUAADAHDO INSTAlAÇÃO DA COMiSSÃO
Texto: EnCllmlnhada uma víe d. emenda para publlcaçio e confec,io de • .,.lIlsos.

Inverter ordeo'ljiiiº de trarntlaçõ,s (Da.. Ascendcnte)

eN MPV00017/2001

27/02/2002 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Ofic;\o nO 50 (CN) , 27.02.02, oncemlnhando o Proc....ado da roferid. Medida .0
ProSldltllto da cima", do. Oeputados, conforma o art. 62 da Constltuiçio
Foderal, com a redação dadl pala emenda Constitucional nO 32.

27/02/2002 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Ro~bido nosto ól1lio à. 16:43 h•.

27/02/2002 SSCLCN· SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISlATIVA DO CONGRESSO
Á Sub.ocrotarta do E.pedionto com destino à CArnara do. Ooputado. (§ 8°, do
art. 62 d. Constituição Federal) tondo om vista o tirmlno do prozo na Comi..õo
Mista.

27/02/2002 SACM • SERVIÇO DE APOIO COMISSÕes MISTAS
Esgotado o prazo re\llmenlal, sem instalação da com..sõo Mista, mltirlo
encaminhada à SSCLCN par. 1$ devidas provtdêndas.

26/02/2002 SAeM - SERViÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS
Oficlo do Uderanço do 81oco PS06/PPB, indlclndo os Senadoros Artur d. Távola,
como titular, e R<maldo Cunha Uma, c.omo suplente, paRI inte9r.re.m a
Comlssio om substituição ao. antariormonte Indk:ltdos, a partir da 20/02/2002.
(às fls. 13 l.

20/02/2002 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Nosta data foi encanllnhada à SEEP, a Emanda nO 1 , para confecção dos
respectivos avulso•. Publlcadl no DSf, de 21/02/2002 ÀSACM.

20/02/2002 SACM • SERVIÇO OE APOIO COMISSÕES MISTAS
Situação: AGUARDANDO INSTALAÇÃO DA COMISSÃO
encaminhada uma vi. da emendl pore publicação. confacção do ovuisos.

20/02/2002 SACM - SERVIço DE APOIO COMiSSÕeS MISTAS
Situação: AGUARDANDO INSTALAÇÃO DA COMISSÃO
No prazo regimentíll foi ilpreHontildil iI Medida Provisória 1 (uma) emenda do
Doputado losé Corlo. de Fonseca <ns. 10 a 12).

PublLcoção om 21102/2002 no OSF páginas: 630 - 632 ( VII' dj'rlo I

lIJ/02/2002 ATA-PlEN • SUBSECR.ETARlA DE ATA - PLENÁRiO
A Presidincka ~amun'c. ao Plenário a edoçio ds r••rida medída, em 27 da
dllzembro d. 2001, e: publicação no dia subseqüente. D...cordo com as
Indice~es do. Udoronço., fica assim constltuldo a Comlslio Mista Incumbida de

Portal Legislativo do Senado Federal do Brasil

emitir parecer sobre _ matérta: Se.nadores Titulares: PMOB Renan CalheIros,
Nabor Júnior; PFl jose Agripino, Frene.lino Pereira; Broco (PSOB/PPB) Geraldo
Melo; Bloco OPoSIção (Pf/POT/PPS) José Eduardo Dutra; PSB Ademir Andrado;
Pl )05. Alencar. S81l.dores Suplentes: PMOB Gilvam 8orges,Juvincio da
Fonsaca; PFL Romeu Tuma, Loomar Qulntanilha; Bloco (PS08/PPB) Freita. Neto;
aloco Oposlçio (PT/POT/PPS) Sobastilio Rocha; PSB Roborto Saturnlno.
Doputados Tltul.re.: PSD8 Jutahv Junior; PFL Rodrlgo Mala; PMOB Geddel Vieira
lima; PT Walt.r Pinh.iro; PPB Odelmo Leão; PTB Roberto Jefferson; 610co
(POT/PPSI Miro T.lulro; Bloco IPL/PSLl Valdem.r Costa Neto. Oeputlldos
Supl.nte.s~ PSOB Cbrlos 6ablta; PFl Gerson Gabr"lIl; PMOB Albérico Filho: PT
Alolzlo M.rcad~mte; PPB Gerson Pe~s, PTB Fernando Gonçalves: Bloco
IPOT/PPS) ReQis Covalcante; Bloco (Pl/PSL) Bispo ROdrI9u.,.. Estabeledmento
d. CIII.ndírio para tramitação da meteria, anexo ao processado_ A SAeM.

Publlcaçio om 20/02/2002 no DSF páginas: 219 - 220 (.YBJt!irMl )

19/02/2002 SSO-CN - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISlATIVA DO CONGRESSO
Ao Plenário par. d8sIgnaçio da Cotnlssio • estabeleclmento do calendário par.
tramitação da matorla.

08/01/2002 SSCLCN - SUeSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO
Ano""das folha. n"s 3 a 7, referontes à MensaQem nO 790f2001-CN.

28/12/2001 PlEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO
Situoção: AGUARDANDO LEITURA
Esta precasso con14m 02 (duas) folha. numorad.' a rubrtaod••• À SSO-CN.

Fonte: S.cretlrio-Goral di Mesa

Ouvid~5, reclilmaçôu e Informações: SSINF - SublfÇ(JtaO. de lotonnacOe.
(311-3325. 311-3S72)
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. N.Bal , - CslÓrg
I \ (

, 0001 I1 CN PLEG

---'

Identificação da Matéria
Tipo ~- Número - Ano

I
MPV ; 00017 2001

Data da Açfo _
~ Dia, Mfs.- Ano -, .- Destino -.
I I' I'I 28 I 12 , 2001 . CN SSCLCN r'

ANJOS

Funcionário

leste processo contém 02 (duas) folhas numeradas e rubricadas.
~SSCLCN

/ lóentilicaçào da Matéria

N.BaJ CslÓrg lrlpO r Númsro Ano "IB€N SSCLcj MPVL:~E
DeSlino

SSCLCN
POLLA

Funcionalio

f4.nexadasfolhas nOs 3 u 7, referenJes à Mensagem ti" 7901200J-CN.

. IclBntiffeaÇÊlO da Matéria
_ N.BaI.. ~ C&ótp .: TIpo -- Número -. Ano c

"' ( \:
0003 I CN SSClCN II MPV 00017 2001

.' \ __ •__ ~,)\, _~ ~ , 4- •

.- Dat8 da AçAo _.

,{ Dia ~ M68r- Ano..l - DBstlno~ JOSESOA

(~.o'.~~ i_~~j~~~_~TA.PLE~~_..~unc_~ério

.Ao Plenário para designação da Comissão e estabelecimento do calendário para tramitação da matéria.
I

,________._ .-------- 0_.- ----- ._

IclentificaçfJo da Matéria
- N.BaI _ o- CslÓrg - Tipo.- Número - Ano •",

0004 ;!CN ATA-PLEN I' MPV 00017 2001

_.- Da!1I da Açllo o

:. Dia - Miis o-o Ano - - .0- Destino -.

: 19 I 02 I 2002 i CN SACM

"

MARNIA

Funcionário

A Presidé11cia comunica ao Plenário a adoção da referida;nedidaem2ide d~emjj;ode200J:epubli~açau
no dia subseqüente.

De acordo com as indicações das Lideranças. jlca assim constiwída a Comissão Mista incumbida de emitir
parecer sobre a matéria: Senadores TilUiares: PMDB Renan Calheiros, Nabor Júnior: PFL José Agripino.
IFroncelino Pereira: Bloco (PSDBIPPBJ Geraldo Melo: Bloco Oposição (PTIPDTIPPSj José Eduardo Dutra: PSB
Ademir Andrade; PL José Alencar. Senadores Suplentes: PMD8 Gilvam Borges,Jwêncio da Fonseca; PFL Rome
'Tuma, Leomar Quintanilha: Bloco (PSD8IPPBI Freilas Neto; Bloco Oposiç40 (PTIPDTIPPS) SebastiIJo Rocha:
PSB Roberto SalllTnino. DepUIados Titulares: PSDB Jutahy Junior; PFL Rodrigo Maia; PMDB Geddel Vieira
Lima; PT Walter Pinheiro: PPB Odelmo Leão; PTB Roberto Jefferson: Bloco (PDTIPPSJ Miro Teixeira; Bloco
(PVPSL) Valdemar Costa Neto. Deputados Suplentes: PSDB CarJos Batata; PFL Gerson Gabrielli: PMDB
iAlbérico Filho; PT A/oizio Mercadante: PPB Gerson Peres. PTB Fernando Gonçalves: Bloco (PDTIPPS) Regis
Cavalcante; Bloco (PVPSL) Bispo Rodrigues.

Estabelel:imenro de calendário para tramllaçôo da matéria. anexo ao processado.
ÀSACM.
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Identificação da Matéria
_ Tipo.. Número. __ o Ano -N.Bel - - CslÓrg

0005 I:CN SACM , MPV 00017 2001

.'. Data da Ação
Dia - Mês- Ano - .

. 20 . 02 2002

- Destino ---.

CN SACM

CLEUDES

Funcionálio

No prazo regimental foi ajiresenradu liMer.ilda Pro---;'j~-;'i-;; j(u";'~;--;;"-;;;;d;doÍjeput;;(iQ--'

José Carlos da Fonseca (fls. JOa 12).

FunciOnárto

CLEUDES
Identificação da Matéria .

/ N.8a1 - . CslÓrg ," TIpO _. Número -- Ano -
\ I

0006 -' CN SAeM MPV 00017 2001
" \. j\

- Dats ds Ação .
" Dia - Mês Ano -- Destino-

- 20 02 2002, CN ATA-PLEN;-
".. ---- -----._--- ~-- o _

----_.~~------------------_._------------- ------- --- ------------------ -----

IdentificaçSo da Matéria
es.óv - - -. Tipo Número Ano

--- Dala da Aç!lo --.
~ Dia - Mês --- Ano - ~..- Destino '--.,-' N.Bal.

0007 CN ATA-PLEN MPV 00017 2001 2002 CN SACM -

LCNOG

Funcionário

NestQtiiiiãlOrencaminhãdâ ~ SEEP. aEmend(j-noT .-jJà"acÕnjecÚiõdOs respecttvas avulio.....
Publicada no DSF. de 2//0212002

ASACM_

1- Data da Ação 4. --- - .- -

~- Dia - Mês - Ano - -- Destino --. MCASmO, N.BaJ .. CSIÓrp

fKXJ8 CN SACM

ldenlificaçllo da Matéria _
. Tipo -- Número Ano .:

MPV 00017 2001 26 . 02 2002 CN SACM .. _. "--

Funcionilno

Oficio da Liderança do Bloco PSDBlPPB. indicando os Senadores Artur da Távola. como titular. - e RonÕ/,
Cunha Lima. como suplente. para integrarem a Comissão em substituição aos anterionnenre indicados. a partir
20/0212002. (às fls. J3 ).
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ldentificaçào da Mstérla
Tipo -- Número Ano

~"'-------

.. , Data ela Ação _
- Dia - M!Js _. Ano "- ,,- DBStino-, N.BsI CslÓrg

0009 CN SACM MPV 00017 2001 27 02 2002 CN SSCLCN

MCASTRO
. '.

Funcionáno

Esgotado o prazo regimental, sem insta/açãõ -daComissiioMista. matéria encamínhada -ô SSCLCNpara as
devidas providências,

" ld8ntífiGBÇIo da Matéria ,
"N.BaI" /- CslÓrg " ' TlfXJ -. Número Ano .:.

{ , .' ':

0010 ! CN SSCLCN 'MPV OOOU 2001
/ '. J\
'------,. -------

._' Data da Ação -',
i- D/a - Mtls I Ano":: .-Destino~' JOSESOA
I "i "
'27 02 2002 o CN SSEXP ': : ,

'--- -' " :, FUllC/Onárto

iSúbsec:reta'riade&i;;(i;enle'comdúíi~oiJ-camar;;dos7jeputados {§ 8°. do aTt. 62 da Constituiç(jQ-Federaij
lendo em vista o término do prazo na Comissão Mista.

2001

-- Data da Ação _
: Dia - MlJs - Ano _. -, Destino --

o" Ictentificaçáo da Matélia
, N.B81 ' .- CslÓtg " f Tipo -' Número -- Ano

\ I \; I '

0011 IiCN SSEXP I' MPV 00017
\ I \ , \-------- -,--------'---

lRecebido neste órgão às 16:43 hs.

27 02 2002 : CN

KOHLRAUS

Identificação da Matéria
/ N.Bi/, ,- csiÓrg, I Tipo - Númeto I Ano l

0012 iCN SSEXP II MPV ClD17 2Wl I" '.

,---: Data da Açllo _ I
r-Dia _Més_ Ano -; ,-- Destino --, ,

, I
I 27 "D2 , 2002 ~ CN SGM l. -
________,/'" jl__F,_u_fl_CIOf/'_á_no__

(Jftcio nO 50 (CNi , 27.02.02, encaminhando o Processado da referida Medida ao Presidente da Câmara dos
'Deputados. conforme o art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nO 32.,
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TERMO DE AUTUAÇÃO

Aos vinte e oito dias do mês de dezembro de

2001, em cumprimento ao disposto no art. 2°, caput,
da Resolução n° 1, de 1989-CN, autuei a Medida
Provisória n° 17, de 27 de dezembro de 2001, publi-

b~' PIlf,,\'TAt:AO 'UU:SDlClQ,"t'I.t. NO UC:ITIU1'tJ fl::Dt&IIL

I''''=---:~l:~~~~~;~~:~'''~.~~-U~li~ I 1I

li; 12Z ICJXl1 )'11 t.llll IMP""NTACAO llt: JIll/.AOll!i l;.''i'·U IAlSl I i I
~~V~lS e CIUM\t'l"15 • MO Dl3T1UTO t'lID~·1 I 1, i

__________ J~!..~1I,,'!I1fit.WJ.~.E ~-.ll_ ,~,l'!LI(.!l_

f'UTAL - FliC.u.

cada no Diário Oficial da União, Seção I, de 28 de
dezembro de 2001, página 16. Eu, Adhemar Caval
cante Mendes, Chefe do Serviço de Protocolo Legis
lativo do Senado Federal, lavrei o presente.

~U)~ up.w;:\úallc lie1~~:~~,::~ü=c~~~~:~I~~~fI~N~JPtCCa411neDIOlõ

Art.. 211 Ellc Dccn:lO nua em \'Iior l\A d..aa de: fiU.II pl.lDhcaÇao.

OrW"lUt.. 27 de dczambro de 2001: ltl)ll da Ú1dc~la e IlJlil dJ.

FERNANOO HF.NKIQUE CARDOSO
J,ui J(I~e

Sil'VUAO Giututl

IH;CKI'TO N" 4."'" 1>1; Z1 DI! DI::Z1:MUKO 1l~ 1001.

~~._----~.~._---~---------

TOTAL., QUAl. In:IICJIII o ,PRESIDeNTE DA REPÚkLICA. 110 UW dll iUnbUlçào que lllC con{ere
l) .u1. M, lIlCl!>O IV, LIa COUl,t"UIÇ~.

OECRETA,

Atos do Poder Executivo

Di~pOc iObn: remiUlkl dll Cl.'olllllbui"lao pólI"i o OcM:n ...IJl\lirullIllO ~ InuU~Lrlíl

CincrRíltlJYraflcI • CONDECINE. de qUi: lfôlUl o ~. 32 ilia Mewlb PruviliiÓria
Illl 2.228--1. Lle 6 de lic:lembro de nJI.

o PRESIDENTE DA REPUBLlCA. nu lUoü lia IIlnbuiçoo que lhe elJll

lere o M. fJZ ~ COlUlJtlUçio. Idota , ICIWru. !dcdld.. ProvU6na. com torç. de lei:

M. l. Fica WILld& A ConIribU1"iio r-a Q DeKDvulvillJenlO dA buMstriB
Cmef1lalOllráficl Nacioaal -CON~E da qlUl lIatA o art. 32 da Mecheia Proo.isótia ~ 2.228-1. de 6
de IIelembro de 1001:

I - llOI lIlC'BI de janelru. fcveRIJU. lUlU'Ço, abril e maio de 2002. quo
tenham çomo r.,lo &cnàol & 'iclculaçio. I. prodltçIo. u 1b.:~1O e. 11 diloUibWçiu de oor» cio
ntmAlOlrilica! C vldeotooocr&flÇU, çam fIAI~I. por lClJlUal\D de n~rcado 11 l.fJC lUrem Oclio·
linadal; •

U - DOI roeI05 de jmCU'O O foveraro de 2U02. 'luc UlCictam IOtn O
PllC,amcntO. o crtdtlO. o empEqo•• remcaa (Ml .. eat.rep. 80S pcodluoru. d.t'tnb~ (lu. Ul1cl'·
RJc:dijrias no QteRor. de iruponAAr..'iu rclati.."as • n:ruüroCIDlQ decom:iUG <ta. uplonçlo de otnI (:1.

nCmaLOlftf"1CU c vjdcoC~)CU, ou pul ~ ..uü~ Utl ÍlllplnaÇiu•• preço ruo.

AI\. JIiI Eiu M~cta Pruvi.õoa ~ em V1Cor na lJaUa de Jlll,/:I pubü-

BruWa. 7.7 de dez.cmbro de 2001: 13QG da lndcpc:t1déflCl& c 11)ll da
Repúbl.k:a.

AJt. I~ ~~.. .ll.p!uvudo () ~ogrDmll de Os:JipénClIOS Giobailõ • PDG J..~
C'UlI"ll"t'.a'i. C!>t.i1UI1I1 fCJcfõll~. PilU, o c..a.Cf(;Il:10 de 2OU2.. CQfltormc: dc.momU"allvOI por empresa colUlU~ do
Anexo • CSIC Dc:cn:1U.

CllCiiJlllflhar .II.U úC l,"lilll~n10 ~cr1C~Ri:;~'~n~A~~~l~~4':;=~;i~~EitI:O~~;~~
iJo Plane:jllmenlD. bc,arncnLO c Gcsdl0. ~r IntcrmáJto do re~~u",u MlnlMério §.uf/Cn'lsor. uuhl;íU'ldo o
Sistcm.a 4Íc Infllr'lnaçiw ~:lIi E",a..taJl .. SlliST. o Jel.lt.lhwnenl.o R\cru.:a1 do PoonOO1.. \lIa oU"""'l Iic
aproVlIliDo. IJO pl"ilW milxuoo ele qLllltenUl e ctnCO atua li. COOW' da data de pubJ~o d6Iôl.t DeCreto.

AI1_ J. Fíc~ o Dcp~nclllo de CoordeDllÇio c CnruIolc du EmPre51.lí
u~ - DEST, uO Mmi,teoo da PllI(\CJ8lfICfll.o. <.>c-çamccuo eG~ lWLOr1udo 11.:

estalais que rccebcrwl, rcc~ PIO~~C~~ro~~':a~I::r::~~~~~da~l~
S1J~ÓC5 que VICICIII a IiCr aprov.uu ......~lOI. ocm como p&IW. o~ de
Inwa:l.iInmIO:

11 - deul&[ fCllllLllcjumcnul. de. vltlurca allllC U divcn.u ru~ric~ do POG.
Õ1&1i U dia )0 de qO\IClubro de 2002. exccto na rubriea dein~. deadc que. 1140 1I1lp1"llX:rtI em

uItotaçIo do limita &IObW r~ .p:,::::.~~ de lliapi:nm0l ülob&u _ POO du empndU

~j=~'c~":: r;;~:,=r;i~~~p~~~~:;=.~~;::.T~~
o~ CIIroWnKW em COGJUDU> com •~a (b Tesowo NacionaJ. do MulDIériu th& fJUendM.

. 2002 ~ COIU de "RecyriOl~t~~~~~~~~~s~f:~OI~~~=~
ttdi:n'libcnçl1O do6 l'flC.\ltSO&t~ pelo TeKNrO NacioDI1,

Afl. 5'" A rcaliZ&tÇ1o dos 8n«» cliualficadOi ml rubnu iU\lellimenlll5 dor=: ~i~lf.:u.~O~~~i~'dc~~~LedtlOU='=iOO~OlUMJJl
.6J\. ó" liite Decn:Lo ellU1l au Yip na dAta de sua pllblk:açAo.

Bras.íl.ia. 27 de dea=rnbro de 2001 ~ I&QII da Indepeodêa(;l& t: ll]A da
Roplblw:a.

FERNANDO H&NRJQUE CARDOSO
Ji/WIIfQ CiQNU

........•__40.....~Iio."',.,;.., ~ ':_" ......_" _~ ....-...,.._.......-'

FliRNANDO HbNlUQUti CARDUSO
MIU'tMs T(JWJ~8

DIlCIIETO N' 4067. DE 27 DE oEZEM8RO DE 1001.

ACI'CIICO piU"'lipalo linico oW m. 1Jl do DDcrelO hll 3.]1 I. de :24 de fCIo'CR:lfO de:
2000. que UUi&ilU'. no imbikJ do MirU*rio de Miau o Eacraia. Q Proanrna
Priodl4rio de Tcrma1cU~.

,"..-nauo.. l't.NW~.utIlrnU.~r:lõ~U
~1A1bI..:'rrlw.

••~IMI~Cl-OllAU:_flliG

,.Ql;~'"

PUtlJ!!l(l'1!,AI1WIl* l.Ij(lf lt t'!,lf!!Ri

- -~-- -,:::iimu UlI!llplI !Jt"'-.!f:l-,-...-.------_,---......=pr.MA".JlI!I.n!.Y'!YlI~~"'''_

"m\LMJlIOli

o PaI!SiOEN"n! nA 1l2PÚBUCA. no LISO oa atnbtJi,çAo que Ult contere
o an. 114. mclso r~: da ConlllwlçIo. c t.cBdo em Ybla o dup..wo 110 lUt. ~1Il, t ~,da Mcdàda Pro..-ltiÓria
no' 14, de 21 da dcumDto Oc 1001,

DECRETA,

An. I- O alt_ 2a do DeerelO J)" }.371. óc 2<4 de revuclro oe U>OO. ~a
11 Vl8orllJ' 1:tCrt:~1Cio do SCI\uau: ~&J1l10 único:

'Parivolto único, Até 3' (k deumbro óe 1002 ou ale.a nortn4!IZIIÇ.:1D Cll
eletiva bqwiUçio 11&1 ~õei d... M.=R:lUlu Atacúllla de: Eacraia Elétrica • MAl!. o que
oc:omu- pomellO. flu awDrl1z.&da ... oaquwçJo de enerll.ll C~lIlCill 6 de: r~biv~ w MAE pela
C~.iaadora tlruiI~l(a de i::.n<;r&lu, Ei~"QCiu.l. • C8EE. w. ~"1Yl\G COM" o:U upttiU",
por OUUII coudade vlaQIJadI ao MjaÍllono de Mu'M5 ti i::Acrpa. mdwA.'11: cmPlUU 110 ;ru.po
El.ETROBRAs. como instNlDePlQ5 do Prop»ma PnonláriO do lc.nneJeInc:~c • PP'l:
obacrvadu LI ICIlu.intet condiçOcl:

1 • ~Wliçio .lU .....Iur Irnbilno UC lIo'o'e:alil por cenau Uo preço úa ..:nc:rv.ua
PfabCaáü ao MAE uo periodo Oc: re!erêDCia.

ti . IlqUIIlÇÔO somente junlO àqueles AlCnlCS qlle. il1lc8rilnlel 1..10 PPT,
teohun entndo oro. opwIoÇio Ué J1 t1e mmço de. 2002;

.lUUl'
U~ ..r.CáI'fTAl.

lN"'~trI1Ud

.\,~ua,'II~""'"

O~ruNtD

lJ~u"lPn..
~ a. &NUI....OltIlUQA..

......-.ow • raUOU1Olt

:;t;MV1tllM U. RIIt:allKlifll
vtb.IIlAbIItlOlI.lI\fi.....K._
T1tllllt1tJi1( IINC.JIll.II4.-wcAUi

..'!..4..L.!!Il._ _ ~_ l..Jt.~t...II.-L . _

l IUIIl-:C.-1'J.'i'U

"-I IQlCIlIt'lI.~

'''-I.JA2d 1IIK.1lIf'iI\!t400l"lI:a.u;iOIlüL

l~nt Iltll:. I'I'AU"'urru ....... LliJUlUIl

)'!I.»1,,'Q,1 f'IlIIT Oil'rrAV&M"~

w.n.... uuraUll kl;Qj~NIUO~

11..... MAl. 09!! IU:UlI!MJ6

l.lASf) W.1UJoCA() UII o."TJol. UC-t>P.ll

H ....- \/AIlIoW.AUlAJ __'t'1U.

.....m

"""....

WAIIN!SNUJa.
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LEGISLAÇÃO CITADA

MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.228-1,
DE 6 DE SETEMBRO DE 2001

Estabelece princípios gerais da Políti
ca Nacional do Cinema, cria o Conselho
Superior do Cinema e a Agência Nacional
do Cinema - ANCINE, institui o Programa
de Apoio ao Desenvolvimento do Cinema
Nacional - PRODECINE, autoriza a criação
de Fundos de Financiamento da Indústria
Cinematográfica Nacional - FUNCINES, al
tera a legislação sobre a Contribuição para
o Desenvolvimento da Indústria Cinemato
gráfica Nacional, e dá outras providências.Em 26 dezembro de 2001

MENSAGEM N° 1.443

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

meto à elevada deliberação de Vossas Excelências o
texto da Medida Provisória n° 17, de 27 de dezembro de
2001 , que "Dispõe sobre remissão da Contribuição para
o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica 
CONDECINE, de que trata o art. 32 da Medida Provisória
n° 2.228-1 ,de 6 de setembro de 2001 ".Brasília, 27 de de
zembro de 2001. - Fernando Henrique Cardoso.

EM n° 378 - C. Civil

Dispõe sobre remissão da Contribu
ição para o Desenvolvimento da Indústria
Cinematográfica - CONDECINE, de que
trata o art. 32 da Medida Provisória n°
2.228-1 , de 6 de setembro de 2001.

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

Art. 1° Fica remida a Contribuição para o Desen
volvimento da Indústria Cinematográfica Nacional 
CONDECINE, de que trata o art. 32 da Medida Provi
sória n° 2.228-1, de 6 de setembro de 2001:

\- nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril
e maio de 2002, que tenham como fato gerador a vei
culação, a produção, o licenciamento e a distribuição
de obras cinematográficas e videofonográficas com
fins comerciais, por segmento de mercado a que fo
rem destinadas; e

" - nos meses de janeiro e fevereiro de 2002,
que incidam sobre o pagamento, o crédito, o empre
go, a remessa ou a entrega, aos produtores, distribui
dores ou intermediários no exterior, de importâncias
relativas a rendimento decorrente da exploração de
obras cinematográficas e videofonográficas ou por
sua aquisição ou importação, a preço fixo.

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

Brasília, 27 de dezembro de 2001; 180° da Inde
pendência e 113° da República. - Fernando Henrique
Cardoso.
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 17, Para tanto, dentro em breve submeterei à elevada
DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001 apreciação de Vossa Excelência anteprojeto de lei relati

vo às medidas legislativas aptas a melhor tributar o setor
cinematográfico.

Durante o lapso de tempo necessário à perfecti
bilização das medidas legislativas referidas, sugiro à
Vossa Excelência a adoção de medida provisória re
mindo a incidência da Condecine, entre 1° de janeiro
de 2002 e 31 de maio de 2002, para os casos de inci
dência incluídos no caput do art. 32 da Medida Provi
sória nO 2.228-1 de 6 de setembro de 2001, e entre 1°
de janeiro de 2002 e 28 de fevereiro de 2002, para
aqueles casos de incidência incluídos no parágrafo
único do referido artigo, na forma do projeto.

Esclareço ainda que a remissão proposta será
considerada na estimativa de receita da proposta orça
mentária para 2002, da Agência Nacional do Cinema
ANCINE, com a correspondente redução de despe
sas, em obediência ao que dispõe o inciso I do art. 14
da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000.

A relevância da medida provisória ora proposta
reside na correção e justiça das medidas fiscais em ca
usa. Há mais: a matéria é de suma urgência porquanto
1° de janeiro de 2002 é o marco temporal do início da
exigibilidade da Condecine, exigibilidade essa que so
mente deve surgir após definidas as pendências ainda
existentes quanto ao perfil da contribuição.

Essas, Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica, as razões que animam o projeto de medida provisó
ria ora posto à elevada apreciação de Vossa Excelência.

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Após reuniões com representantes do setor ci

nematográfico' foi constatada a necessidade de revi
são e reequacionamento de aspectos da incidência
da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria
Cinematográfica - CONDECINE, de que trata a Medi
da Provisória n° 2.228-1, de 6 de setembro de 2001.

Art. 32. A Contribuição para o Desenvolvimento da
Indústria Cinematográfica Nacional - CONDECINE,
terá por fato gerador a veiculação, a produção, o licenci
amento e a distribuição de obras cinematográficas e vi
deofonográficas com fins comerciais, por segmento de
mercado a que forem destinadas. (Vide Medida Provi
sória n° 17, de 27-12-2001).



0:\')80 VUlIlla-hma 28 I)IARIO DA CAMARA DOS lWPlJTADOS Fcvcreiro de 2002

• Designações feitas de acordo com a Resolução nO 2, de 2000-CN;
•• §?O do art. 62 da Constituição Federal, com a redação a relação
dada pelos art 1°da Emenda Constitucional nO 32, de 2001: "Pror
rogar-se-á uma única vez por igual período vigência de medida pro
visória que, no prazo de sessenta dias, contado de sua publicação,
não tiver a sua votação encerrada nas duas Casas de Congresso
Nacional".

1.

Suplentes

1. Carlos Batata

1. Albérico Filho

1. Gerson Peres

1. Gerson Gabrielli

1. Regis Cavalcante

1. Roberto Saturnino

1. Aloizio Mercadante

1. Fernando Gonçalves

Deputados

Titulares
PSDB
Jutahy Junior
PFL
Rodrigo Maia
PMDB
Geddel Vieira Lima
PT
Walter Pinheiro
PPB
Odelmo Leão
PTB
Roberto Jefferson
Bloco(PDT/PPS)
Miro Teixeira
Bloco(PUPSL)
Valdemar Costa Neto 1. Bispo Rodrigues

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

- Publicação no DO: 28-12-2001
- Designação Comissão: 19-2-2002 (SF)
- Instalação da Comissão: 20-2-2002
- Emendas: até 19-2-2002 (6° dia da publicação)
- Prazo final na Comissão: 28-12-2001 a 27-2-2002
(14° dia)
- Remessa do processo à CO: 27-2-2002
- Prazo na CO: de 28-2-2002 a 13-3-2002 (15° ao
28° dia)
- Recebimento previsto no SF: 13-3-2002
- Prazo no SF: de 14-3-2002 a 27-3-2002 (42° dia)
- Se modificado, devolução à CO: 27-3-2002
- Prazo para apreciação das modificações do SF,
pela CO: de 28-3-2002 a 30-3-2002 (43° ao 45° dia)
- Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir
de: 31-3-2002 (46° dia)
- Prazo final no Congresso: 14-4-2002 **(60 dias)

Suplentes

1. Freitas Neto

1. Sebastião Rocha

1. Romeu Tuma
2. Leomar Quintanilha

1 . Gilvam Borges
2. Juvêncio da Fonseca

AVISO W 1.572 - C. CIVIL

Parágrafo único. A Condecine também incidirá Ademir Andrade
sobre o pagamento, o crédito, o emprego, a remessa *PL
ou a entrega, aos produtores, distribuidores ou inter- José Alencar
mediários no exterior, de importâncias relativas a ren
dimento decorrente da exploração de obras cinema
tográficas e videofonográficas ou por sua aquisição
ou importação, a preço fixo.

Titulares
PMOB
Renan Calheiros
Nabor Júnior
PFL
José Agripino
Francelino Pereira
Bloco (PSDB/PPB)
Geraldo Meio
Bloco Oposição (PT/DT/PPS)
José Eduardo Outra
PSB

Brasília, 27 de dezembro de 2001

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

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na qual

o Excelentíssimo Senhor Presidente da República sub
mete à deliberação do Congresso Nacional o texto da
Medida PrCNisória n° 17, de 27 de dezembro de 2001.

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

SF - 19-2-2002
14h30min

O Senhor Presidente da República adotou, em
27 de dezembro de 2001 e publicou no dia 28 do mes
mo mês e ano, a Medida Provisória n° 17, que Oispõe
sobre remissão da Contribuição para o Oesenvolvi
mento da Indústria cinematográfica - CONDECINE,
de que trata o art. 32 da Medida Provisória n° 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001 u.

Oe acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n°
1/89-CN, e da Resolução n° 212000-CN, fica assim
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir pa
recer sobre a matéria:

Senadores
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EMENDA APRESENTADA PERANTE A COMISSÃO MISTA,
DESTINADA A EXAMINAR E EMITIR PARECER SOBRE A MEDIDA
PROVISÓRIA N.o 017, ADOTADA EM 27 DE DEZEMBRO DE 2001
E PUBLICADA NO DIA 28 DO MESMO M~5 E ANO, QUE "DI5POE
SOBRE REMISSÃO DA CONTRIBUiÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CINEMATOGRÁFICA
CONDECINE, DE QUE TRATA O ART. 32 DA MEDIDA
PROVISÓRIA N° 2.228-1, DE 6 DE SETEMBRO DE 2001 li:

C~aNGRES.SISTA EME:NDA N.O;~'.

Deputado JOSÉ CARLOS FONSECA .. : 001

SAeM
EMENDAS APRESENTADAS: 001
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Dê-se aos §§ 1° e 2° do artigo 1° da Medida Provisória 17, de 27 de dezembro de 2001, a seguinte
redação:

"Art. 1°. Fica remida a Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica
Nacional - CONDECINE, de que trata o art. 32 da Medida Provisória nO 2.22B~ f, de 6 de
setembro de 2001:

J- PeJo período de 1 (um) ano, a contar de 1° de laneíro de 2002. que tenha como fato gerador
a veiculação, a produção, o lícencíamento e a distribuição de obras cinematográfICas e
videofonográficas com fins comerciais, por segmento de mercado a que forem destinadas; e

J{ - Pelo período de 1 (um) ano, a contar de 1° de ianeiro de 2002, que incida sobre o
pagamento, o crédito. o emprego, a remessa ou a entrega, aos produtolSs. distribuidores ou
intennediários no exterior, de importâncias relativas a rendimento decorrente da exploração de
obras cinematográficas e videofonográficas ou por sua aquisição ou importação a preço fixo.

JUSTIFICATIVA I
A presente emenda visa postergar, pelo penodo de 1 (um) ano, o início da cobrança da ContribuiçãoI
para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional - CONDECINE. incidente tanto sobre aI
veiculação, o licenciamento e a distribuição de obras cinematográficas e videofonográficas, por
\Segmento de mercado; quanto aquela cobrada à alíquota de 11% (onze por cento), incidente sobre aI
aquisição ou importação de obras cinematográficas ou videofonográficas, a preço fIXO.

Na verdade, a Intenção da MP 17I2Q01, que ora se pretende alterar, jã foi. a de postergar porI
determinado prazo, a cobrança dessa Contribuição, que se iniciaria em 1° de janeiro de 2002. tal como
consta na MP 2.228-1, de 610912001. Tal procedimento fez-se necessário em razão da necessidade de
se abrir a oportunidade de discutir, com todos os segmentos do mercado de obras cinematográficas e
>iideofonográficas (produtores. distribuidores, etc.), a política brasileira de financiamento do cinema
nacional.

I 'o ~~. (o. 1
v
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IOcorre que se verifica que o prazo de remissão da cobrança da CONDECINE percentual (aquela à
alíquota de 11%) que incide sobre o pagamento, o crédito, o emprego, a remessa ou a entrega, aos
produtores, distribuidores ou intermediários no exterior, de importãncias relativas a rendimento
decorrente da exploração de obras cinematográficas e videofonográficas ou por sua aquisição ou
importação a preço fixo, expira em 28 de fevereiro, começando a ser cobrada a partir do dia 1° de
março.

No entanto, ainda não foi possivel realizar os entendimentos necessários para que se encontre uma
forma justa e equânime para solucionar a proposta do governo de financiamento do cinema nacional.
Até o momento, o tema não foi debatido de forma ampla, e, por sua vez, não foram encontradas
alternativas à cobrança pura e simples de tributos, como se quis com a CONDECINE.

Por essa razão, faz-se a presente emenda, julgando que a prorrogação da remissão da cobrança da
CONDECINE pelo prazo de 1 (um) ano, a partir de 1° de janeiro de 2002, será sufic1ente para que a
sociedade, a indústria e o governo encontrem a melhor forma de promover a alavancagem da indústria
cinematográfica nacional, de forma justa e com respeito à livre iniciativa, que se constitui num dos
principias da ordem econômica.

\I
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Brasília, 27 de fevereiro de 2002

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

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, nos termos do

§ 8° do art. 62 da Constituição Federal, com a redação
dada pela Emenda Constitucional n° 32, o processa
do da Medida Provisória n° 18, de 2001, que "dispõe
sobre subvenções ao preço e ao transporte do álcool
combustível e subsídios ao preço do gás liquefeito de
petróleo- GLP, e dá outras providências".

Informo, por oportuno, que à medida não foi ofe
recida emenda alguma e que a Comissão Mista de
signada não se instalou.

Atenciosamente, - Senador Ramez Tebet, Pre
sidente do Senado Federal.

PUBLICAÇÃO DOU 28-12-01

Assunto: Dispõe sobre remissão da Con
tribuição para o Desenvolvimento da Indústria
Cinematográfíca - CONDECINE, de que trata o
art. 32 da Medida Provisória nO 2.228-1 , de 6 de
setembro de 2001 .

Titular: Senador Artur da Távola
Suplente: Senador Ronak:Jo Cunha Lima

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

Sr. Presidente do Congresso Nacional, Ofício n° 51 (CN)
Indico, em substituição à designação desta Pre-

sidência, os Senadores do Bloco PSDB/PPB que
comporão a Comissão Especial Mista destinada a
apreciar a seguinte Medida Provisória:

CN MPV 00018/2001 de 28/12/2001

Identificação

Outros Números

Autor

Ementa

Observação

Indexação

Encaminhado 11

Última Ação

Número na origem: MSG 01507 2001 (em: 28/12/2001)
Órgão de origem: PRESIDENCIA DA REPUBLICA

CN MCN 793/2001

EXTERNO - Presidência da República

Dispõe sobre subvenções ao preço e ao transporte do álcool combustível e subsídios ao preço do !Iás
IIqüefelto de petróleo - GLP, e dá outras providências.

(GOVERNO FHC).

CRITÉRIOS, CONCESSÃO, SUBVENÇÃO, PREÇO, TRANSPORTE, ALCOOL ANIORO CARBURANTE. CRITÉRIOS,
CONCESSÃO, SUBSÍDIOS, PREÇO, (GLP), Il.TEND1MENTO, FAMÍUA, BAIXA RENDA, ÂMBITO, PROGRAMA DE
GOVERNO.

SGM - SECRETARIA GERAL DA MESA

CN MPV 0001812001
Data: 28/1212001
LoCIII: PLEG • PROTOCOLO LEGISLATIVO
Situação: AGUARDANDO LEITURA
Texto: Este processo contém 02 (duas) folhas numeradas e rubncadas. À SSCLCN.

Trllmitações Inverter ordenaçiQ de tramitações (Data ascendente)

CN MPV 00018/2001

27/02/2002 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
OfIcio na 51 (eM) • 27.02.02, encaminhanllo o Processado da referida Medllla la
Prasldente da Câmara dos Deputados, conforme o art. 62 da Constituição
Federal, com a redação dada pala emenda Constitucional nO 32.

27/02/2002 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Rlcebido nesta órgão às 16:43 hs.

27/02/2002 SSCLCN - SUB5EC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO
À Subsacretaria de Expadiente com destlno à CAmara dos Deputados (§ 80 , do
art. 62 da Constituição Fedaral) tendo em vista o término do prazo na Comissão
Mista.

27/0212002 SSCLCN - 5UBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA 00 CONGRESSO
Anexadas folhas nOs 17 e 18, referentes aos Ofícios dos Líderes do PMDB e do
Pr, da Câmara dos Deputados de indicação de membros para compor a
Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória.
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27/02/2002 SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕes MISTAS
Esgotado o prazo regimental, sem Instalação da Comissão Mista, matéria
encaminhada à SSCLCN para 15 devidas provldinclas.

26/02/2002 SACM • SERVIÇO DE APOIO COMISSÕes MISTAS
Anexado Oficio OF.PSDB/lIN° 82/2002, da Uderança do PSDB na Cimara,
substituindo os Deputa,dos anteriormente Indicados pelos Oeputados BASIUO
VILlANI e PAULO FEDO, respectivamente, como titular e suplente, da Comissão
Mista. (fls. 16).

26/02/2002 SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕes MISTAS
Anaxado Oficio da Liderança do Bloco PSDB/PPB no Senado , substituindo os
Senadores enteriormente Indicados pelos Senadores Pedro Plva e Luiz Octávio,
respectivamente, como titular e suplante da Comissão Mista. (fls. 15).

20102/2002 SACM - SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES MISTAS
Anexo oficio nO 0016-L-PFlI20Q2, do Uder do PFL da Cimara dos Deputados,
indicando o Deputado JAIME FERNANDES FILHO, como membro titular e o
Deputado FRANCISCO COELHO, como membro suplante. Anexo (fls. 14).

19/02/2002 SACM ~ SERVIÇO DE APOIO COMISSÕes MISTAS

No prazo regimental não foi apresentada emenda à Medida Provisória.

19/02/2002 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
A Presidência comunica ao Plenário a adoção da referida medida, em 28 de
dezembro de 2001, e publicação no dia subseqüente. De acordo com as
Indicações das Uderançlls, fica assim constituída a Comissão Mista Incumbida de
emitir parecer sobre a matéria: Senadores Titulares: PMDB Renan Calheiros,
Nabor Júnior; PFL José Agripino, Francelino Pereira; Bloco (PSDB/PPB) Geraldo
Melo; Bloco Oposição (PT/PDT/PPS) José Eduardo Dutra; PSB Ademir Andrade;
PTB Carlos Patrocínio. Senadores Suplentes: PMDB Gilvam Borges,Juvincio da
Fonseca; PFL Romeu Tuma, Leomar Quintanilha; Bloco (PSDB/PPB) Freitas Neto;
Bloco Oposição (PT/PDT/PPS) Sebastião Rocha; PSB Roberto SlIturnino; PTB
Arlindo Porto. Deputados TItulares: PSDB Jutahv Junior; PFL Jaime Femilndes
Filho; PMDB Geddel Vieira Lima; PT Walter Pinheiro; PPB Odelmo leão; PTB
Roberto Jefferson; Bloco (PDT/PPS) Miro Teixeira; PTN José de Abreu.
Deputados Suplentes: PSDB Carlos Satiltil; PFl Francisco Coelho; PMDB Albérico
FI\ho; PT "'lolZlo Merclldante; PPB Gerson Peres, PTB femando Gonçalves; Bloco
(PDT/PPS) Regis Cavalcante. Estabelecimento de calendário para tramitação da
matéria, anexo ao processado. À SACM.

Publicação em 20/a2/20a2 no D5F páginas: 22a - 221 (Ver diário)

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

08/01/2002 SSClCN - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO
Anexadas folhas nOs 3 a 11, referentes à Mensagem nO 793/2001-CN.

28/12/2001 PLEG • PROTOCOLO LEGISLATIVO
Situação: AGUARDANDO LEITURA
Este processo contém 02 (duas) folhas numeradas e rubricadas. À SSCLCN.

Publicação em 28/12/2001 no DOU páginas: 16

Quinta-leira 28 03985
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/ Jdent/flcsçAo da Matéria
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1'10 prazo regimental não foi apresenrad,,- e;;,~nda ti .A.4edüiâ p-;:;;~jsÓriQ . 1 • ')

/ láantlflcaç&o da Matéria
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w~o Oficio n" 0016-L-PFV2002. do Líder do PFL da Câmara dos Deputados. indicando o DeputlJdo JAIMEJ
"FERNANDES FILHO. como membro titular 11 o Deputado FRANCISCO COEUfO. como membro suplente. An~i

'(fls. 14).
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Ãn~ado Oficio da Liderança do Bloco PSDBIPPB no Senado . substituindo os SelUlliores anteriormente
indicados pelos Senadores Pedro Pim e Luiz Octávio. respectivamente. como titular e suplente da Comissão
lMúIa. (fls, 15).
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. 'ormentll indicad08 pelos DeputDdo.s BASÍlio YILLANI e PAULO FEUÓ. respecttvam.enle. como titular J
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MCASTRO

/ IdentJtJca<;ão da MatéIia
- N.8a1 , . Cai'ótv, i/po~. Numero." Ano

000ll CN SACM MPV C0018 2001
,I,--- ~------

~ Dats da AçSo .,
Dia - Mês -- Ano -.:; _.- Destino -

27 02 2002 . CN SSCLCN F~' ..
_____.',1 _

Esgotado o prazo regimerua/. sem instalação da Comissão Mista. matéria encaminhada à SSCLCN para as
devidas pravidéncias.

i AneXDdasfolhas n"s J7 e J8. referentes aos Oficios dos Lidens do PMDB e do PT. da Cdmora dos Depu
~e indicaçilo de membros para compor a Comisstlo Mista destinada a apreCIar a Medida Provisória.
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Oficio -li" j 1 fCN) ~-27. 02. 02. encarninhemdo-o p,;;cessad~'(J;,referida .\fedida ao Presidente da CdmaTa doOíl
'{Jepulados, conforme o an 62 da Constituição Federal, com a redaçao dada peja Emenda ConstitUCIonal nO 32,
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TERMO DE AUTUAÇÃO no Diário Oficial da União, Seção I, Edição Extra, de

Aos vinte e oito dias do mês de dezembro de 28 de dezembro de 2001, página 195. Eu, Adhemar
2001, em cumprimento ao disposto no art. 20, caput, Cav.alc~nte Mendes, Chefe do Servi.ço de Protocolo
da Resolução nO 1, de 1989-CN, autuei a Medida Pro- LegIslatIvo do Senado Federal, lavreI o presente.

visória n° 18, de 28 de dezembro de 2001, publicada
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MENSAGEM N° 1.507

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do art. 62 da Constituição Federal,
submeto à elevada deliberação de Vossas Excelênci
as o texto da Medida Provisória n° 18, de 28 de de
zembro de 2001, que "Dispõe sobre subvenções ao
preço e ao transporte do álcool combustível e subsídi
os ao preço do Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, e dá
outras providências".

Brasília, 28 de dezembro de 2001 . - Fernando
Henrique Cardoso.

MF 00272 EMI MPV MAPA MME ÁLCOOL

Brasília, 28 de dezembro de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Como é do conhecimento de Vossa Excelência,
a Lei n° 9.478, de 6 de agosto de 1997, alterada pela
Lei n° 9.990, de 21 de julho de 2000, fixou a data limite

Dispõe sobre subvenções ao preço
e ao transporte do álcool combustível e
subsídios ao preço do gás liquefeito de
petróleo - GLP, e dá outras providências.
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 18, nacionalmente em ato do Poder Executivo para cada
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001 exercício financeiro.

§ 2° O Poder Executivo definirá o órgão respon
sável pela execução do Auxílio-Gás, bem como os
mecanismos a serem adotados na sua concessão.

Art. 6° Ato do Poder Executivo definirá o valor
mensal do benefício por família e a periodicidade da
sua concessão.

Art. 7° Para os efeitos do art. 74 da Lei n° 9.478,
de 6 de agosto de 1997, o período de transição defini
do no seu art. 69, fica prorrogado em seis meses, ad
mitida nova prorrogação, por igual período, mediante
ato do Poder Executivo.

§ 1° No prazo referido no caput, fica a Agência
Nacional do Petróleo - ANP, autorizada a determinar
à Petróleo Brasileiro - PETROBRÁS, recebimentos
de créditos e liquidação de débitos, cujos respectivos
lançamentos à Conta Petróleo, Derivados e Álcool es
tejam previstos na legislação pertinente e seus fatos
geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de
2001.

§ 2° Aplica-se o disposto no § 1° à liquidação de
débitos do programa de equalização de custos de
produção de cana-de-açúcar para a região Nordeste,
referentes às safras 1999 a 2000 e 2000 a 2001, des
de que na forma aprovada pelo Conselho Interminis
terial do Açúcar e do Álcool- CIMA

Art. 8° Esta medida provisória entra em vigor na
data de sua publicação.

Brasília, 28 de dezembro de 2001; 180° da 113°
da República. - Fernando Henrique Cardoso.

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

Art. 1° Parcela dos recursos financeiros oriun
dos da arrecadação da contribuição de intervenção
no domínio econômico de que trata o art. 177, § 4°, da
Constituição, será destinada à concessão de subven
ções aos preços ou ao transporte do álcool combustí
vel e de subsídios ao preço do gás liquefeito de petró
leo- GLP.

Art. 2° As subvenções aos preços ou ao transpor
te do álcool combustível de produção nacional serão
concedidas diretamente aos produtores ou a suas as
sociações, inclusive cooperativas centralizadoras de
vendas, por meio de medidas de política econômica de
apoio à produção e à comercialização do produto.

Art. 3° As medidas de política econômica referi
das no art. 2° visam a assegurar a estabilidade do se
tor produtivo e serão criadas por ato do Poder Execu
tivo, a seu exclusivo critério, podendo compreender,
entre outras, as seguintes:

1- aquisição e venda de álcool combustível;

11 - instrumentos de apoio ao escoamento da
produção, por meio de prêmios a serem pagos até o
limite definido pelo volume de produção própria:

111- oferta antecipada de garantia de preços aos
produtores por meio de promessa de compra futura
de álcool, cabendo ao interessado exercer ou não a
opção de entrega do produto; e

IV - financiamento à estocagem de produto,
com ou sem opção de compra.

Art. 4° O Poder Executivo adotará as providênci
as necessárias à alocação de recursos orçamentári
os para o atendimento das políticas a que se refere
esta medida provisória.

Art. 50 Fica autorizada a concessão de subsídi
os ao preço do Gás Liquefeito de Petróleo - GLp, a fa
mílias de baixa renda por meio de programa federal
denominado Auxílio-Gás.

§ 10 Os subsídios de que trata o caput serão
concedidos, exclusivamente, às famílias que possu
am renda familiar per capita inferior ao valor fixado
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de 31 de dezembro de 2001, para a total implementa
ção do regime de livre mercado para os derivados de
petróleo. Como conseqüência da adoção dessa medi
da, tem-se o fim da Parcela de Preço Específica
(PPE). Ocorre que parte dos recursos advindos da
PPE era utilizado para o pagamento de subsídios a
derivados de petróleo, especialmente, ao Gás Lique
feito de Petróleo - GLP.

2. Muito embora o Governo Federal tenha,
nos últimos anos, progressivamente retirado os
subsídios aos derivados, o GLP permanece com
seu preço de refinaria fortemente subsidiado (esti
ma-se que o subsídio a ser pago em 2001 ultrapas
sará R$2.100.000.000,00 (dois bilhões e cem mi
lhões de reais). Apenas a título de ilustração e con
siderando as cotações internacionais do GLP para
o mês de outubro, foi estimado que, após a libera
ção, os preços de refinaria serão elevados em 70%
(setenta por cento), com impactos ao consumidor
da ordem de 35% (trinta e cinco por cento). De fato
eliminação dos subsídios poderá representar au
mentos em torno de R$7,00 (sete reais) por boti
jão.

3. De forma análoga, o álcool combustível pro
duzido em regiões com menor aptidão climática ou
geográfica, somente se faz competitivo com aquele
produzido em estados que apresentam maior produti
vidade, mediante medidas de política econômica de
apoio à produção e comercialização do produto.

4. Adicionalmente, cumpre ressaltar que o ál
cool, como produto derivado da cana-de-açúcar,
tem uma produção sazonal concentrada em alguns
meses dentro do ano safra e com custos agrícolas
de produção diferenciados entre as regiões produ
toras. O consumo, ao contrário, ocorre ao longo de
todo o ano. Resulta lógico, que a forma mais ade
quada para atender ao novo dispositivo constitucio
nal é por meio da utilização de mecanismos de polí
tica econômica que assegurem a estabilidade do
setor produtivo agro-industrial canavieiro, garantin
do assim um fluxo contínuo e regular da comerciali
zação. Essa é a via mais racional e menos onerosa
para que os subsídios criados patrocinem o pro
gresso e a modernização sustentável desse impor
tante setor no Brasil.

5. Portanto, tendo em vista o término da PPE
foi necessária a adoção de medida provisória, vi
sando à obtenção de recursos para o pagamento

desses subsídios. A solução encontrada foi a ela
boração de proposta de emenda constitucional cri
ando a Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (CIDE), incidente sobre as atividades
de importação ou comercialização de petróleo e
seus derivados, gás natural e seus derivados e ál
cool combustível.

6. Dessa forma, em 11 de dezembro de 2001 , foi
promulgada a Emenda Constitucional n° 33, que,
dentre outras alterações, instituiu a Cide, bem como
destinou parcela de sua arrecadação para o paga
mento de subsídios a preços ou transporte de álcool
combustível, gás natural e seus derivados e deriva
dos de petróleo.

No que tange ao pagamento de subsídios ao
GLP e considerando os elevados impactos sociais de
correntes da retirada total desses subsídios, urge a
adoção de medidas capazes de amenizar esses im
pactos.

8. Ao contrário do mecanismo de subsídios an
terior, a presente proposta permite uma maior focali
zação dos benefícios na população mais carente.
Além disso, pode-se argumentar em prol da proposta
o fato de ela corrigir uma distorção no mercado, já que
a atual política de subsídios ao GLP gera a elevação
"artificial" da demanda pelo produto, sobretudo, pelos
grandes consumidores.

9. Em verdade, a atual política de subsídios
ao gás de cozinha, além de subsidiar as famílias
de baixa renda, também beneficia os usuários de
GLP a granel (indústrias, comércio e condomínios,
por exemplo), os quais representam cerca de trinta
por cento da demanda do produto no País. Trata-se
de agentes com capacidade para pagar pelo pro
duto, não havendo "justificativa social" para que
esses usuários permaneçam beneficiados por
subsídios Públicos. Por fim. Cabe destacar que
essa proposta já foi aprovada pelo CNPE. nos ter
mos do parágrafo único do art. 73 da Lei n° 9.478.
de 1997.

10. A Lei nO 9.478, de 1997, também estipulou,
em seu art. 74, que ao final do período de transição
(31 de dezembro de 2001) fosse realizado o encontro
de contas Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS re
ferente à Conta Petróleo, Derivados e Álcool, bem as
sim a liquidação do saldo apurado em 31 de dezem
bro de 2001.
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11. Contudo, por razões operacionais, as parce
las relativas às movimentações de combustíveis pas
síveis de ressarcimento na forma da lei vigente, havi

das nos meses finais do período de transição só po
derão ser lançadas à conta no transcorrer do exercí
cio seguinte, ou seja, em 2002. Também será neces
sário, para a efetiva apuração do saldo da conta a ser
liquidado, a realização de auditoria completa dos cré
ditos e débitos lançados à conta até 31 de dezembro
de 2001.

12. Desta forma faz-se necessário a prorroga
ção, por seis meses, do prazo destinado a realização
do encontro de contas, prorrogáveis por igual perío
do, e a permissão para que a Agência Nacional do Pe
tróleo - ANP, neste prazo, efetue o lançamento dos
créditos e débitos à Conta Petróleo, Derivados e Álco
ol, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de
dezembro de 2001.

13. Nesse sentido, submetemos à consideração
de Vossa Excelência a anexa proposta de medida
provisória, que autoriza a concessão de subsídios ao

preço do gás de cozinha para a população de baixa
renda, bem assim a necessária adequação do prazo
para a liquidação do saldo da Conta Petróleo, Deriva
dos e Álcool.

14. No que concerne ao requisito de relevância,
imperioso para a justificar a edição de medidas provi

sórias, parece evidente sua presença nos assuntos
em tela, uma vez que sem a concessão dos subsídios
às famílias de baixa renda os impactos em seus orça

mentos poderão ser significativos. Da mesma forma,
aspectos operacionais intransponíveis inviabilizam a
realização de encontro de contas para a liquidação do
saldo das Contas Petróleo e Álcool no prazo estabele
cido na legislação vigente. Em relação ao álcool, a fal
ta de medidas de política econômica de apoio à pro
dução e comercialização do produto poderá inviabili
zar grande parte da produção brasileira, em particular
na Região Nordeste, com a conseqüente demissão
de significativa parcela da mão-de-obra ali alocada.

15. Ainda no que se refere ao mesmo requisito
constitucional de urgência, parece também clara sua
presença nos temas em apreço, tendo em vista a ne
cessidade da vigência das regras ora propostas antes
do dia 1° de janeiro de 2002. São essas Senhor Presi
dente as razões que nos levam a propor a edição do
anexo do projeto de medida provisória.

Respeitosamente, - Amaury Guilherme Bier,
Ministro de Estado da Fazenda, Interino - Marcus Vi
nicius Pratini de Moraes, Ministro da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento - José Jorge de Vascon
celos Lima, Ministro de Estado de Minas e Energia.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N° 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997

Dispõe sobre a política energética
nacional, as atividades relativas ao mo
nopólio do petróleo, institui o Conselho
Nacional de Política Energética e a Agên
cia Nacional do Petróleo e dá outras pro
vidências.

Art. 69. Durante o período de transição, que se
estenderá, no máximo, até o dia 31 de dezembro de
2001, os reajustes e revisões de preços dos deriva
dos básicos de petróleo e gás natural, praticados pe
las unidades produtoras ou de processamento, serão
efetuados segundo Diretrizes e parâmetros específi
cos estabelecidos, em ato conjunto, pelos Ministros
de Estado da Fazenda e de Minas e Energia." (Reda
ção dada pela Lei n° 9.990, 21-7-2000) (Vide Medida
Provisória n° 18, de 28-12-2001)

Art. 74. A Secretaria do Tesouro Nacional proce
derá ao levantamento completo de todos os créditos e
débitos recíprocos da União e da Petrobrás, abran
gendo as diversas contas de obrigações recíprocas e
subsídios, inclusive os relativos à denominada Conta
Petróleo, Derivados e Álcool, instituída pela Lei n°
4.452, de 5 de novembro de 1964, e legislação com
plementar, ressarcindo-se o Tesouro dos dividendos
mínimos legais que tiverem sido pagos a menos des
de a promulgação da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro
de 1976.

Parágrafo único. Até que se esgote o período de
transição, o saldo credor desse encontro de contas
deverá ser liquidado pela parte devedora, ficando fa
cultado à União, caso seja a devedora, liquidá-lo em
títulos do Tesouro Nacional.

AVISO N° 1.632 - C. CIVIL

Brasília, 28 de dezembro de 2001

A Sua Excelência o Senhor Presidente da Re
pública submete à deliberação do Congresso Nacio-
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Suplentes

1. Freitas Neto

1. Arlindo Porto

1. Roberto Saturnino

dias)

dia)
- Se modificado, devolução à CD: 27-3-2002
- Prazo para apreciação das modificações do

SF, pela CD: de 28-3-2002 a 30-3-2002 (43° ao 45° dia)
- Regime de urgência, obstruindo a pauta a

partir de: 314-2002 (46° dia)

- Prazo final no Congresso: 144-2002 **(60

*Designações feitas nos termos da Resolução na 2,de 2000-CN.
** § 70 do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pelo
art. 10 da Emenda Constitucional na 32, de 2001:"Prorroga-se-á
uma única vez por igual período a vigência de medida provisória
que,no prazo de sessenta dias, contado de sua publicação, não tiver
a sua votação encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional".

Bloco (PDT/PPS
Miro Teixeira 1. Regis Cavalcante
*PTN
José de Abreu 1 .

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

- Publicação no DOU: 28-12-2001-(Ed. Extra)

- Designação Comissão: 19-2-2002(SF)

- Instalação da Comissão: 20-2-2002

- Emendas: até 19-2-2002 (6° dia da publicação)

- Prazo final na Comissão: 28-12-2001 a
27-2-2002(14° dia)

- Remessa do processo à CD: 27-2-2002

- Prazo na CD: de 28-2-2002 a 13-3-2002(15°
ao 28° dia)

- Recebimento previsto no SF: 13-3-2002

- Prazo no SF: de 144-2002 a 27-3-2002 (42°

1. Romeu Tuma
2. Leomar Quintanilha

1. Gilvam Borges
2. Juvêncio da Fonseca

o Senhor Presidente da República adotou, em
28 de dezembro de 2001 e publicou no dia 28 do mes
mo mês e ano, a Medida Provisória n° 18, que "Dispõe
sobre subvenções ao preço e ao transporte do álcool
combustível e subsídios ao preço do gás liquefeito de
petróleo - GLP, e dá outras providências".

De acordo com as indicações das lideranças,
e nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução
n° 1/89-CN, e da Resolução n° 2/2000-CN, fica assim
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir pa
recer sobre a matéria:
Senadores
Titulares
PMDB
Renan Calheiros
Nabor Júnior
PFL
José Agripino
Francelino Pereira
Bloco (PSDB/PPB)
Geraldo Meio
Bloco Oposição (PT/PDT/PPS)
José Eduardo Outra 1. Sebastião Rocha

PSB
Ademir Andrade
PTB
Carlos Patrocínio

nal O texto da Medida Provisória n° 18 de 28 de de
zembro de 2001 .

Atenciosamente, - Silvano Gianni, Chefe da

Casa Civil da Presidência da República, Interino.

SF - 19-2-2002
14h30min

Deputados
Titulares
PSDB
Jutahy Junior
PFL
Jaime Fernandes Filho
PMDB
Geddel Vieira Lima
PT
Walter Pinheiro
PPB
Odelmo Leão
PTR
Roberto Jefferson

Suplentes

1. Carlos Batata

1. Francisco Coelho

1. Albérico Filho

1. Aloísio Mercadante

1. Gerson Peres

1. Fernando Cavalcante

Ofício n° 0016-L-PFU2002

Brasília, 19 de fevereiro de 2002

Excelentíssimo Senhor
Senador Ramez Tebet
Presidente do Congresso Nacional
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce

lência os nomes dos Deputados do Partido da Frente
Liberal que farão parte da Comissão Mista destinada
a emitir parecer à Medida Provisória n° 18, de 28 de
dezembro de 2001, que "Dispõe sobre subvenções
ao preço e ao transporte do álcool combustível e sub-



Brasília, 27 de fevereiro de 2002

Excelentíssimo Senhor
Senado Ramez Tebet
DD. Presidente do Congresso Nacional

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

a fim de indicar, como titular, o Deputado Pedro Eugê
nio, PT/PE, em substituição ao Deputado Walter Pi
nheiro, PT/BA, na Comissão Mista destinada a profe
rir parecer à Medida Provisória nO 18, de 28-12-2001,
que dispõe sobre subvenções ao preço e ao transpor
te do álcool combustível e subsídios ao preço do gás
liquefeito de petróleo - GLP.

Atenciosamente, Deputado João Paulo, Líder
do PT.
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sídios ao preço do gás liquefeito de petróleo - GLP, e Comunico a Vossa Excelência que os Deputa-
dá outras providências". dos Maurílio ferreira Lima passa a integrar, na quali-

Efetivo: dade de Titular, a Comissão Mista destinada a apreci-
Deputado Jaime Fernandes Filho ar e proferir parecer à Medida Provisória n° 18, de 28
Suplente: de dezembro de 2001 , em minha substituição.
Deputado Francisco Coelho Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro-
Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli- testos de estima e elevada consideração. - Deputado

veira, Líder do PFL. Geddel Vieira lima, Líder do PMDB.

Senhor Presidente do Congresso Nacional, Oficio n° 012/Plen
Indico, em substituição à designação desta pre

sidência, os senadores do Bloco PSDB/PPB Que
Comporão a Comissão Especial Mista Destinada a
apreciar a Seguinte Medida Provisória:

MP N°: 18

PUBLICAÇÃO DOU: 28-12-01

Assunto: Dispõe sobre subvenções ao
preço e ao transporte do álcool combustível
e subsídios ao preço do gás Liquefeito de
petróleo - GLP, e dá outras providências.

Titular:Senador Pedro Piva
Suplente: Senador Luiz Otávio

Brasília, 19 de fevereiro de 2002. - Senador
Geraldo Melo, Líder do BLOCO PSDB/PPB.

OF. PSDB/I/N° 082

Brasília, 25 fevereiro de 2002

A Sua Excelência o Senhor
Senador Ramez Tebet
Presidente do Congresso Nacional

Senhor Presidente,
Tenho o prazer de indicar a Vossa Excelência o

Deputado Basílio Villani , como membro titular, e o
Deputado Paulo Feijó, como membro suplente, para
integrarem a Comissão Mista Especial destinada a
analisar a Medida Provisória nO 18/01, que "dispõe so
bre subvenções ao preço e ao transporte do álcool
combustível e subsídios ao preço do gás liquefeito de
petróleo - GLP, e dá outras providências", em substi
tuição aos anteriormente indicados.

Atenciosamente, - Deputado Jutahy Junior, lí
der do PSDB.

OF/GAB/l/N° 27

Brasília, 26 de fevereiro de 2002

A Sua Excelência o Senhor
Senador Ramez Tebet
Presidente do Senado Federal

Senhor Presidente,

Do Sr. Senador Carlos Wilson, Primeiro Se
cretário do Senado Federal, nos seguintes termos:

Ofício n° 97 (SF)

Brasília, 26 de fevereiro de 2002

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavalcanti
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
vpllplsOO-163

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

metido à revisão da Câmara dos Deputados, nos ter
mos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto de Lei
do Senado nO 163, de 2000, constante dos autógrafos
em anexo, que "autoriza a criação do Fundo de Apoio à
Cajucultura - FUNCAJU, e dá outras providências".

Atenciosamente, - Senador Carlos Wilson, Pri
meiro Secretário.

PARECER N° 1.476, DE 2000

Da Comissão de Assuntos Econô
micos, sobre o projeto de lei do Senado
Federal nO 163, de 2000, de autoria do Se
nador Luiz Pontes, que autoriza a criação
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Julgamos que o Projeto de Lei do Senado n°
163, de 2000, ora relatado, será de grande alcance

Fevereiro de 2002 DIÁRIO DA ('AMARA DOS DEPUTADOS uinta-teÍra 28 03995

do Fundo d~ Apoio à ~u~tur~ do Caju - corram para o aumento da produtividade e da quali-
FUCAJU e da outras provIdencIas. dade do produto;

Relator: Senador Wellington Roberto 11- fortalecer o agronegócio do caju, no sentido
Relator ad hoc: Senador Arlindo Porto de expandir os diversos segmentos de sua cadeia

I R I t ' . produtiva;- e a OrlO .

111 - realizar pesquisas tecnológicas, estudos e
diagnóstico sobre a cultura do caju;

IV - garantir o treinamento de mão-de-obra para
trabalho nos segmentos agrícola e industrial da cultu
ra e beneficiamento do caju;

V - investir na melhoria da infra-estrutura de
apoio à produção e comercialização do caju e seus
derivados para os mercados interno e externo;

VI - investir na melhoria da infra-estrutura das re
giões produtoras de caju, compreendendo a moderni
zação de estradas vicinais, comunicação e eletrificação,
além do apoio financeiro a programas sociais integra
dos pelos estados produtores, que visem a proporcio
nar melhores condições de vida do trabalhador rural;

VII - estimular e apoiar cooperativas e produto
res sintonizados com os objetivos do Funcaju;

VII' - promover a cooperação técnica e finan
ceira internacional com organismos particulares e
oficiais no campo da cajucultura;

IX - promover campanhas publicitárias destina
das ao aumento do consumo do produto nos merca
dos interno e externo;

X - promover pesquisas e estudos dirigidos à
produção de subsídios para a execução de políticas
de comercialização voltadas para a conquista de no
vos consumidores;

XI- estimular e financiar a substituição de copas
de cajueiros que não tenham boa produtividade; e

XII - estimular e financiar o aumento da área
plantada com cajucultura.

O art. 4° determina que o Poder Executivo deve
rá regulamentar esta lei no prazo de 90 dias após sua
publicação, estabelecendo, para tanto, as. seguintes
diretrizes: formulação de um programa nacIonal volta
do para o desenvolvimento do caju; criação de uma li
nha de crédito especial, com encargos diferenciados,
destinada, exclusivamente, aos produtores e coope
rativas envolvidos com o agronegócio do caju; e a de
terminação dos órgãos e instituições responsáveis
pela operação do Funcaju e pela formulação e imple
mentação do programa anteriormente referido.

É o relatório.

Versa o presente parecer sobre o Projeto de Lei
do Senado nO 163, de 2000, de autoria do nobre Se
nador Luiz Pontes, que "autoriza a criação do Fundo
de Apoio à Cultura do Caju - FUNCAJU e dá outras
providências".

Segundo o autor da proposição, a cajucultura,
um dos setores mais importantes da economia nor
destina, atravessa uma aguda crise, sendo evidente a
necessidade de um incentivo continuado para garan
tir o desenvolvimento do agronegócio do caju.

A maior preocupação do autor da proposição é
que a cajucultura não venha a seguir os mesmos ca
minhos dos ciclos da mamona, da carnaúba, da oitici
ca e do algodão - produtos que, por décadas, tiveram
destaques na pauta de exportações brasileiras, mas
agora encontram-se apenas em nossas memórias.

O Projeto de Lei do Senado n° 163, de 2000, é
uma proposição enxuta, com apenas 5 artigos. O art.
1° autoriza o poder executivo a criar o Funcaju, esta
belecendo que sua finalidade constitui-se em:

a) desenvolver o financiamento e a moderniza
ção da agroindústria do caiu e seus produtos deriva
dos;

b) incentivar o aumento da produtividade da ca
jucultura e produtos derivados;

c) fortalecer a exportação de produtos relacio
nados à agroindústria do caju;

d) incentivar o desenvolvimento de pesquisas
relacionadas à agroindústria do caju; e

e) promover a defesa do preço e do mercado in
terno e externo, e das condições de vida do trabalha
dor rural.

O art. 2° estabelece as fontes de recursos do
Funcaju: recursos orçamentários da União e crédito~

adicionais que lhe forem atribuídos; doações e contrr
buições, a qualquer título, de entidades públicas e ~r!

vadas, nacionais ou internacionais, e de pessoas flsl
cas; recursos provenientes de convênios firmados
com instituições públicas e privadas; e o rendimentos
de aplicações financeiras.

O art. 3° determina que os recursos do Funcaju
serão destinados a:

I - apoiar o desenvolvimento da cultura do caju,
promovendo a disseminação de tecnologias que con-
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para a economia da região Nordeste, pois a cajucultu
ra é uma das principais atividades produtivas nos es
tados do Piauí, Ceará, Maranhão e Rio Grande do
Norte, atingindo uma área plantada de aproximada
mente 600 mil hectares, gerando incontáveis empre
gos diretos e indiretos. A cajucultura é, indubitavel
mente, uma vocação natural desses entes da federa
ção.

Conforme destacou o autor da proposição, atu
almente o Brasil ocupa a segunda posição do ran
king dos países exportadores da castanha de caju,
um dos principais produtos da agroindústria do caju.
Mas, enquanto os demais países produtores e expor
tadores, especialmente na Ásia e na África, estão in
vestindo fortemente neste segmento, a produção bra
sileira não tem evoluído, permanecendo estagnada
em patamares entre 30 a 36 mil toneladas. Este dado
torna evidente a necessidade urgente da revitaliza
ção da cajucultura brasileira.

Salientamos que não há reparos a serem ob
servados quanto à constitucionalidade do projeto
em pauta. Todavia, quanto a técnica legislativa é
empregada em sua redação, destacamos a neces
sidade de efetuarmos algumas correções redacio
nais no texto dos art. 1° e 3°. Dessa forma, conside
rando o seu caráter meritório, manifestamos nossa
posição favorável à aprovação do projeto de lei do
Senado n° 163, de 2000, com as seguintes emen
das de redação:

EMENDA N° 1-CAE
(emenda de redação)

Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:

Art. 1° Fica o Poder Executivo autori
zado a criar o Fundo de Apoio à Cultura do
Caju - FUNCAJU, cuja finalidade consti
tui-se em:

a) desenvolver o financiamento e a
modernização da agroindústria do caju e
seus produtos derivados;

b) incentivar o aumento da produtivida
de da cajucultura e produtos derivados;

c) fortalecer a exportação de produtos
relacionados à agroindústria do caju;

d) incentivar o desenvolvimento de
pesquisas relacionadas à agroindústria do
caju; e

e) promover a defesa do preço e do
mercado interno e externo, e das condições
de vida do trabalhador rural.

EMENDA N° 2-CAE
(emenda de redação)

Dê-se ao art. 3° a seguinte redação:

Art. 3° Os recursos do Funcaju serão
destinados a:

I - apoiar o desenvolvimento da cultu
ra do caiu, promovendo a disseminação de
tecnologias que concorram para o aumento
da produtividade e da qualidade do produto;

11 - fortalecer o agronegócio do caju,
no sentido de expandir os diversos segmen
tos de sua cadeia produtiva;

111- realizar pesquisas tecnológicas,
estudos e diagnóstico sobre a cultura do
caju;

IV garantir o treinamento de
mão-de-obra para trabalho nos segmentos agrí
cola e industrial da cultura e beneficiamento do
caju;

V - investir na melhoria da infra-estru
tura de apoio à produção e comercialização
do caju e seus derivados para os mercados
interno e externo;

VI - investir na melhoria da infra-estru
tura das regiões produtoras de caju, compre
endendo a modernização de estradas vicina
is, comunicação e eletrificação, além do apo
io financeiro a programas sociais integrados
pelos estados produtores, que visem a pro
porcionar melhores condições de vida do
trabalhador rural;

VII - estimular e apoiar cooperativas e
produtores sintonizados com os objetivos do
Funcaju;

VIII - promover a cooperação técnica
e financeira internacional com organismos
particulares e oficiais no campo da cajucul
tura;

IX - promover campanhas publicitári
as, destinadas ao aumento do consumo do
produto nos mercados interno e externo;

X - promover pesquisas e estudos diri
gidos à produção de subsídios para a exe
cução de políticas de comercialização volta
das para a conquista de novos consumido
res;

XI- estimular e financiar a substituição de copas
de cajueiros que não tenham boa produtividade; e

XII - estimular e financiar o aumento da área
plantada com cajucultura.

É o voto.
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TEXTO FINAL OFERECIDO PELA COMISSÃO
DE ASSUNTOS ECONÔMICOS AO PROJETO

DE LEI DO SENADO N° 163 , DE 2000

Autoriza a criação do Fundo de
Apoio à Cajucultura - FUNCAJU, e da ou
tras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a criar

o Fundo de Apoio à Cultura do Caju - FUNCAJU, cuja
finalidade constitui-se em:

a) desenvolver o financiamento e a modernização
da agroindústria do caju e seus produtos derivados;

b) incentivar o aumento da produtividade da ca
jucultura e produtos derivados;

c) fortalecer a exportação de produtos relacio
nados á agroindústria do caju;

d) incentivar o desenvolvimento de pesquisas
relacionadas à agroindústria do caju; e

e) promover a defesa do preço e do mercado in
terno e externo, e das condições de vida do trabalha
dor rural.

Art. 2° O Funcaju terá como fonte de recursos:
I - recursos orçamentários da União e créditos

adicionais que lhe forem atribuídos;
11 - doações e contribuições, a qualquer título,

de entidades públicas e privadas, nacionais ou inter
nacionais, e de pessoas físicas;

111 - recursos provenientes de convênios firma-
dos com instituições públicas e privadas; e

IV - rendimentos de aplicações financeiras.
Art. 3° Os recursos do Funcaju serão destinados a:
I - criação de linha de crédito especial, com en

cargos diferenciados, destinada, exclusivamente, aos
produtores e cooperativas envolvidos com a produ
ção e o agronegócio do caju; e

11 - determinação dos órgãos e instituições res
ponsáveis pela operação do Funcaju e pela formula
ção e implementação do programa referido no inciso I.

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

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2001. 
Senador Lúcio Alcântara, Presidente.
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13/09/2000 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
Sltu.çJo: PRONTO PARA A PAlITA NA COMiSSÃO
Devolvido pelo ralator, Senador Welllngton Roberto, com minuta de relotórlo
fIIvonivel .0 projeto com .$ EmendB. nOs 01 • 02, d. ,..d.~o. Cúpi••oex.da
ilO processado. A metiÓr'a está pronto pera peute.

15/06/2000 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
Slt·.:eçlo: MATÉRIA COM A REIATORIA
Ao ,;-nodor Welllngton Roberto paro rolater.

06/06/2000 ATA-PlEN • SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
leitura À Coml5Sio de Assuntos Econ6mlcos. Ao PLEG com destino à CAE.

P-'blicaSlo em 07/06/2000 no DSf piÍ9inos, 11991 - 11993

OC>, 06/2000 PLEG - PROTOCOLO LEGISlATIVO
Este procwsso contém 05 (cinco) folhos numonulas e rubricedes. À SSCOM.

Quillta-leim 28 04001

SF PLS 00163/2000 de 06/06/2000
Autor

Emenbl

Indexaçlo

Despacho Iniciai

Localização atual

Última Ação

Relatores

Tramitações

SENADOR· Luiz Pontes

Autorizo a criação do Fundo do Apolo .. CUlluro do caju - FUNCAJU e diÓ outros providências.

FIXAÇÃO, NORMAS, AUTORIZAÇÃO, !'XfCUTIVO, CRIAÇÃO, FUNDO DE APOIO A CULTURA DO CAJÚ,
(fUNCAJU), OUAÇAO, UNHA DE CREDITO, OBJETIVO, APOIO, DESENVOLVIMENTO, FORTALECIMENTO,
AGRONEGOaO, PESQUISAS, ESTUDOS, INVESTIMENTO, INFRA ESTRUTURA, MELHORIA, CONSUMIDOR,
COMERCAUZAÇÃO, CONQUISTA, AUMENTO, ÁREA, PLANTAÇÃO, MICROEMPRESA, Auxiuo FINANCEIRO,
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS, UNIÃO, DOAÇÃO, CONTRIBUIÇÃO, ENTIDADE PÚBUCA, ENTIDADE PRIVADA,
PESSOA FÍSICA, PESSOA JURlDICA, CONVÊNIO, INSmUIÇÃO PÚBUCA, INSTITUIÇÃO PRIVADA,
RENDIMENTO, APUCAÇÃO FINANCEIRA, FORMULAÇÃO, DElERMINAÇÃO, PODER EXECUTIVO,
RESPONSABILIOADE, IMPLEMENTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, CRéDITOS, OPERAÇÃO, (FUNCAJU).

Sf CAE COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS

SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

Sf PLS 00163/2000
Deta: 21/02/2002
Local: ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Sltuasio: APROVADA A MATÉRIA (DEaSlO TERMINATIVA)
Tuto: A Preslclênclecomunlco que se esgotou ontem o prazo provisto no ert. 91, § 30 do RlSf, som que
tenho sido Intorposlo recurso no sontldo do eproclação da matiÍria pelo P1eniÍrio. Aprovado termlnatlvamento
pela Comlssio de Assuntos Econômicos, a matiÓrta vai à Cimare dos Deputados. À SSCLSF, com destino ..
SSEXP.

CAE Wemngton Roborto

1nyer1tr ordenllillo d. trarnjtaCÕes (Doli! ;gcendentel

llF PU 00113/2000

26/02/2002 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Rocebido neste órgio devidamente assinado.

22/02/2002 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órglio às 10h15mln. Encaminhados expedientes à SGM p....
colher assinaturas.

22/02/2002 SSCLSF - SUBsEC. COORDENAÇÃO LEGISlATIVA DO SENADO
Procedida a ravisio dos autÓfjrafos de ns. 31 e 32. À Subsecretarta de
expediente.

21/02/2002 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
ÀSSCLSF pare revisio dos .utógrafos (ns. 31 e 32 ).

21/02/2002 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Rocabido nesto órgio às 17:20 hs.

21/02/2002 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Procedida a rovisio do texto finei (As. 28 a 30). À SSEXP.

21/02/2002 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Sltuaçio: APROVADA A MATÉRIA (DECISÃO TERMINATIVA)
A Presidência comunica que se eS1lotou ontem o prazo previsto no art. 91, § 3.
do RlSF, sem '1ue tonha sido Interposto recurso no sentido da apreciação da
m.tiÓrta pelo ptenârio. Aprovado torminatlvament. pela Comissão de A5SUntos
Econômicos, o matéria vai à Cimara dos Deputados. À SSCLSF, com dastino ..
SSEXP.

Publicação om 22/02/2002 no DSf piÍginas: 653 (Ver "'rú!'-)

20/02/200; SSCLSF • SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Encaminh.Jo eo Plen6rto para comunlcaçlo do tiÍrmlno do prazo de
aprosentoçlo de recurso.

13/12/2001 SSCLSf - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISIAT1VA DO SENADO

Situação: AGUARDANDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Prazo pora Interposição de rocurso: 14.12.2001 a 15.02.2002.

12/12/2001 ATA-PlEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
leitura do Perecer nO 1.476/2001 - CAE, Relator -ad hoc·: Senador Aritndo
Porto, favor6vel à aprovaçio da matérie com a. Emenda. nOs 1 e 2, CAE. É ido
o Ofrclo nO 81/2001, do Presidente d. Comlsslo de Assuntos Econômicos,
comunlcondo a aprovação do projeto, em reunlio raallzada, om 04.12.2001.
Abertufll d. prezo d. dnco dias úteis p~... interposiçio de recurso, por um
décimo da composiçio da ca.., para 'lu. a matéria seja apreciada pelo PleniÓrto.
ÀSSCLSF.

Publicaçio em 13/12/2001 no DSf piÍginas: 30841 - 3084-4 (Ver dUlrlo )
Publkaçio em 13/12/2001 no DSf péglnas: 3OB50 - 30851 (Ver dlirio )

07/12/2001 SSCLSf - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Sltuaçio: AGUARDANDO lEITURA PARECER (ES)
AQuardondo leitura do Pa...cer da CAE.
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04/12/2001 CAE • COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
Sltuaçio: APROVADO PARECER NA COMISSÃO
É dasiQnado reletor AO. HOC. o SIInador Arlindo Porto. A Comlsdo aprova o
projeto em caráter terminBtivo com .. emendas 01 a 02 CAE. Assina o parecer
Mm voto o Senador Romaro lua., em virtude de ester completa a composlçio
do PSDB • Anexado taxto final aprovado pala C:Omlssllo. À SSCLSF.

06/02/2001 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Devolvido pelo SIInador Osmar Dias sem Voto em Saparado •

05/12/2000 CAE • COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
Sltuaçio: PEDIDO DE VISTA CONCEDIDO
Foi conClldlda VISTA ao Sanador Osmar Dias nos termos reQlmantals.

13/09/2000 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
Sltuaçio; PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Davolvido pelo relator, Senador Walllngton Robarto, com minuta da relatório
favonível eo projato com as Emandas nO. 01 " 02, de redaçio. Copia anaxada
80 pro<:essado. A matéria esté pronte para pauta.

15/06/2000 CAE - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
Sltue,lo: MATÉRIA COM A RELATORIA
Ao Sanador Wellfngton Roberto para relatar.

06/06/2000 ATA-Pl.fN - SUBSECRETARIA DE ATA - PlENÁRIO
Leitura AC:Omlsslo da A5Sunto$ Econômicos. Ao PLEG com dastlno á CAE.

Publicação am 07/06/2000 no DSF páginas: 11991· 11993

06/06/2000 PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO ;. ccr-n..
Ef~- ---~-- •.1_ "'IE" '.-l \ c-u.. •. ..t_... _ ....h...l......... r

--- ,,-- - - -----..... .............

PROJETO DE LEI DO SENADO
N° 163, DE 2000

h:Vtlrelro de 2002

Autoriza a crlaçao do Fundo de
Apoio à Cultura do Caju - FUNCAJU e dá
outras providências.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a criar

o Fundo de Apoio à Cultura do caju - FunC'lju. com a
finalidade de desenvolver o financiamento, ;T1odemi
zação, incentivo à produtividade da cajucultura e
seus produtos derivados, a indústria do caju, a expor
tação, 80 desenvolvimento de pesquisas, -defesa do
preço e do mereado, interno e externo, bem como das
condiçOes de vida do trabalhador rural.

Art. 2° O Funcaju terá como fonte de recursos:

I - recursos orçamentarios da Unilo e créditos
adicionais que lhe forem alribuldos;

11 - doaçOes e contríbuiçOes. a qualquer Utulo,
de entidades públicas e privadas, nacionais ou inter
nacionais, e de pessoas f1sicas;

111 - recursos provenientes de convênios firma
dos com instituiçoes públicas e privadas; e

IV - rendimentos de aplicaçOes financeiras.

Art 3" Os recursos do Funcaju serAo destinados a:

I - apoiaro desenvolvimento da cultura do caju,
promovendo a disseminação de tecnologia que con
corram para o aumento da produtividade e da quali
dade do produto;

11 - fortalecer o agroneg6cio do caju, no sentido
de expandir os diversos segmentos de sua cadeia
produtiva;

111 - realizar pesquisas tecnológicas, estudos e
diagnóstico sobre a cultura do caju;

IV - garantir o treinamento de mao-de-obra
para trabalho nos segmentos agrtcola e industrial da
cultura e beneficiamento do caju;

V - investir na melhoria da infra-estrutura de
apoio à produção e. comercialização do caju e seus
derivados para os mereados interno e externo;

VI - investir na melhoria da infra-estrutura das
regiões produtoras de caju, compreendendo a moder
nização de estradas vicinais, comunicação e eletrifi
cação, além do apoio financeiro a programas sociais
integrados pelos estados produtores, que visem a
proporcionar melhores condições de vida do trabalha
dor rural;

VII - estimular e apoiar cooperativas e produto
res sintonizados com os objetivos do Funcaju;

VIII - cooperação técnica e financeira interna
cional com organismos particulares e oficiais no cam
po da cajucultura;

IX - promoção e propaganda destinada ao au
mento do consumo do produto nos mercados intemo
eextemo;

X - pesquisas e estudos dirigidos à produção
de subsídios pali' a execução de políticas de comer
cialização voltad. '& para a conquista de novos consu
midores;
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XI - estimular e financiar a substituiçAo de ce
pas de cajueiros que nAo tenham boa produtividade; e

XII - estimular e financiar o aumento da área
plantada com cajueultura.

Art. 4° O Poder Executivo, no prazo de noventa
dias. reguJamentará a presente lei, para viabilizar o
funcionamento do Funcaju. atendendo às seguintes
diretrizes:

I - formulação de um programa nacional volta
do para o desenvolvimento do agroneg6cio do caju:

1\ - criação de linha de crédito especial, com
encargos diferenciados, destinada, exdusivamente.
aos produtores e cooperativas envolvidos com a pr0
dução e o agroneg6cio do caju; e

111 - determinaçtto dos órgãos e instituições
responsáveis pela operaçAo do Funcaju e peta formu
laçA0 e implementação do programa referido no inci
sol.

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

Justlflcaçio

A lavoura do caju, tradicional no Nordeste brasi
leiro, nunca mereceu. da parte do governo federal,
urna atenção condizente com o seu potencial expor
tador, com a sua capacidade de geraçAo de empre
gos e atividades produtivas, mormente em uma re
giao que apresenta dificuldades e limitaçoes para seu
desenvolvimento.

Um dos setores mais importantes da economia
nordestina agoniza: a cajucultura, que gera trezentos
mil empregos diretos e indiretos, atravessa uma agu
da crise com a falta de incentivos e investimentos. A
produção de castanha de caju é uma das atividades
rnais rentáveis no Nordeste. especialmente nos Esta
dos do ceará, Piaui, Rio Grande do Norte e Mara
nhêo. É um dos principais produtos da pauta de ex
portação do Ceará.

Os problemas enfrentados pelos produtores de
caju no Nordeste exigem uma reflexao séria de todos
nós que estamos a representar nossos Estados no
Senado e, principalmente, daqueles que conduzem
os órgAos públicos responsáveis pelas pollticas de fi
nanciamento, pesquisa e definições de ações para
melhorar o desempenho de nossa economia.

Centena de pequenos, médios e grandes pro
dutores, empresários, exportadores, lideranças sindi
cais e trabalhadores rurais e urbanos vivem dias de
apreen&ao com o agravamenlo dos problemas na
área da cajucultura. Falta oxigênio para os produtores

agrlcolas continuarem, isoladamente, lutando contra
adversidades climáticas. falta de investimentos em
tecnologia, escassez de recursos e custeio para me
lhorar a produtividade e ampliar a área plantada.

Quatro Estados do Nordeste - Ceará. Piau!, Rio
Grande do Norte e Maranhêo - são os maiores produ
tores de caju, ocupando uma área plantada de quase
600 mil hectares. Somente o Ceará apresenta núme
ros que bem demonstram a importtmcia desse setor
para a economia da nossa regiao: &ao 337 mil hecta
res plantados, milhares de empregos gerados e
US$150 milhoes de exportaçOes.

Tomando-se apenas a castanha do caju. já é
p~rvel deteetarque o Brasil, detendo a segunda po
SlçAO no mercado mundial exportador, nao tem evolu
ido da produção entre 30 a 36 mil toneladas anuais.
Paralelamente, vários palses africanos e asiáticos
vêm investindo fortemente, nao apenas no aumento
do plantio de cajueiros mas, igualmente, na industria
lização das amêndoas de castanha de caju e outros
derivados.

Essa orientação, que vem da India, da Austrália,
da Indonésia e da Tailãndia, entre outos paises, está
fundada na certeza de que a demanda pelos produtos

derivados do caju concentrada em paises de alta ren
da, configurando, portanto, um mercado promissor.

Além d,o;ses aspectos relacionados com a ex
portaçao, cabe ainda referir que a lavoura do caju re
presenta uma das melhores opções da região Nor
deste, corr ,vocação natural. As tecnologias que per
mitem aumtlntar a produtividade e controlar pragas já
sao dominadas pelos órgãos de pesquisa, ao mesmo
tempo que. no segmento industrial, &ao claros os mo
vimentos tendo em vista a modemizaçAo de proces
sos e produtos, que aumentam a competitividade no
exterior.

É evidente no entanto, a necessidade de um in
centivo diferenciado e continuado para garantir o de
senvolvimento do agronegócio do caju na medida das
suas possibilidades. O presente projeto de lei preten
de, por intermédio da proposta de criação do Fundo
de Apoio à Cultura do Caju - Funcaju, criar condi
ções para o melhor aproveitamento do caju como ati
vidade produtiva de realce na regillio nordestina.

A nossa maior preocupação é que a cajucultura
não venha a encontrar os mesmos caminhos dos ci
clos da mamona, da carnaúba. da oiticica, do algodão
- produtos que existiram, por décadas, colT'Qondo a
nossa pauta de exportaçOes e que, hoje, ficOim ape
nas nas nossas lembranças.

Os recursos do Funcaju são de origem orçamen
tária e provenientes de convênioS com entidades pú
blicas e privadas. O uso dos recursos deverá desti
nar-se ao apoio a pesquisas, il1llestimentos em tecno
logia e infra-estrutura e no financiamento dos produto
res e suas cooperativas, sem o que nêo haverá chance
de real melhoria nas condiçOes atuais do setor.

O projeto de lei, por fim remete à responsabili
dade do Poder Executivo a sua regulamentaÇêo, no
prazo de noventa dias, mas estabelece algumas dire
trizes que deverao estar presentes nessa normatiza
ção operacional da lei. Nesse sentido, hã prevido de
que a norma disponha quanto a arcabouço institucio
nal que responderá pela agência do Funcaju e pela
implementaçAo de um programa de desenvolvimento
do agroneg6cio.

Certo da importancia do Funcaju para a econo
mia da Regiao Nordeste, espero contar com o apoio
dos meus pares para a aprovaçêo do presente proje
to de lei.

sala das SessOes, 6 de junho de 2000. - Luiz
Pontes.

(A Comissilo de Assuntos Económicos
- decisao terminativa.)

Publicado lIO Diário do Se...do Fedenl de 7.6.2000
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PROJETO DE LEI N° 6.167, DE 2002

Autoriza a criação do Fundo de
Apoio à Cajucultura - FUNCAJU, e dá ou
tras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° E o Poder Executivo autorizado a criar o
Fundo de Apoio à Cultura do Caju - FUNCAJU, cuja
finalidade constitui-se em:

1- desenvolver o financiamento e a modernização
da agroindústria do caju e seus produtos derivados;

11- incentivar o aumento da produtividade da ca
jucultura e produtos derivados;

111 - fortalecer a exportação de produtos relacio
nados à agroindústria do caju;

IV - incentivar o desenvolvimento de pesquisas
relacionadas à agroindústria do caju; e

V - promover a defesa do preço do mercado in
terno e externo, e das condições de vida do trabalha
dor rural.

Art. 2° O Funcaju terá como fonte de recursos:

I - recursos orçamentários da União e créditos
adicionais que lhe forem atribuídos;

11 - doações e contribuições, a qualquer título,
de entidades públicas e privadas, nacionais ou inter
nacionais, e de pessoas físicas;

111 - recursos provenientes de convênios firma

dos com instituições públicas e privadas; e

IV - rendimentos de aplicações financeiras.

Art. 3° Os recursos do Funcaju serão destina
dos a:

I - apoiar o desenvolvimento da cultura do caju,
promovendo a disseminação de tecnologias que con
corram para o aumento da produtividade e da quali
dade do produto;

11 - fortalecer o agronegócio do caju, no sentido
de expandir os diversos segmentos de sua cadeia
produtiva;

/I, - realizar pesquisas tecnológicas, estudos e
diagnóstico sobre a cultura do caju;

IV - garantir o treinamento de mão-de-obra para
trabalho nos segmentos agrícola e industrial da cultu
ra e beneficiamento do caju;

V - investir na melhoria da infra-estrutura de
apoio à produção e comercialização do caju e seus
derivados para os mercados interno e externo;

VI - investir na melhoria da infra-estrutura das
regiões produtoras de caju, compreendendo a mo
dernização de estradas vicinais, comunicação e ele
trificação' além do apoio financeiro a programas soci-

ais integrados pelos Estados produtores, que visem a
proporcionar melhores condições de vida do trabalha
dor rural;

V/I - estimular e apoiar cooperativas e produto
res sintonizados com os objetivos do Funcaju;

VIII- promover a cooperação técnica e financei
ra internacional com organismos particulares e oficia
is no campo da cajucultura;

IX - promover campanhas publicitárias destina
das ao aumento do consumo do produto nos merca
dos interno e externo;

X - promover pesquisas e estudos dirigidos à
produção de subsídios para a execução de políticas
de comercialização voltadas para a conquista de no
vos consumidores;

XI - estimular e financiar a substituição de co
pas de cajueiros que não tenham boa produtivida
de;e

XII - estimular e financiar o aumento da área
plantada com cajucultura.

Art. 4° O Poder Executivo, no prazo de 90 (no
venta) dias, regulamentará esta lei, para viabilizar o
funcionamento do Funcaju, atendendo às seguintes
diretrizes:

I - formulação de um programa nacional voltado
para o desenvolvimento do agronegócio do caju;

/I - criação de linha de crédito especial, com en
cargos diferenciados, destinada, exclusivamente, aos
produtores e cooperativas envolvidos com a produ
ção e o agronegócio do caju; e

/11- determinação dos órgãos e instituições res
ponsáveis pela operação do Funcaju e pela formula
ção e implementação do programa referido no inciso I
deste artigo.

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

Senado Federal, 26 de fevereiro de 2002. - Se

nador Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.

PROJETO DE LEI N° 6.167, DE 2002

Autoriza a criação do Fundo de
Apoio à Cajucultura - FUNCAJU, e dá ou
tras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É o Poder Executivo autorizado a criar o

Fundo de Apoio à Cultura do Caju - FUNCAJU, cuja
finalidade constitui-se em:

I - desenvolver o financiamento e a modernização
da agroindústria do caju e seus produtos derivados;
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11 - incentivar o aumento da produtividade da ca
jucultura e produtos derivados;

111 - fortalecer a exportação de produtos relaci
onados à agroindústria do caju;

IV - incentivar o desenvolvimento de pesqui
sas relacionadas à agroindústria do caju; e

V - promover a defesa do preço do mercado
interno e externo, e das condições de vida do traba
lhador rural.

Art. 2° O Funcaju terá como fonte de recursos:

I - recursos orçamentários da União e créditos
adicionais que lhe forem atribuídos;

11 - doações e contribuições, a qualquer título,
de entidades públicas e privadas, nacionais ou inter
nacionais, e de pessoas físicas;

111 - recursos provenientes de convênios firma
dos com instituições públicas e privadas; e

IV - rendimentos de aplicações financeiras.

Art. 3° Os recursos do Funcaju serão desti
nados a:

I - apoiar o desenvolvimento da cultura do
caju, promovendo a disseminação de tecnologias
que concorram para o aumento da produtividade e
da qualidade do produto;

11 - fortalecer o agronegócio do caju, no senti
do de expandir os diversos segmentos de sua ca
deia produtiva;

111 - realizar pesquisas tecnológicas, estudos e
diagnóstico sobre a cultura do caju;

IV - garantir o treinamento de mão-de-obra
para trabalho nos segmentos agrícola e industrial da
cultura e beneficiamento do caju;

V - investir na melhoria da infra-estrutura de
apoio à produção e comercialização do caju e seus
derivados para os mercados interno e externo;

VI - investir na melhoria da infra-estrutura das
regiões produtoras de caju, compreendendo a mo
dernização de estradas vicinais, comunicação e ele
trificação, além do apoio financeiro a programas soci
ais integrados pelos Estados produtores, que visem a
proporcionar melhores condições de vida do trabalha
dor rural;

VII - estimular e apoiar cooperativas e produto
res sintonizados com os objetivos do Funcaju;

VIII- promover a cooperação técnica e financei
ra internacional com organismos particulares e oficia
is no campo da cajucultura;

IX - promover campanhas publicitárias destina
das ao aumento do consumo do produto nos merca
dos interno e externo;

X - promover pesquisas e estudos dirigidos à
produção de subsídios para a execução de políticas
de comercialização voltadas para a conquista de no
vos consumidores;

XI - estimular e financiar a substituição de copas
de cajueiros que não tenham boa produtividade; e

XII - estimular e financiar o aumento da área
plantada com cajucultura.

Art. 4° O Poder Executivo, no prazo de 90 (no
venta) dias, regulamentará esta Lei, para viabilizar o
funcionamento do Funcaju, atendendo às seguintes
diretrizes:

I - formulação de um programa nacional voltado
para o desenvolvimento do agronegócio do caju;

li - criação de linha de crédito especial, com en
cargos diferenciados, destinada, exclusivamente, aos
produtores e cooperativas envolvidos com a produ
ção e o agronegócio do caju; e

111- determinação dos órgãos e instituições res
ponsáveis pela operação do Funcaju e pela formula
ção e implementação do programa referido no inciso I
deste artigo.

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

Senado Federal, 26 de fevereiro de 2002. - Se
nador Ramez Tebet, Presidente do Senado Federal.

Ofício n° 98 (SF)

Brasília, 26 de fevereiro de 2002

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

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° 77, de 2001, constante dos autó
grafos em anexo, que "denomina 'Aeroporto Interna
cional de São Paulo/Congonhas - Comandante Omar
Fontana' o atual Aeroporto Internacional de São Pau
lo/Congonhas".

Atenciosamente, - Senador Carlos Wilson,
Primeiro Secretário.
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Sf PLS 00077/2001 de 09/05/2001

Autor

Ementa

Indexação

Localização atual

Última Ação

Relatores

Tramitações

SENADOR - Romeu Tuma

Denomina "Aeroporto Omar Fontana" o Aeroporto Internacional de São Paulo - Aeroporto de Congohhe5
localizado na cidade de São Paulo - SP.

DENOMINAÇÃO, AEROPORTO INTERNACIONAL, NOME, AEROPORTO OMAR FONTANA, CIDADE, SÃO PAULO,
ESTADO, (SP).

SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

SF PLS 00077/2001
Data: 21/02/2002
Local: ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Situação: APROVADA A MATÉRIA (DECISÃO TERMINATIVA)
Texto: A Presidência comunica que se e,sgotou ontem o prazo previsto no art. 91, § 30 do RISF, sem que
tenha sido interposto recurso no sentido da apreciação da matéria pelo Plenário. Aprovado terminativamente
pela Comissão de Educação, a matéria vai à Câmara dos Deputados. Á SSCLSF, com destino à SSEXP.

CE Geraldo Althoff

Inverter ordenar;;ão de lrilmitawes (Dala ascendente)

Sf PlS 00077/2001

26/02/2002 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão devidamente assinado.

22/0212002 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão às 10h15min. Encaminhados expedientes à SGM para
colher assinaturas.

22/02/2002 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Procedida a revlslio dos autógrafos de fls. 16. Á Subsecretaria de Expediente.

21/02/2002 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
À SSCLSF para revisão dos autógrafos (f1s.16 ).

21/02/2002 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão às 17: 15 hs.

21/02/2002 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Procedida a revisão do texto final (fls. 15). A SSEXP.

21/02/2002 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Situação: APROVADA A MATÉRIA (DECISÃO TERMINATIVA)
A Presidência comunica que se esgotou ontem o prazo previsto no art. 91, § 3°
do RISF, sem que tenha sido interposto recurso no sentido da apreciação da
matéria pelo Plenário. Aprovado terminatlvamente pela Comissão de Educação,
a matéria vai à Câmara dos Deputados. À SSCLSF, com destino à SSEXP.

Publicação em 22/02/2002 no DSF páginas: 653 ( Ver diário)

20/02/2002 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Encaminhado ao Plenário para comunicação do término do prazo de
apresentação de recurso.

13/12/2001 SSClSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Prazo pllra interposição de recurso: 14.12.2001 a 15.02.2002.

12/12/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Leitura do Parecer nO 1.478/2001 - CE, Relator: Senador Geraldo Althoff, nos
termos do Substitutivo que oferece. É lido o Ofício nO 68/2001, do Presidente da
Comissão de Educação, comunicando a aprovação do substitutivo, em reunião
realizada, em 04.12.2001. Abertura de prazo de cinco dias úteis para
interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que a
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matéria seja apreciada pelo Plenário. À SSCLSF.

Publicação em 13/12/2001 no DSF páginas: 30846 - 30847 ( '.'cr diªri~)

Publicação em 13/12/2.001 no DSF páginas: 30850 - 30851 ('ler diário)

06/12/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES)
Matéria aguardando leitura do parecer da Comissão de Educação (CE).

05/12/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Anexado às fls. 11, o original do Oficio nO 65/2001-CE, comunicando a
aprovação da presente matéria em turno único, com substitutivo.

04112/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
À SSCLSF, para as devidas providências.

04/12/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: APROVADO PARECER NA COMISSÃO
Não foram oferecidas emendas na discussão em turno suplementar e, segundo o
disposto no caput do artigo 284 do Regimento Interno do Senado Federal, o
substitutivo ao projeto é dado como definitivamente adotado. Anexado à fi. 09,
oficio do Senhor Presidente da Comissão, Senador Ricardo Santos, comunicando
ao Presidente do Senado Federal, Senador Ramez Tebet, a aprovação do
substitutivo.

27/11/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: APROVADO PARECER NA COMISSÃO
A Comissão, reunida no dia de hoje, aprova por quinze (15) votos favoráveis, o
projeto, de autoria do Senador Romeu Tuma, na forma do substitutivo oferecido
pelo relator, Senador Geraldo Althoff. A matéria será incluída em pauta da
próxima reunião, para apreciação em turno suplementar, nos termos do
disposto no art. 282, combinado com o art. 92 do RISF. Anexada à fi. 08, ofício
do Senhor Presidente da Comissão, Senador Ricardo Santos, comunicando ao
Presidente do Senado Federal, Senador Ramez Tebet a aprovação em turno
único do substitutivo. À matéria poderão ser oferecidas emendas, até a hora da
discussão, em turno suplementar.

22/11/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Devolvido pelo relator, Senador Geraldo Althoff, com relatório concluindo pela
aprovação do projeto, na forma do substitutivo oferecido, estando em condições
de ser incluído em pauta.

27/09/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: MATÉRIA COM A RELATORIA
Distribuído ao Senador Geraldo Althoff, para relatar.

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

09/05/2001 CE - COMISSÃO DE eDUCAÇÃO
Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS
Recebido nesta Comissão em 09/05/2001. Aguardando recebimento de
emendas.

09/05/2001 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 10/05/2001) Ao Pleg, com destino à CE.

Publicação em 10/05/2001 no DSF páginas: 8894 ( Ver dijrio )

09/05/2001 PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO
Este processo contém 02 (duas) folhas numeradas e rubricadas. À SSCOM.

Fonte: Secretaria-Geral da Mesa

Dúvidas, reclamações e informações; SSINF - Subsecretaria de InfOrmações
(311-3325, 311-3572)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
N° 77, DE 2001

Fl:wreiro de 2002

Denomina "Aeroporto Ornar Fontana" o
Aeroporto Internacional de São Paulo - Aero
porto de Congonhas ., localizado na cidade de
São Paulo - 5P.

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1!! O aeroporto internacional de São Pau
lo, atualmente conhecido como aeroporto de Con
gonhas, localizado na cidade de São Paulo - SP,
passa a denominar-se wAeroporto Ornar Fontana".

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

Art. 3lI Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação

Personalidade nacionalmente reconhecida por
seu trabalho no setor da aviação comercial brasileira,
advogado e piloto, com mais de 22 mil horas de VÔO, o
Comandante Omar Fontana foi um aficcionado pela
aviação. Sentiu o despertar de sua vocação na infân
cia, quando, no pátio do Liceu Coração de Jesus, onde
estudava em São Paulo, viu um avião sobrevoando a
escola. Sua história contempla inúmeras ações de pio
neirismos e lutas Que sempre resultaram em favor do
setor da aviação no Brasil. De um simples DC-3, Ornar
Fontana chegou aos modernos Boeing 767, conquistando,
ao longo de sua trajetória empresarial reconhecimento e
destaque em todo o setor da av\ação no Brasil.

Sua obstinada paixão pela aviação resultou na fun
dação, em 1955, da empresa Sadia SATransportes Aére-

os, inicialmente voltada ao transporte de carga O constan·
te dinamismo de Omar Fontana determinou °crescimento
da empresa e, em menos de um ano, foram criadas as r0

tas para passageiros. Na década de 70, a empresa mudou
o nome, passando a chamar-se Transbrasü.

Não ter integrado a Força Aérea Brasileira talvez
tenha sido a maiorfrustação de Omar Fontana. Quando
tentou se inscrever, descobriu que um dos cursos de pi
lotagem que fizera não estava legalizado. A opção foi
trabalhar com aviação na extinta Panair.O pai, Atí\io - a
quem Omar Fontana tinha como um herói -, contava
que o filho gastava toda sua mesada no Campo de Mar
te, em cursos de pilotagem e no aluguel de aviões.
Ornar Fontana gostava de ser chamado de piloto. Há
poucos anos, era comum encontrá-lo pilotando os
aviões da companhia que fundou, Falecido no dia 8 de
dezembro de 2000, aos 73 anos, Omar Fontana ocupa
va a Presidência do Conselho de Administração e Con
trole da Transbrasil.

A nosso ver, a indicação do nome do Coman
dante Ornar Fontana para o Aeroporto de Congo
nhas, em São Paulo, representa uma feliz e oportuna
associação.

Sala das sessões, 9 de maio de 2001 . - Romeu
Tuma.

(Ã Comissão de Educação - decisão terminali-
va.)

Publicado no Diário do Senado Federal de 10 ·5·2001



EMENDA N° 1 - CE

(SUBSTITUTIVO)

Denomina "Aeroporto Internacional
de São Paulo/Congonhas - Comandante
Ornar Fontana" o atual Aeroporto Inter
nacional de São Paulo - Congonhas.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 77, DE 2001

Assinam o Parecer em 27 de novembro de
2001 , os Senhores Senadores:

00. Presidente: Ricardo Santos

1. Relator: Geraldo Althoff
2. Antônio Carlos Júnior
3. Freitas Neto
4. Pedro Piva

5. Valmir Amaral
6. Geraldo Cândido
7. Lúcio Alcântara

8. Gilvam Borges
9. Nabor Júnior
10. Gerson Camata
11. Arlindo Porto

12. Juvêncio da Fonseca
13. Emília Fernandes
14. Álvaro Dias
15. Fernando Matusalém

Art. 1° Fica denominado "Aeroporto Internacio
nal de São Paulo - Congonhas, Comandante Ornar
Fontana" o Aeroporto Internacional de São Paulo
Congonhas, no Estado de São Paulo.

Art. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Sala da Comissão, 27 de novembro de 2001. 
Relator: Geraldo Althoff, Antônio Carlos Júnior,
Freitas Neto, Pedro Piva, Valmir Amaral, Geraldo
Cândido, Lúcio Alcântara, Gilvam Borges, Nabor
Júnior, Gerson Camata, Arlindo Porto, Juvêncio
da Fonseca, Emília Fernandes, Álvaro Dias, Fer
nando Matusalém.

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Lei do Senado n° 77, de 2001,
de autoria do Senador Romeu Tuma, que
denomina Aeroporto Ornar Fontana o Ae
roporto Internacional de São Paulo.

Relator: Senador Geraldo Althoff

~ .
E indiscutivelmente louvável a iniciativa do emi-

nente Senador Romeu Tuma de prestar homenagem
a uma personalidade nacionalmente conhecida por
seu trabalho no setor da aviação comercial brasileira,
o Comandante Ornar Fontana, que, ao longo de sua
trajetória empresarial, conquistou reconhecimento e
destaque em todo o setor da aviação.

A história de vida desse aviador brasileiro, "suas
inúmeras ações de pioneirismo e lutas que sempre re
sultaram em favor do setor de aviação no Brasil" fazem
dessa homenagem um ato de reconhecimento e justi
ça a um dos filhos ilustres do Estado de São Paulo.

Analisando-se, no entanto, o texto proposto no
PLS na 77/2001, observam-se algumas inadequa
ções de redação legislativa, merecedoras de reparo.
Em primeiro lugar, o nome oficial do aeroporto é "Ae
roporto Internacional de São Paulo/Congonhas". Em
segundo, há um entendimento no Congresso Nacio
nal de que o nome da personalidade que se quer ho
menagear deve ser acrescido à denominação oficial
em vigor, como forma de preservar inalterada a identi
ficação das instalações aeroportuárias.

Observe-se, adicionalmente, que, além de ser
uma regra internacionalmente consagrada dar-se aos
aeroportos o nome da localidade onde se situam, a
manutenção da designação original constitui requisito
fundamental para a segurança das operações e confi
abilidade das comunicações aéreas.

I - Relatório

Vem a esta Comissão de Educação, para ser
apreciado, o Projeto de Lei do Senado na 77, de 2001,
de autoria do Senador Romeu Tuma. A iniciativa visa
substituir a denominação atual do Aeroporto Interna
cional de São Pauto/Congonhas, na Cidade de São
Paulo, por "Aeroporto Ornar Fontana".

Justifica o nobre Autor da proposição que a obs
tinada paixão de Ornar Fontana pela aviação, que re
sultou na fundação da empresa Sadia S.A., Transpor
tes Aéreos, impulsionou o crescimento da empresa
que hoje se denomina Transbrasil.

11- Análise
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PARECER N° 1.478, DE 2001 Pelo exposto, estamos convictos de que a inicia-
tiva do nobre Senador Romeu Tuma é merecedora de
todo nosso apoio, razão pela qual concluímos este re
latório com voto pela aprovação do Projeto de Lei do
Senado n° 77, de 2001, nos termos do seguinte subs
titutivo:
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TEXTO FINAL

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 77, DE 2001

Denomina "Aeroporto Internacional
de São Paulo/Congonhas - Comandante
Omar Fontana" atual Aeroporto Internaci
onal de São Paulo/Congonhas.

Art. 1° Fica denominado "Aeroporto Internacio
nal de São Paulo/Congonhas - Comandante Omar
Fontana" o Aeroporto Internacional de São Pau
lo/Congonhas, no Estado de São Paulo.

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

Sala da Comissão,

, Relator

Documento anexado pela Secretaria-Geral
da Mesa, nos termos do art. 250 do Regimento
Interno.

Ofício n° CE/65/2001

Brasília, 27 de novembro de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Senador Ramez Tebet
Presidente do Senado Federal
Nesta

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que esta Co
missão aprovou, em reunião realizada no dia de
hoje, substitutivo, de autoria de Sua Excelência
o Senhor Senador Geraldo Althoff, ao Projeto de
Lei do Senado n° 77, de 2001, de Sua Excelên
cia o Senhor Senador Romeu Tuma que, "deno
mina "Aeroporto Omar Fontana" o Aeroporto
Internacional de São Paulo - Aeroporto de Con-

gonhas - localizado na cidade de São Paulo 
SP."

A matéria será incluída em pauta da próxima
reunião, para apreciação em turno suplementar,
nos termos do disposto no art. 282, combinado
com o art. 92 do Regimento Interno do Senado Fe
deral.

Atenciosamente, - Senador Ricardo Santos,
Presidente da Comissão de Educação.

Publicado no Diário do Senado Federal, de
13-12-2001.

PROJETO DE LEI N° 6.168, DE 2002

Denomina "Aeroporto Internacio
nal de São Paulo/Congonhas - Coman
dante Omar Fontana" o atual Aeroporto
Internacional de São Paulo/Congo
nhas.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É denominado "Aeroporto Internacional
de São Paulo/Congonhas - Comandante Omar Fon
tana" o Aeroporto Internacional de São Paulo/Con
gonhas, no Estado de São Paulo.

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

Senado Federal, 26 de fevereiro de 2002. 
Senador Ramez Tebet, Presidente do Senado Fe
deral.

Ofício n° 99 (SF)

Brasília, 26 de fevereiro de 2002

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

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 nO 216, de 2001, constante dos au
tógrafos em anexo, que "denomina 'Prefeito Lebon
Duvoisin' o viaduto situado no Km-6 da Rodovia
BR-l 01, no acesso ao Município de Garuva, Estado
de Santa Catarina".

Atenciosamente, - Senador Carlos Wilson,
Primeiro Secretário.
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PROJETO DE LEI DO SENADO
NQ 216, DE 2001

Fevert:iro de 2002

DenomIna "Pre1l:;;to Lebon Duvoisin" o viaduto
situado no Km6 da Rodovia BR - 101 , no acesso ao
Município de Garuva. Estado de Santa Catarina.

O Congresso "Iacional decreta:
Art. 12 Fica denominado "Prefeito Lebon

Duvoisin" o viaduto situado no Km6 da Rodovia BR
- 101, no acesso ao Município de Garuva, Estado
de Santa Catarina.

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

Justificação
O objetivo da iniciativa é manter presente na

memória dos catarinenses o nome de Lebon
Duvoisin, importante figura da história garuvense.

Nascido em 1917 e falecido em 2000,
Duvoisin foi vereador de São Francisco do Sul,
municipio do qual Garuva toi distrito, e, por duas
vezes, prefeito de Garuva. Ao longo de sua vida
pública, participou ativamente na política do
município, destacando-se como um dos próceres
do desenvolvimento da região.

A homenagem corresponde aos anseios da
classe política de Garuva, que aprovou moção.
junto à sua Câmara Municipal. indicando o nome de
Duvoisín para denominar o referido viaduto.

A proposição tem sua base jurídica na Lei nº
6.682, de 27 de agosto de 1979, que disciplina a
designação das rodovias integrantes do Plano
Nacional de Viação. De acordo com essa lei,

estações terminais, trechos de via e obras de arte
poderão ter, supletivamente. a designação de um fato
histórico ou de nome de pessoa falecida que ha)a
prestado relevante serviço à nação ou à humanidade.
ouvido previamente o órgão administrativo competente.

Pelas razões expostas, solicitamos a colaboração
dos nobres Parlamentares para a aprovação da
presente iniciativa.

Sala das Sessões, 18 de outubro de 2001. 
Senador Casildo Maldaner.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA
LEI Nº 6.682, DE 27 DE AGOSTO DE 1979

Dispõe sobre a denominação de vias e
estações terminais do Plano Nacional de Viação, e
dá outras providências.

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

Art. 151 As estações terminais. obras-de-arte ou
trechos de via do sistema nacional de transporte terão
a denominação das localidades em que se encontrem,
cruzem ou interliguem, consoante a nomenclatura
estabelecida pelo Plano Nacional de Viação.

Parágrafo único. Na execução do disposto neste
artigo será ouvido, previamente, em cada caso, o órgão
administrativo competente.

Art. 251 Mediante lei especial, e observada a
regra estabelecidas no artigo antenor. uma estação
terminal, obra-de-arte ou trecho de via poderá ter,
supletivamente, a designação de um fato histórico ou
de nome de pessoa falecida que haja prestado
relevante serviço à Nação ou à Humanidade.

Art. 311 São mantidas as denominações de
estações terminais, obras-da-arte e trechos de via
aprovadas por lei.

Art. 411 O Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de noventa dias, estabelecendo, inclusive, o
início de sua execução.

Art. 511 Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em
contrário.

Brasília. 27 de agosto de 1979; 158º da
Independência e 91 11 da República. - JOÃO
FIGUEIREDO - Eliseu Resende.

(À Comissão de Educação - decisão
terminativa.)

Publicado no Diário do Senado Federal de 19 - 10 - 200I
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SENADO FEDERAL

PARECER N° 1.479, DE 2001

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Lei do Senado n° 216, de 2001,
de autoria do Senador Casildo Maldaner,
que denomina 'Prefeito Lebon Duvoisin'
o viaduto situado no km6 da Rodovia
BR-101, no acesso ao Município de Garu
va, Estado de Santa Catarina.

Relator: Senador Nabor Júnior

I - Relatório

De autoria do Senador Casildo Maldaner, o
Projeto de Lei do Senado nO 216, de 2001, tem por
objetivo atribuir ao viaduto rodoviário situado no
acesso ao Município de Garuva - km6 da BR-101 -,
no Estado de Santa Catarina, a denominação "Pre
feito Lebon Duvoisin".

Ao justificar a iniciativa, o autor destaca aspec
tos relevantes da biografia do homenageado, com
ênfase na estreita ligação que manteve, ao longo de
sua vida pública, com o município catarinense de
Garuva.

A esta Comissão compete decidir sobre a pro
posição em caráter terminativo, examinando-a sob
os aspectos do mérito, da constitucionalidade e juri
dicidade, além da técnica legislativa.

No prazo regimental, nenhuma emenda foi ofe
recida.

11- Análise

De acordo com a Lei n° 6.682, de 27 de agosto
de 1979, é facultado atribuir a terminais, viadutos ou
trechos de vias integrantes do Sistema Nacional de
Transporte, mediante lei especial, designação suple
tiva àquela de caráter oficial, estabelecida no Plano
Nacional de Viação. São admissíveis, para esse fim,
as designações de fatos históricos ou nomes de
pessoas falecidas com relevantes serviços presta
dos à Nação ou à humanidade.

Pelo que se pode depreender dos dados bio
gráficos incluídos na justificação do projetos a inicia
tiva do ilustre Senador Casildo Maldaner traduz uma
justa e merecida homenagem. Afinal, o viaduto que
receberá o nome de Lebon Duvoisin está situado

exatamente no acesso, pela BR-101, ao município
onde se desenrolou a vida política do homenagea
do, toda ela voltada para o progresso e o desenvol
vimento da região.

Duas vezes prefeito de Garuva, os feitos de
Lebon Duvoisin são objeto do reconhecimento de
todos os munícipes, com destaque para a classe
política local. Dela, aliás, partiu originalmente a indi
cação para a homenagem de que trata o PLS n°
216, de 2001.

Além de meritória, verifica-se que a proposição
observa os requisitos formais de constitucionalidade
e juridicidade, e está vazada em boa técnica legisla
tiva. Nada se apresenta, assim, que impeça a sua
aprovação, nos termos constantes do projeto de au
toria do Senador Casildo Maldaner.

111- Voto

Ante o exposto, voto pela aprovação do PLS n°
216, de 2001.

Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2001. 
Ricardo Santos - Relator, Nabor Júnior - Eduar
do Suplicy - Antônio Carlos Junior - Romeu
Tuma - Marluce Pinto - Álvaro Dias - Teotônio
Vilela Filho - Mauro Miranda - Gerson Camata 
Waldeck Ornélas - Maria do Carmo Alves - Luiz
Otávio - Freitas Neto - Gilvam Borges - Benício
Sampaio.

Assinam o parecer, em 4dde dezembro de
2001 , os Senhores Senadores:

00. Presidente, Ricardo Santos

1. Relator, Nabor Júnior

2.Eduardo Suplicy

3. Antônio Carlos Junior

4. Romeu Tuma

5. Marluce Pinto

6. Álvaro Dias

7. Teotônio Vilela Filho

8. Mauro Miranda

9. Gerson Camata

10. Waldeck Ornélas

11 . Maria do Carmo Alves

12. Luiz Otávio
13. Freitas Neto

14. Gilvam Borges
15. Benício Sampaio.
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SF PLS 00216/2001 de 18/10/2001

Autor

Ementa

Indexação

Despacho Inicial

Localização atual

Última Ação

Tramitações

SENADOR - Casildo Maldaner

Denomina "Prefeito Labon Duvolsln" o viaduto situado no Km 6 da Rodovia BR-I0l, no acesso ao Município de
Garuva, Estado de Santa catarina.

DENOMINAÇÃO, '!1ADUTO, NOME, VIADUTO PREFEITO LEBON DUVOISIN, LOCALIZAÇÃO, TRECHO, RODOVIA
FEDERAL, MUNICIPlO, GARUVA, ESTADO, (SC).

Sf CE COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE

Sf PLS 00216/2001
Data: 21/02/2002
Local: ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Situação: APROVADA A MATÉRIA (DECISÃO TERMINATIVA)
Texto: A Presidência comunica que se esgotou ontem o prazo previsto no art. 91, § 30 do RlSF, sem que
tenha sido interposto recurso no sentido da apreciação da matéria pelo Plenário. Aprovado termlnativamente
pela Comissio de Educação, a matéria VII il Câmara dos Deputados. À SSCLSf, com destino à SSEXP.

Inverter ordenQo de Dmjtac:6es !Data ascendente)

5f PLS 00216/2001
26/02/2002 S5EXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão devidamente assinado.

22/02/2002 SSEXP - SUBSECRETt RIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste órgão às 10hlSmir·. Encaminhados expedientes à SGM para
colher assinaturas.

22/02/2002 SSCLSF - SUB5EC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Procedida a revisão dos autógrafos de fls. 13. À Subsecretaria de Expediente.

21/02/2002 SSEXP - SUBSECRE;i~RIA DE EXPEDIENTE
À SSCLSF para revisão dos autógrafos (fls. 13 ).

21/02/2002 SSEXP - SUBSECRETARIA DE EXPEDIENTE
Recebido neste Ól1lão às 17:15 hs.

21/02/2002 SSCLSf • SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Procedida a revisão do texto final (fls. 12). À SSEXP.

21/02/2002 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Situação: APROVADA A MATÉRIA (DECISÃO TERMINATIVA)
A Presidência comunica que se esgotou ontem o prazo previsto no art. 91, § 30

do RI5F, sem que tenha sido interposto recurso no sentido da apreciação da
matéria pelo Plenário. Aprovado terminativamente pela Comissão de Educação,
a matéria Vii li Câmara dos Deputados. À SSa.sF, com destino à SSEXP.

Publicação em 22/02/2002 no DSF páginas: 653 ( Ver diário )
20/02/2002 SSCLSF - SUB5eC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Encaminhado ao Plenário para comunicação do ténnino do prazo de
apresentação de recurso.

13/12/2001 SSCLSf - SUBSeC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Prazo para interposição de recurso: 14.12.2001 a 15.02.2002.

12/12/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÀRlO
Leitura do Parecer nO 1.47912001 - CE, Relator: Senador Nabor Júnior,
favorável. É lido o Oficio nO 70/2001, do Presidente da Comissão de Educação,
comunicando a aprovação do projeto, em reuniio realizada, em 04.12.:..lO1.
Abertura de prazo de cinco dias úteis pera interposição de recurso, por .Im
décimo da composição da casa, para que a matéria seja apreciada pelo Plenário.
ÀSSCLSF.
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Publicação em 13/12/2001 no OSF páginas: 30847 - 30848 (Ver di6rio )
Publicação em 13/12/2001 no DSF páginas: 30851 ( Ver diário )
06/12/2001 SSCLSF - SUBSEC. COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO SENADO
Situação: AGUARDANDO LEITURA PARECER (ES)
Matéria aguardando leitura do parecer da Comissão de Educação (CE).

04/12/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
À SSCLSF para as devidas providências.

04/12/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: APROVADO PARECER NA COMISSÃO
A Comissão, reunida no dia de hoje, aprova por quinze (15) votos favoráveis, o
projeto de autoria do Senador Caslldo Maldaner, relatado pelo Senador Nabor
Júnior. Anexado à fi. OS, ofício do Presidente da Comissão, Senador Ricardo
Santos, comunicando ao Presidente do Senado Federal, Senador Ramez Tebet, a
aprovação do projeto.

27/11/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: PRONTO PARA A PAUTA NA COMISSÃO
Devolvido pelo relator, Senador Nabor Júnior, com relatório concluindo pela
aprovação do projeto, estando em condições de ser Incluído em pauta.

26/10/2001 Cf - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: MATÉRIA COM A RELATaRIA
Distribuído ao Senador Nabor Júnior, para relatar.

26/10/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATOR
Não foram oferecidas emendas no prazo regimental. Aguardando distribuição.

18/10/2001 CE - COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
Situação: AGUARDANDO RECEBIMENTO DE EMENDAS
R.ecebido nesta Comissão em 18/10/2001. Aguardando recebimento de
emendas.

18/10/2001 ATA-PLEN - SUBSECRETARIA DE ATA - PLENÁRIO
Leitura. AComissão de Educação, em decisão terminativa, onde poderá receber
emendas no prazo de cinco dias úteis, após publicado e distribuído em avulsos.
Ao PLEG, com destino à CE.

Publicação em 19/10/2001 no OSf páginas: 25560 - 25561 (Ver diário)
18/10/2001 PLEG - PROTOCOLO LEGISLATIVO
Este processo contém 03 (três) folhas numeradas e rubricadas. À :iSCOM.

Fonte: Secretaria-Geral da Mesa
Dúvidas, reclamações e informações: SSINE - SubsecretaÓa de Informações
(311-3325, 3U-3572)
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PROJETO DE LEI N° 6.169, DE 2002

Denomina "Prefeito Lebon Duvoi
sin" o viaduto situado no km6 da Rodo
via BR-101, no acesso ao Município de
Garuva, Estado de Santa Catarina.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 É denominado "Prefeito Lebon Duvoisin" o

viaduto situado no krn6 da Rodovia BR-1 01 , no acesso
ao Município de Garuva, Estado de Santa Catarina.

Art. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Senado Federal, 26 de fevereiro de 2002. - Se
nador Rammez Tebet, Presidente do Senado Federal.

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

Ofício n° 65-L-PFU02

Brasília, 27 de fevereiro de 2002

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Ariston

Andrade para integrar, como membro suplente, a Co
missão Especial destinada a apreciar e proferir pare
cer ao Projeto de Lei nO 2.905, de 1997, do Senhor
Deputado Fernando Gabeira, que "Impõe condições
para a comercialização de alimentos geneticamente
modificados" e apensados, em vaga existente.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli
veira, Líder do PFL.

COMlssAo ESPECIAL

Cc:..nlssâo Especial destinada a analisar e prot'erlr parecer ao Projet:o de Lei n° 2905, de
"1997, que "llmpOe condições para a comercialização de alilmentos geneticalTlente

onodlt'icados" .

Proposição: PL. 2905/97

Pre3~d~~ta. __ e_e. _. _._

1° v~ce-Pres~ctente•...
2 Q Vice-Presidente __
3 Q Vice-Presidente.
Relator._. __ . _

TITULARES

CARLOS BATATA
CARLOS DUNGA

LUIZ RIBEIRO
NELSON MARQUEZELLI

ROSE DE FREITAS
SAULO PEDROSA
XICO GRAZIANO

1 vaga(s)

CARLOS ALBERTO ROSADO
CELCITA PINHEIRO

FRANCISCO COELHO
.JAIME FERNANDES

.JOSÊ ROCHA
LUCIANO PIZZATTO

MARIO ASSAD JÚNIOR (PL)

ALBERTO FRAGA
CONFÚCIO MOURA
DARClslO PERONDI

IOOR AVELlNO
MOACiR MICHELETTO

SILAS BRASILEIRO

Autor: FERNANDO GABEIRA

CARLOS ALBER~O ROSADO
SAULO PEDROSA (PSDB)
JOÃO GRANOAO (PT)
HUGO BIEHL {l?PB}
CONFÚCIO MOURA (PMDB)

SUPLENTES

Bloco PSOB.PTB
ELIAS MURAD

.JOSÊ CARLOS ELIAS
.JOSÊ CARLOS MARTINEZ

ODILlO BALBINOTTI
PAULO MOURAO
PEDRO CANEDO

VVEUNTON FAGUNDES (Iic.)- (PL)
1 vaga(s)

Bloco PFL.P5T
ADAUTO PEREIRA

ARISTON ANDRADE
DEUSDETH PANTO.JA

.JAIME MARTINS
.JOAQUIM FRANCISCO

PAULO OCTÁVIO
PEDRO PEDROSSIAN (PPB)

PMDB
FREIRE .JÚNIOR

.JOSÊ BORBA
MARCELO CASTRO

OSVALDO REiS
2 vaga(s)

PT
.JOÃO GRANDAO

LUIZ EDUARDO GREENHALGH
MARCOS AFONSO
NILSON MOURAo

PPB

FERNANDO FERRO
IARA BERNARDI
LUCI CHOINACKI

1 vaga(s)

FETTER .JUNIOR
HUGOBIEHL

SALOMAo CRUZ (PFL)

ALDO ARANTES
SÊRGIO NOVAIS

EMERSON KAPAZ
POMPEO DE MATTOS

RONALDO VASCONCELLOS

FERNANDO GABEIRA (PT)

Bloco P5B.PC do B

Bloco PDT~PPS

Bloco PL.P5L

PV

CLEONANCIO FONSECA
DILCEU SPERAFICO

ROBERTO BALESTRA

KINCAS MATTOS
VANESSA GRAZ.ZIOTIN

ALCEU COLLARES
MÁRCIO BITTAR

PAULO JOSÊ GOUVÊA

MARCOS ROLIM (PT)

Ana Clara Fonseca Sereja

Ane~o II • Pavi~ento S~perior# Sala l65-B

Secretá.c-.i.o Coa.) :

Loca.l •. _ ... _ . :

~.re~efone . . : 3lB-7555 FAX: 3~8-2140

• IIG. - deputado(a) IJcerlcfado(a) cor" aSldunÇaO de suplente
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Defiro. Publique-se.
Em 27-2-02. - Aécio Neves, Presidente.

Do Sr. Deputado Eunício Oliveira, Vice-Lí
der do PMDB, nos seguintes termos:

OF/GAB/IIN° 17

Brasília, 21 de fevereiro de 2002

A Sua Excelência o Senhor
Aécio Neves

Pn~zados Companheiros,

MO. Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, dirijo-me a Vossa

Excelência com o objetivo de comunicar-lhe que o
eminente Deputado Geddel Vieira Lima foi escolhido
Líder do PMDB em documento anexo subscrito pela
maioria absoluta dos integrantes da representação.

Por oportuno, declaro a Vossa Excelência ex
pressões do meu apreço e admiração. - Deputado
Eunício Oliveira, Vice-Líder do PMDB.

Nesta conjuntllla pré-eleitoral. em que o País se prcpala para mais
um processo democr,1tico de escolha de seus representantes, em
nírú., estadual e l18ciomd. momento fund81nent8l pala o Partido
ampJjar sua atuação política 11,1 construção de uma sociedade mais
rqmlnímt' do ponto de n3ta da justiça EocÍal, fàz-se necessááo que
continuemos tendo ;i frente da nossa Bancm-Ja o eminente
Companheiro (;EDDEL VIEIR.I LhllA.

1VeS5es anos de liderança. o Líder Geddel rem confinnc7ndo sua
ÍnquÍetante e tenaz éltÍtude em apoio aos Colegas de Bancada. na
éJJúculaçâo hahilidosa das grandes questões que eIlvob-enl o
Partido, notadamente junto ao Gorerno federa1. e, sohretudo, por
seu manifesto respeito às tradições. à história e aos princípios
programáticos que nOlteiam nosso PlIIDB.

COJ1~Íderal1do a 11exl1nlidade política e a pOS1Ç/10 de fiel intérprete
do sentimento da Bancadél, lVÓS. OS COiVPA1VH.EIROS ABAIXO
ASSLVADOS. sentimo-nos estilllu11dos para ratificar a
permanência do Deputado (;EDDEL VIEIRA LI~fA na Lidemnça
do P11;fDB nesta (:asa. certos de estarmos dando importante
contrihuição à Bancada, ao Pllrtido. ,10 Congresso e à JVação.

'V ..~~:l:~
.Ul~.

NOME
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OF/BLOCO/N° 1/02

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 200204024 Quinta-feira 28

Defiro. Publique-se.
Ao Sr. Diretor Geral
Em 27-2-02. - Aécio Neves, Presidente.

Do Bloco Parlamentar PDT/PPS, nos seguin
testermos:

Brasília, 27 de fevereiro 2002

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

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no § 2° do art. 9,

combinado com o art.12 do Regimento Interno da Câ-

mara dos Deputados, comunicamos a Vossa Exce
lência que a Liderança do Bloco PDT/PPS passa a
ser exercida pelo Senhor Deputado João Herrmann
Neto/PPS, nos termos do acordo comunicado a essa
Presidência através do ofício GL-n° 16/2001, a partir
desta data.

Outrossim, indicamos o Deputado Alceu Cola
res/PDT, como 1° Vice-Líder, e os Deputados Fernan
do Coruja, Dr. Hélio, e José Roberto Batochio da Ban
eada do PDT, os Vice-Líderes da Bancada do PPS
serão indicados posteriormente.

Anexos: 2
Atenciosamente, - Deputado João Herrmann

Neto, Líder do PPS; Deputado Miro Texeira, Líder do
PDT.

UOERANÇA DO BLOCO POTIPPS

Anexo 11 - Liderança do PDT

FERNANDO CORUJA 242

ALCEU COLARES 807

GIOVANNI QUEIROZ 534

810

711

426

384 -111

578 - JII

POMPEO DE MATTOS

SERAFIM VENZON

VIVALDO BARBOSA

WOLNEY QUEIROZ

~N~E=.:..IV:..:.A~M~O..:.-R=E:.:.:.IR..::.A":"'- -+_-':::':'--I-_-=~C2-~./J.~~=$~~\'~
OLlMPIO PIRES

DA. HÉLIO 734

JOSÉ ROBERTO BATOCHIO

MIRO TEIXEIRA

t-J_O_Ã_O_E_D_U_A_R_D_O_D_A_D_O__-l--_4_78_-_1II -t-----T~~~~~é::;;:,:~::J
JOÃO SAMPAIO 944

EURípES MIRANDA 252

ENIO BACCI 930
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LIDERANÇA DO BLOCO PDT/PPS

ANEXO I - Liderança do PPS

AGNALDO MUNJZ 833

AIRTON CASCAVEL 909

..."":; ....... : ~.. ' . .....
,

: .~._._.~..::. '" ; ":~S~:~~.' :- .

CLEMENTINO COELHO 537

EMERSON KAPAZ 222

IVAN PAIXÃO 216

JOÃO HERRMANN NETO . 637

MÁRCIO BITIAR 343

NELSON PROENÇA 804

PIMENTEL GOMES 575/111

REGIS CAVALVANTE 962

RICARDO FERRAÇO 724

RUBENS FURLAN 836

RUBENS BUENO 820
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Defiro. Publique-se.
Ao Sr. Diretor Geral
Em 27-2-02. - Aécio Neves, Presi

dente.

Da Bancada do PPS, nos seguintes termos:

OF. L1D/N° 23/2002

Brasília, 27, de fevereiro de 2002

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

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, de acordo com
o art. 9° § 2° do Regimento Interno, que o Deputado
João Herrmann Neto - PPS/SP, foi eleito Líder par
ra este Período Legislativo, por decisão da Bancada
do Partido Popular Socialista - PPS.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar
a Vossa Excelência nossos protestos de distinta
consideração.

Atenciosamente, - João Herrmann Neto.

Defiro. Publique-se.
Ao Sr. Diretor Geral
Em 27-2-02. - Aécio Neves, Presi

dente.

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

OF. N° 1.513-P/2001 - CCJR

Brasília, 11 de dezembro 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, a Proposta de Emenda
à Constituição n° 183/99, apreciada por este órgão
técnico, em 6 de dezembro do corrente.

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

Publique-se.
Em 27-2-02. - Aécio Neves, Presidente.

OF. N° 1.523-P/2001 - CCJR

Brasília, 12 de dezembro 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 Lei n°
4.800/01, apreciado por este órgão técnico, em 6 de
dezembro do corrente.

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

Publique-se.
Em 27-2-02. - Aécio Neves, Presi

dente.

OF. N° 1.600-P/2001 - CCJR

Brasília, 18 de dezembro de 2001

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

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, em cumpri
mento ao art. 58 do Regimento Interno, à aprecia
ção por este órgão técnico, em 11 de dezembro do
corrente, do Projeto de Lei n° 2.285-A/99.
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Solicito a Vossa Excelência autorizar a publi- Do Sr. Deputado Adão Pretto, nos seguin-
cação do referido projeto e parecer a ele oferecido. tes termos:

Cordialmente, - Deputado Inaldo Leitão, Presi- Of. Interno GAP n° 6/2002
dente.

Publique-se.
Em 27-2-02. - Aécio Neves, Presi

dente.

Of. nO 1.611-P/2001 - CCJR

Brasília, em 18 de dezembro de 2001

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

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, em cumpri
mento ao art. 58 do Regimento Interno, a aprecia
ção por este órgão técnico, em 11 de dezembro
do corrente, dos Projetos de Lei nOs 4.281/01 e
4.914/01, apensado.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publi
cação dos referidos projetos e parecer a eles ofere
cidos.

Cordialmente, - Deputado Inaldo Leitão, Pre
sidente.

Publique-se.
Em 27-2-02. - Aécio Neves, Presi

dente.

Of. n° 1.615-P/2001 - CCJR

Brasília, 18 de dezembro 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 Lei n°
2.818/00, apreciado por este órgão técnico, em 12
de dezembro do corrente.

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

Publique-se.
Em 27-2-02. - Aécio Neves, Presi

dente.

Brasília, DF, 27 de fevereiro de 2002

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

Ao cumprimentá-lo cordialmente e de conformi
dade com o art. 182 do Regimento Interno, venho por
meio deste declarar que estive presente na Sessão
Extraordinária de ontem, 26 de fevereiro pp bem
como votei não à PEC n° 203/95 - Segundo Turno, ra
zão pela qual solicito as devidas providências admi
nistrativas à alteração da lista de presenças e votação
publicada na internet e demais veículos de Comuni
cação da Casa.

Sem mais, colho o ensejo para reiterar protestos
de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente, - Deputado Adão Pretto.

Publique-se.
Em 27-2-02. - Aécio Neves, Presi

dente.

*MEDIDA PROVISÓRIA N° 13-A, DE 2001
(Do Poder Executivo)

MENSAGEM N° 1.348/01

Cria aqui o cargo de Secretário de
Estado de Comunicação de Governo,
tendo parecer do Relator designado pela
Mesa em substituição à Comissão Mista
do Congresso Nacional, pela aprovação
(Relator: Deputado Rubem Medina).

(Publique-se submeta-se ao Plenário)

SUMÁRIO

Parecer do Relator designado pela mesa em
substituição à Comissão mista do Congresso
Nacional

*Medida inicial publicada no OCO de 19-2-01

PARECER DO RELATOR DESIGNADO PELA
MESA, EM SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO MISTA,

À MEDIDA PROVISÓRIA N° 13, DE 2001.

O SR. RUBEM MEDINA (PFL - RJ. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tra
ta-se da Medida Provisória nO 13, de 2001, que cria o
cargo de Secretário de Estado de Comunicação de
Governo.



Em 22 de outubro de 2001

MENSAGEM N° 1.234, DE 2001
(Do Poder Executivo)

Mensagem com a qual o Excelentís
simo Senhor Presidente da República co
munica que se ausentará do País no pe
ríodo de 7 a 11 de novembro de 2001,
para realizar visita de trabalho aos Esta
dos Unidos da América e participar da
abertura do Debate-Geral da 568 Sessão
da Assembléia-Geral das Nações Unidas.

(Publique-se.)

Senhores Membros da Câmara dos Deputados,
Dirijo-me a Vossas Excelências para infor

má-los de que me ausentarei do País no período de 7
a 11 de novembro de 2001, para realizar visita de tra
balho aos Estados Unidos da América e participar da
abertura do Debate-Geral da 56a Sessão da Assem
bléia-Gerai das Nações Unidas.

Brasília, 5 de novembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem com a

qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
comunica que se ausentará do País no período de 25
de outubro a 1° de novembro de 2001 , para realizar visi
ta ao Reino da Espanha e à República Francesa, a con
vite, respectivamente, do Presidente da Fundação Gor
batchev e do Presidente da Assembléia Nacional.

Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
Casa Civil da Presidência da República.
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Quanto à argumentação do Deputado José Na França, entre os dias 29 e 31 de outubro, man-
Antonio Almeida, é evidente que o cargo de Secretá- terei reuniões de trabalho com o Presidente Jacques
rio de Estado substitui o cargo de Ministro de Estado. Chirac e com o Primeiro-Ministro Lionel Jospin e partici-
É claro que as despesas referentes ao cargo de Mi - parei de sessão solene da Assembléia Nacional, onde,
nistro estariam relegadas a segundo plano, já que se a convite do Presidente do Parlamento, proferirei discur-
está criando outro cargo para a mesma função. so a Deputados e membros do Governo francês.

Essa medida provisória cria um cargo de nature- As visitas à Espanha e à França deverão ofere-
za especial de Secretário de Estado de Comunicação cer importante contribuição à intensificação e à diver-
de Governo e se justifica pela necessidade de desig- sificação de nosso relacionamento com aqueles paí-
nação imediata do titular, o que está absolutamente ses, ambos parceiros importantes do Brasil no cená-
pendente. rio internacional.

A medida preenche os requisitos constitucionais Brasília, 22 de outubro de 2001. - Fernando
de relevância e urgência, não violando qualquer reda- Henrique Cardoso.
ção prevista no art. 62 da Constituição Federal, razão Aviso n0 1.193 _C.Civil
pela qual opinamos pela admissibilidade. No mérito,
como assinala a exposição de motivos que a acompa
nha, a medida atende a preocupação do Governo
com contenção de gastos, o que se dará com a trans
formação da Secretaria de Comunicação de Governo
em Secretaria de Estado. Além disso, não implicará
qualquer prejuízo de ordem administrativa, permitin
do a continuidade dos serviços de divulgação e de co
municação do Governo.

Nesses termos, opinamos pela aprovação da
Medida Provisória n° 13, de 2001.

Este é o nosso parecer.

MENSAGEM N° 1.101, DE 2001
(Do Poder Executivo)

Comunica o Excelentíssimo Presi
dente da República que se ausentará do
País no período de 25 de outubro a pri
meiro de novembro de 2001, para realizar
visita ao Reino da Espanha e à República
Francesa, a convite, respectivamente, do
Presidente da Fundação Gorbatchev e do
Presidente da Assembléia Nacional.

(Publique-se.)

Senhores Membros da Câmara dos Deputados,
Dirijo-me a Vossas Excelências para infor

má-los de que me ausentarei do País no período de
25 de outubro a 1° de novembro de 2001, para reali
zar visita ao Reino da Espanha e à República France
sa, a convite, respectivamente, do Presidente da Fun
dação Gorbatchev e do Presidente da Assembléia
Nacional.

Na Espanha, entre os dias 25 e 29 de outubro,
além de reunião de trabalho com o Presidente do Go
verno Espanhol, José Maria Aznar, participarei da
"Conferência sobre Transição Democrática e Consoli
dação da Democracia", evento organizado pela pres
tigiosa Fundação Gorbatchev.
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Aviso n° 1.345 - C.Civil

Em 5 de novembro 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 com a

qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli
ca comunica que se ausentará do País no período de
7 a 11 de novembro de 2001 , para realizar visita de
trabalho aos Estados Unidos da América e participar
da abertura do Debate-Geral da 56a Sessão da
Assembléia-Geral das Nações Unidas.

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

MENSAGEM N° 1.261, DE 2001
(Do Poder Executivo)

Mensagem com a qual o Excelentís
simo Senhor Presidente da República co
munica que se ausentará do País no pe
ríodo de 23 a 24 de novembro de 2001,
em visita oficial à República do Peru,
para participar da XI Cúpula Iboroameri
cana, a realizar-se na cidade de Lima.

(Publique-se.)

Senhores Membros da Câmara dos Deputados,
Dirijo-me a Vossas Excelências para infor

má-los de que me ausentarei do País no período de
23 a 24 de novembro de 2001, em visita oficial à Re
pública do Peru, para participar da XI Cúpula Ibe
ro-americana, a realizar-se na cidade de Lima.

Brasília, 19 de novembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

Aviso n° 1.380 - C.Civil

Em 19 de novembro 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 com a

qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli
ca comunica que se ausentará do País no período de
23 a 24 de novembro de 2001, em visita oficial à Re
pública do Peru, para participar da XI Cúpula Ibe
ro-americana, a realizar-se na cidade de Lima.

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

MENSAGEM N° 1.372, DE 2001
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congresso
Nacional o ato constante da Portaria n°
505, de 24 de agosto de 2001, que autori
za a Associação Rádio Comunitária Cultu
ra FM, de Araci para executar serviço de
radiodifusão comunitária, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade,
na cidade de Araci, Estado da Bahia.

TVR n° 1.470/01
(Às Comissões de Ciência e Tecnolo

gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (art. 54))

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

com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado da exposição de motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria n° 505, de 24 de agosto de 2001, que autori
za a Associação Rádio Comunitária Cultura FM, de
Araci para executar serviço de radiodifusão comunitá
ria, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, na cidade de Araci, Estado da Bahia.

Brasília, 12 de dezembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

MC635/EM

Brasília, 19 de outubro de 2001

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

torga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade/denominada Associação Rádio
Comunitária Cultura FM, de Araci, na cidade de Ara
ci, Estado da Bahia, explore o serviço de radiodifu
são comunitária, em conformidade com o caput do
art. 223, da Constituição e a Lei nO 9.612, de 19 de fe
vereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o servi
ço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptivida
de da filosofia de criação desse braço da radiodifu·
são, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postu
lantes.

3. Como se depreende da importância da inicia
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
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Brasília, 12 de dezembro de 2001

MENSAGEM N" 1.373, DE 2001
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional permissões para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, confor
me os seguintes atos e entidades:

- TVR n° 1.479/01 - Portaria n° 585,
de 10 de outubro de 2001 - Fundação Re
nascer na cidade de Louveira - SP; e

- TVR n° 1.480/01 - Portaria n° 653,
de 6 de novembro de 2001 - Fundação
Cultural Vale Vêneto, na cidade de Flores
da Cunha - RS.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática e de Consti
tuição e Justiça e de Redação (art. 54)

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria n° 505, de 24 de agosto de
2001, que autoriza a Associação Rádio Comunitária
Cultura FM, de Araci, a executar serviço de radiodifu
são comunitária, na cidade de Araci, Estado da Bahia.

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

PORTARIA N° 505, DE 24 DE AGOSTO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53640.000946/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Rádio Comunitá
ria Cultura FM de Araci, com sede na Rua Barão de
Jeremboabo, n° 240, Fundos, na cidade de Araci,
Estado da Bahia, a executar serviço de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade.

Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei
n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, Leis subse
qüentes, seus regulamentos e normas comple
mentares.

educacional, social e cultural mas, também, servem Aviso n° 1.498 - C.Civil
de elo à integração de informações benéficas em to
dos os seguimentos, e a todos esses núcleos popula
cionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análi
ses técnica e jurídica da petição apresentada, cons
tatando a inexistência de óbice legal e normativo ao
pleito, o que se conclui da documentação de ori
gem, consubstanciada nos autos do Processo
Administrativo n° 53640.000946/98, que ora faço
acompanhar, com a finalidade de subsidiar os tra
balhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos educa
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto do
presente processo, passará a produzir efeitos lega
is somente após deliberação do Congresso Nacio
nal, a teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Fe
deral.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar
com o sistema irradiante localizado nas coordena
das geográficas com latitude em 11 °20'49"S e lon
gitude em 38°57'31"W, utilizando a freqüência de
104,9 MHz.

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

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

MENSAGEM N° 1.373

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

com o § 3° do art. 223, da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhadas de exposições de motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, permissões para exe
cutar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusi
vidade, serviços de radiodifusão sonora em freqüên
cia modulada, com fins exclusivamente educativos,
conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria n° 585, de 10 de outubro de 2001 
Fundação Renascer, na cidade de Louveira - SP; e



PORTARIA N° 585, DE 10 DE OUTUBRO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
art. 13, § 10, do Regulamento dos Serviços de Radio
difusão, aprovado pelo Decreto n° 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo
Decreto nO 2.1 08, de 24 de dezembro de 1996, e ten
do em vista o que consta do Processo n°
53000.003550/2000, resolve:

Art. 1° Outorgar permissão à Fundação Renas
cer para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins exclusivamente edu
cativos, na cidade de Louveira, Estado de São Paulo.

Art. 2° A permissão ora outorgada reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumi
das pela outorgada.

Art. 3° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição.

Art. 4° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

PORTARIA N° 653, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
art. 13, § 1°, do Regulamento dos Serviços de Radio
difusão, aprovado pelo Decreto nO 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada pelo
Decreto n° 2.1 08, de 24 de dezembro de 1996, e ten
do em vista o que consta do Processo nO
53790.001094/2001, resolve:

Art. 1° Outorgar permissão à Fundação Cultu
ral Vale Vêneto para executar, pelo prazo de dez

Brasília, 21 de novembro de 2001

MC 751 EM

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência o Processo n°

53000.003550/2000, de interesse da Fundação Re
nascer objeto de permissão para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada. com
fins exclusivamente educativos, na cidade Louveira,
Estado de São Paulo.

2. De acordo com o art. 13, § 1°, do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado o o pelo De
creto n° 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a re
dação que lhe foi dada pelo Decreto n° 2.108, de 24
de dezembro de 1996, não dependerá de edital a ou
torga para execução de serviço de radiodifusão com
fins exclusivamente educativos.

3. Cumpre ressaltar que o pedido se encontra
devidamente instruído, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualifi
cações exigidas para a execução do serviço, o que
me levou a outorgar a permissão, nos termos da inclu
sa portaria.

4. Esclareço que, nos termos do § 3° do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do processo que lhe deu origem.

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

Brasília, 21 de novembro de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência o Processo n°

53790.001094/2001, de interesse da Fundação Cul
tural Vale Vêneto, objeto de permissão para executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu
lada, com fins exclusivamente educativos, na cidade
de Flores da Cunha, Estado do Rio Grande do Sul.

2. De acordo com o art. 13, § 1°, do Regulamen
to dos Serviços de Radiodifusão, aprovado o o pelo
Decreto nO 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a
redação que lhe foi dada pelo Decreto n 2.108, de 24
de dezembro de 1996, não dependerá de edital a ou-

MC 752 EM
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2 - Portaria nO 653, de 6 de novembro de 2001 - torga para execução de serviço de radiodifusão com
Fundação Cultural Vale Vêneto, na cidade de Flores fins exclusivamente educativos.
da Cunha - RS. 3. Cumpre ressaltar que o pedido se encontra

Brasília, 12 de dezembro de 2001. - Fernando devidamente instruído, de acordo com a legislação
Henrique Cardoso. aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualifi

cações exigidas para a execução do serviço, o que
me levou a outorgar a permissão, nos termos da inclu
sa portaria.

4. Esclareço que, nos termos do § 3° do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacio
nal, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do processo que lhe deu origem.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
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MC 761 EM
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De conformidade com as atribuições legais e re

gulamentares cometidas a este Ministério, determi
nou-se a publicação da Concorrência n° 82197-SFO/MC,
com vistas à implantação de uma estação de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Jardínópolis, Estado de São Paulo.

2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional, cri
ada pela Portaria n° 63, de 5 de fevereiro de 1997, al
terada pela Portaria n° 795, de 17 de dezembro de
1997, depois de analisar a documentação de habilita
ção e as propostas técnica e de preço pela outorga
das entidades proponentes, com observância da Lei
nO 8.666. de 21 de junho de 1993, e da legislação es
pecífica de radiodifusão, concluiu que a Rádio Jardi
nópolis Comunicações S/C Ltda. obteve a maior pon
tuação do valor ponderado, nos termos estabelecidos
pelo Edital, tornando-se assim a vencedora da Con
corrência, conforme ato da mesma Comissão, que
homologuei, havendo por bem outorgar a permissão,
na forma da portaria inclusa.

3. Esclareço que, de acordo com o § 3° do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional,
para onde solicito seja encaminhado o referido ato.

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

PORTARIA N° 693, DE 14 DE novembro DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o art.
32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de

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

o § 3° do art. 223, da Constituição Federal, submeto à
apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas de
exposições de motivos do Senhor Ministro de Estado
das Comunicações, permissões para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, servi
ços de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
conforme os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria n° 693, de 14 de novembro de 2001
- Rádio Jardinópolis Comunicações S/C Ltda., na ci
dade de Jardinópolis - SP; e

2 - Portaria n° 694, de 14 de novembro de 2001 
Rádio Alto da Serra Ltda., na cidade de Serrana - SP

Brasília, 12 de dezembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

anos, sem direito de exclusividade, serviço de radio- MENSAGEM N° 1.375
difusão sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Flores da
Cunha, Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2° A permissão ora outorgada reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumi
das pela outorgada.

Art. 3° Este ato somente produzirá efeitos lega
is após deliberação do Congresso Nacional, nos ter
mos do § 3° do art. 223 da Constituição.

Art. 4° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

Aviso n° 1.499 - C. Civil

Brasília, 12 de dezembro de 2001

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

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que outorgam permissões para executar
serviços de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, com fins exclusivamente educativos, cons
tantes das Portarias n° 585 e 653, de 2001.

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

MENSAGEM ~ 1.375, DE 2001
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional permissões para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviços de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, confor
me os seguintes atos e entidades:

- TVR 1.475/01 - Portaria n° 693, de
14 de novembro de 2001 - Rádio Jardinó
polis Comunicações S/C Ltda., na cidade
de Jardinópolis - SP; e

- TVR 1.476/01 - Portaria n° 694, de
14 de novembro de 2001 - Rádio Alto da
Serra Ltda., na cidade de Serrana - SP.

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo
gia, Comunicação e Informática e de Consti
tuição e Justiça e de Redação (Art. 54)
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1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n°
1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o
que consta do Processo nO 53830.001173/97, Con
corrência n° 82197-SFO/MC, resolve:

Art. 1° Outorgar permissão à Rádio Jardinópolis
Comunicações S/C Ltda. para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada, na cida
de de Jardinópolis, Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada re
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.

Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 30, da Constituição.

Art. 3° O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 4° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

MC 762 EM

Brasília, 26 de novembro de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

De conformidade com as atribuições legais e
regulamentares cometidas a este Ministério, determi
nou-se a publicação da Concorrência n°
82197-SFO/MC, com vistas à implantação de uma
estação de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada na cidade de Serrana, Estado de São Paulo.

2. A Comissão Especial de Âmbito Nacional,
criada pela Portaria n° 63, de 5 de fevereiro de
1997, alterada pela Portaria n° 795, de 17 de de
zembro de 1997, depois de analisar a documenta
ção de habilitação e as propostas técnica e de
preço pela outorga das entidades proponentes,
com observância da Lei n° 8.666, de 21 de junho
de 1993, e da legislação específica de radiodifu
são, concluiu que a Rádio Alto da Serra Ltda. ob
teve a maior pontuação do valor ponderado, nos
termos estabelecidos pelo Edital, tornando-se as
sim a vencedora da Concorrência, conforme ato
da mesma Comissão, que homologuei, havendo
por bem outorgar a permissão, na forma da porta
ria inclusa.

Esclareço que, de acordo com o § 3° do art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con-

gresso Nacional, para onde solicito seja encaminha
do o referido ato.

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

PORTARIA N° 694, DE 14 DE novembro DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o art.
32 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto n°
1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista o
que consta do Processo n° 53830.001331/97, Con
corrência n° 82197-SFO/MC, resolve:

Art. 1° Outorgar permissão à Rádio Alto da Ser
ra Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem di
reito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Serrana,
Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A permissão ora outorgada re
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações
leis subseqüentes, regulamentos e obrigações assu
midas pela outorgada em suas propostas.

Art. 2° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do artigo 223, § 3°, da Constituição.

Art. 3° O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.

Art. 4° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

Aviso n° 1.501 - C. Civil

Em 12 de dezembro de 2001

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

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que outorgam permissões para explorar
serviços de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada, constantes das Portarias nOs 693 e 694, de
2001.

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



PORTARIA N° 174, DE 27 DE MARÇO DE 2001

Art. 1° Renovar, de acordo com o art. 33, § 3°,
da Lei n° 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 13 de agosto de 1994, a autoriza
ção outorgada à Prefeitura Municipal de Cássia,
pela Portaria MC N° 126, de 7 de junho de 1984, pu
blicada no Diário Oficial da União em 11 seguinte,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Cássia, Estado de Minas Gerais.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Severino Cavlacanti
Primeiro Sectetário da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

Art. 2° A exploração do serviço de radiodifu
são, cuja outorga é renovada por esta portaria, re
ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, Leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 3° Este ato somente produzirá efeitos lega
is após deliberação do Congresso Nacional, nos ter
mos do § 3° do art. 223 da Constituição.

Art. 4° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

Aviso n° 1.512 - C. Civil

Brasília, 13 de dezembro de 2001

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria n° 174, de 27 de março de
2001, que renova a autorização outorgada à Prefeitu
ra Municipal de Cássia para explorar, por dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Cássia, Estado
de Minas Gerais.

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

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
60, inciso 11, do Decreto nO 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo n°
50710.000425/94, resolve:

MENSAGEM N° 1.385
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MENSAGEM tl' 1.385, DE 2001 do O referido ato, acompanhado do Processo nO
(Do Poder Executivo) 50710.000425/94, que lhe deu origem.

Submete à apreciação do Congres- Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis-
so Nacional o ato constante da Portaria tro de Estado das Comunicações.
n° 174, de 27 de março de 2001, que re
nova a autorização outorgada à Prefeitu
ra Municipal de Cássia para explorar, por
dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Cássia, Estado do
Minas Gerais.

- TVR 1.477/01
(Às Comissões de Ciência e Tecnolo

gia, Comunicação e Informática e de Consti
tuição e Justiça e de Redação (Art. 54)

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combina

do com o § 3° do artigo 223, da Constituição Fede
ral, submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de exposição de motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato cons
tante da Portaria n° 174, de 27 de março de 2001,
que renova a autorização outorgada à Prefeitura
Municipal de Cássia para explorar, por dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu
são sonora em onda média, na cidade de Cássia,
Estado de Minas Gerais.

Brasília, 13 de dezembro de 2001 . - Fernando
Henrique Cardoso.

MC 726 EM
Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú

blica,

Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria n° 174, de 27 de março de 2001,
pela qual renovei a autorização outorgada à Prefei
tura Municipal de Cássia, pela Portaria MC nO 126,
de 7 de junho de 1984, publicada no Diário Oficial
da União em 11 seguinte, para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Cássia, Estado de Minas Gerais.

2. Os órgãos competentes deste Ministério
manifestaram-se sobre o pedido, considerando-o
instruído de acordo com a legislação aplicável, o
que me levou a deferir o requerimento de renova
ção.

3. Esclareço que nos termos do § 3° do art.
223 da Constituição, o ato de renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional, para onde solicito seja encaminha-



O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
6°, inciso 11, do Decreto n° 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo n°
53650.000395/94, resolve:

Art. 1° Renovar, de acordo com o art. 33, § 3°, da
Lei n° 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a
partir de 12 de novembro de 1994, a permissão outor
gada à Rádio Record de Fortaleza FM Ltda., para ex
plorar, sem direito de exclusividade, serviço de radio
difusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Fortaleza, Estado do Ceará, cuja outorga, origina
riamente, foi deferida à Rádio Dragão do Mar FM
Ltda., nos termos da Portaria n° 244, de 8 de novem
bro de 1984, publicada no Diário Oficial da União em
12 subseqüente.

Art. 2° A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 3° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição.

Art. 4° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

Aviso n° 1.513 -C. Civil

Brasília, 13 de dezembro de 2001

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante da Portaria n° 494, de 24 de agosto de
2001 ,que renova a permissão outorgada à Rádio Re
cord de Fortaleza FM Ltda. para explorar, por dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Fortaleza, Estado do Ceará.

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

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

com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de exposição de motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato cons
tante da Portaria n° 494, de 24 de agosto de 2001,
que renova a permissão outorgada à Rádio Record
de Fortaleza FM Ltda, originariamente Rádio Dra
gão do Mar FM Ltda., para explorar, por dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifu
são sonora em freqüência modulada, na cidade de
Fortaleza, Estado do Ceará.

Brasília, 13 de dezembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.

MC 748 EM
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a

inclusa Portaria n° 494, de 24 de agosto de 2001, pela
qual renovei a permissão outorgada à Rádio Record
de Fortaleza FM Ltda., para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Fortaleza, Estado do
Ceará, cuja outorga, originariamente, foi deferida à
Rádio Dragão do Mar FM Ltda., nos termos da Porta
ria n° 244, de 8 de novembro de 1984, publicada no
Diário Oficial da União em 12 subseqüente.

2. Os órgãos competentes deste Ministério ma
nifestaram-se sobre o pedido, considerando-o instruí
do de acordo com a legislação aplicável, o que me le
vou a deferir o requerimento de renovação.

3. Esclareço que, nos termos do § 3° do art. 223
da Constituição Federal, o ato de renovação somente
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MENSAGEM N° 1.386, DE 2001 produzirá efeitos legais após deliberação do Con-
(Do Poder Executivo) gresso Nacional, para onde solicito seja encaminha

do o referido ato, acompanhado do Processo n°
Submete à apreciação do Congres-

so Nacional o ato constante da Portaria 53650.000395/94, que lhe deu origem.
n° 494, de 24 de agosto de 2001, que re- Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
nova a permissão outorgada à Rádio Re- de Estado das Comunicações.

cord de Fortaleza FM Ltda., originaria- PORTARIA N° 494, DE 24 DE agosto DE 2001
mente Rádio Dragão do Mar FM Ltda.,
para explorar, por dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cida
de de Fortaleza, Estado do Ceará.

- TVR. n° 1.478/01.
(Às Comissões de Ciência e Tecnolo

gia, Comunicação e Informática; e de Cons
tituição e Justiça e de Redação (Art. 54».

MENSAGEM N° 1.386



PORTARIA N° 621, DE 24 DE OUTUBRO DE 2001

Em, 18 de dezembro de 2001

Aviso n° 1.528 - C. Civil

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante da Portaria n° 621, de 24 de outubro
de 2001, que renova a permissão outorgada à Rá
dio FM Maranhão Central Ltda. para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão.

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

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

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
6°, inciso 11, do Decreto n° 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo n°
53680.000446/97, resolve:

Art. 1° Renovar, de acordo com o art. 33, § 3°, da
Lei n° 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez anos, a
partir de 27 de janeiro de 1998, a permissão outorga
da à Rádio FM Maranhão Central Ltda., pela Portaria
n° 21 ,de 26 de janeiro de 1988, publicada no DOU em
27 subseqüente, para explorar, sem direito de exclusi
vidade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Santa Inês, Estado do Mara
nhão.

Art. 2° A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 3° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3° do art. 223 da Constituição.

Art 4° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.

MENSAGEM N° 1.401
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MENSAGEM N° 1.401, DE 2001 gresso Nacional, para onde solicito seja encaminha-
(Do Poder Executivo) do o referido ato, acompanhado do Processo nO

Submete à apreciação do Congres- 53680.000446/97 que lhe deu origem.
so Nacional o ato constante da Portaria Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis-
n° 621 de 24 de outubro de 2001, que re- tro de Estado das Comunicações.
nova a permissão outorgada à Rádio FM
Maranhão Central Ltda. para explorar,
por dez anos, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Santa
Inês, Estado do Maranhão.

- TVR1.481/01.
(Às Comissões de Ciência e Tecnolo

gia, Comunicação e Informática e de Consti
tuição e Justiça e de Redação (Art. 54)

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

com o § 3° do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom
panhado de exposição de motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria n° 621, de 24 de outubro de 2001 , que renova
a permissão outorgada à Rádio FM Maranhão Central
Ltda. para explorar, por dez anos, sem direito de ex
c�usividade, serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada, na cidade de Santa Inês, Estado
do Maranhão.

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

MC.772/EM

Brasília, 5 de dezembro de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a

inclusa Portaria n° 621, de 24 de outubro de 2001,
pela qual renovei a permissão outorgada à Rádio FM
Maranhão Central Ltda., cujo ato de outorga ocorreu
nos termos da Portaria n° 21, de 26 de janeiro de
1988, publicada no Diário Oficial da União em 27
subseqüente, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Santa
Inês, Estado do Maranhão.

2. Os órgãos competentes deste Ministério ma
nifestaram-se sobre o pedido, considerando-o instruí
do de acordo com a legislação aplicável, o que me le
vou a deferir o requerimento de renovação.

3. Esclareço que, nos termos do § 3° do art. 223
da Constituição Federal, o ato de renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con-



Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado com o
§ 3° do artigo 223, da Constituição Federal, submeto
à apreciação de Vossas Excelências, acompanhadas
de exposições de motivos do Senhor Ministro de
Estado das Comunicações. autorizações para execu
tar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade, serviços de radiodifusão comunitária, conforme
os seguintes atos e entidades:

1 - Portaria n° 595, de 24 de outubro de 2001 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de AssulRN, na cidade de Assu - RN;

2 - Portaria n° 596, de 24 de outubro de 2001 
Fundação Mário Negócio, na cidade de Parnamirim 
RN;

3 - Portaria n° 597, de 24 de outubro de 2001 
Associação Cultural Macaparana FM, na cidade de
Macaparana - PE;

4 - Portaria n° 598, de 24 de outubro de 2001 
Associação Beneficente de Chã do Pavão, na cidade
de Vertente do Lério - PE;

5 - Portaria n° 599, de 24 de outubro de 2001 
Associação de Mídia Comunitária Cidade das Brisas
na cidade de Votuporanga - SP; ,

6 - Portaria n° 600, de 24 de outubro de 2001 
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
Pirangiense, na cidade de Pirangi - SP;

7 - Portaria n° 601 , de 24 de outubro de 2001 
Associação Comunitária Cultural Portuense de Rádio
e TV, na cidade de Astolfo Dutra - MG;

8 - Portaria nO 604, de 24 de outubro de 2001 
Associação dos Moradores da Praia da Costa, na ci
dade de Vila Velha - ES;

9 - Fbrtaria n° 606, de 24 de outubro de 2001 - So
ciedade Civil Boca Maldita, na cidade de Curitiba - PR

F1.2 da Mensagem n° 1.402, de 18-12-2001. '
10- Portaria n° 607, de 24 de outubro de 2001 

Associação de Assistência aos Bairros de Pitangui 
ABAP, na cidade de Pitangui - MG: e

11 - Portaria n° 608, de 24 de outubro de 2001 
Associação Comunitária Cultural Rural da Imagem e
do Som de Lagamar, na cidade de Lagamar - MG.

Brasília, 18 de dezembro de 2001. - Fernando
Henrique Cardoso.
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MENSAGEM N° 1.402, DE 2001 do Som de Lagamar, na cidade de Laga-
(Do Poder Executivo) mar - MG.

Submete à apreciação do Congres- . (Às Comissões de Ciência e Tecnolo-
so Nacional autorizações para executar, ~Ia: ~omunic~çãoe Informática; e de Cons-
pelo prazo de três anos, sem direito de tltUlçao e Justiça e de Redação (Art. 54)}.

exclusi.vi.d~de, serviços de radiodifusão MENSAGEM ~ 1 .402
comunltana, conforme os seguintes atos
e entidades:

- TVR n° 1.482/01 - Portaria n° 595,
de 24 de outubro de 2001 - Associação
Comunitária de Comunicação e Cultura
de AssulRN, na cidade de Assu - RN;

- TVR n° 1.483/01 - Portaria n° 596,
de 24 de outubro de 2001 - Fundação
Mário Negócio, na cidade de Parnamirim
-RN;

- TVR n° 1.484/01 - Portaria nO 597,
de 24 de outubro de 2001 - Associação
Cultural Macaparana FM., na cidade de
Macaparana - PE;

- TVR n° 1.485/01 - Portaria n° 598,
de 24 de outubro de 2001 - Associação
Beneficente de Chã do Pavão, na cidade
de Vertente do Lério - PE;

- TVR nO 1.486/01 - Portaria n° 599
de 24 de outubro de 2001 - Associaçã~
de Mídia Comunitária Cidade das Brisas,
na cidade de Votuporanga - SP;

TVR N° 1.487/01 - Portaria n° 600,
de 24 de outubro de 2001 - Associação
Comunitária de Comunicação e Cultura
Pirangiense, na cidade de Pirangi - SP;

- TVR n° 1.488/01 - Portaria n° 601
de 24 de outubro de 2001 - Associaçã~
Comunitária Cultural Portuense de Rádio
e TV., na cidade de Astolfo Dutra - MG',

- TVR n° 1.489/01 - Portaria n° 604,
de 24 de outubro de 2001 - Associação
dos Moradores da Praia da Costa, na ci
dade de Vila Velha - ES;

- TVR n° 1.490/01 - Portaria nO 606,
de 24 de outubro de 2001 - Sociedade Ci
vil Boca Maldita, na cidade de Curitiba 
PR;

- TVR n° 1.491/01 - Portaria n° 607,
de 24 de outubro de 2001 - Associação
de Assistência aos Bairros de Pitangui 
ABAP, na cidade de Pitangui - MG; e

- TVR n° 1.492/01 - Portaria nO 608
de 24 de outubro de 2001 - Associaçã~
Comunitária Cultural Rural da Imagem e



04038 Quinta-teira 28 DIÁRIO DA ('AMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2002

MC 727 EM

Brasília 19 de novembro de 2001

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

torga de autorização e respectivamente documenta
ção para que a entidade Associação Comunitária de
Comunicação e Cultura de AssulRN, na cidade de
Assu, (Estado do Rio Grande do Norte, explore o ser
viço de radiodifusão comunitária, em conformidade
com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei n°
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o servi
ço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptivida
de da filosofia de criação desse braço da radiodifu
são, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postu
lantes.

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

4. Sobre o caso cm espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53780.000143/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

Em conformidade com os preceitos educaciona
is e legais, a outorga de autorização, objeto do pre
sente processo, passará a produzir efeitos legais so
mente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 39 do art. 223, da Constituição Federal.

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

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA N° 595, DE 24 DE OUTUBRO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo Ad
ministrativo n° 53780.000143/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária de
Comunicação e Cultura de AssulRN, com sede na
Rua Antônio Benevides Filho, s/no, bairro Vista Bela,
na cidade de Assu, Estado do Rio Grande do Norte, a
executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade.

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

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 05°34'36"S e longitude em
36°54'31"W, a freqüência de 104,9 MHz.

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

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

MC 728 EM

Encaminho a Vossa Excelência Portaria de ou
torga de autorização e respectivamente documenta
ção para que a entidade Fundação Mário Negócio,
na cidade de Parnamirim, Estado do Rio Grande do
Norte, explore o serviço de radiodifusão comunitária,
em conformidade com o caput do art. 223, da Cons
tituição e a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o servi
ço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptivida
de da filosofia de criação desse braço da radiodifu
são, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postu
lantes.

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

4. Sobre o caso cm espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53780.000335/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
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Em conformidade com os preceitos educaciona
is e legais, a outorga de autorização, objeto do pre
sente processo, passará a produzir efeitos legais so
mente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 39 do art. 223, da Constituição Federal.

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

PORTARIA N° 596, DE 24 DE OUTUBRO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53780.000335/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Fundação Mário Negócio,
com sede na Rua Manoel Antônio de Figueiredo, n°
250, Jardim do Planalto, na cidade de Parnamirim,
Estado do Rio Grande do Norte, a executar serviço de
radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.

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

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 05°55'02"5 e longitude em
35°16'22"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

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

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

MC.729/EM.

Brasília, 9 de novembro de 2001

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

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Cultural Macaparana FM,
na cidade de Macaparana, Estado de Pernambuco,
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em
conformidade com o caput do art. 223, da Constitui
ção e a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. 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 inici
ativa comandada por Vossa Excelência, essas
ações permitem que as entidades trabalhem em
conjunto com a comunidade, auxiliando não só no
processo educacional, social e cultural mas, tam
bém, servem de elo à integração de informações be
néficas em todos os seguimento. e a todos esses nú
cleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada. constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito.
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53 103.000784/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos educacio
nais e legais, a outorga de autorização, objeto do pre
sente processo, passará a produzir efeitos legais so
mente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 597, DE 24 DE OUTUBRO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nO 53103.000784/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Cultural Macapa
rana FM, com sede na Rua Nossa Senhora do Ampa
ro, n° 66 - centro, na cidade de Macaparana, Estado
de Pernambuco, a executar serviço de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade.

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

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 07°33'19"5 e longitude em
35°27'01 "W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

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

Art. 5° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Pimenta da Veiga.
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MC.730/EM

Brasília, 19 de novembro de 2001

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

ga de autorização e respectiva documentação para que
a entidade Associação Beneficente de Chã do Pavão,
na cidade de Vertente do Lério, Estado de Pernambuco,
explore o serviço de radiodifusão comunitária, em con
formidade com o caput do art. 223, da Constituição e a
Lei n° 9.612. de 19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o servi
ço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptivida
de da filosofia de criação desse braço da radiodifu
são, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postu
lantes.

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

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53103.000052199, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos educacio
nais e legais, a outorga de autorização, objeto do pre
sente processo, passará a produzir efeitos legais so
mente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3° do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 598, DE 24 DE OUTUBRO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nO 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nO 53103.000052/99, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Beneficente de
Chã do Pavão, com sede na Vila Chã do Pavão, sino,
Tambor, na cidade de Vertente do Lério, Estado de
Pernambuco, a executar serviço de radiodifusão co-

munitária, pelo prazo de três anos, sem direito de ex
clusividade.

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

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 07°47'55"S e longitude em
35°47'06"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

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

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

MC.731/EM

Brasília, 19 de novembro de 2001

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

torga de autorização e respectiva documentação
para que a entidade Associação de Mídia Comunitá
ria Cidade das Brisas, na cidade de Votuporanga,
Estado de São Paulo, explore o serviço de radiodifu
são comunitária, em conformidade com o caput do
art. 223, da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19 de fe
vereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o servi
ço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptivida
de da filosofia de criação desse braço da radiodifu
são, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postu
lantes.

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

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53830.001849/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.



PORTARIA N° 600, DE 14 DE OUTUBRO DE 2001

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53830.001736/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária de
Comunicação e Cultura Pirangiense, com sede na
Rua Floriano Peixoto, n° 448, na cidade de Pirangi,
Estado de São Paulo, a executar serviço de radiodifu
são comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade.

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

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 21°05'31"S e longitude em
48°39'25"W, utilizando a freqüência de 105,9 MHz.

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

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

PORTARIA N° 599, DE 24 DE OUTUBRO DE 2001

MC.732/EM

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53830.001849/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação de Mídia Comuni
tária Cidade das Brisas, com sede na Rua Amazonas,
n° 750, 6° andar, sala n° 64 - Edifício Aipha Center
centro, na cidade de Votuporanga, Estado de São Pa
ulo, a executar serviço de radiodifusão comunitária,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade.

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

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 200 25'23"S e longitude em
49°58'26"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.

Brasília, 19 de novembro de 2001

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

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária de Comuni
cação e Cultura Pirangiense, na cidade de Pirangi,
Estado de São Paulo, explore o serviço de radiodifu
são comunitária, em conformidade com o caput do
art. 223, da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19 de fe
vereiro de 1998.

2. 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-
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5. Em conformidade com os preceitos educacio- são, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
nais e legais, a outorga de autorização, objeto do pre- sedimentação da cultura geral das localidades postu-
sente processo, passará a produzir efeitos legais so- lantes.
mente após deliberação do Congresso Nacional, a 3. Como se depreende da importância da iniciati-
teor do § 3°, do art. 223. da Constituição Federal. va comandada por Vossa Excelência, essas ações

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis- permitem que as entidades trabalhem em conjunto
tro de Estado das Comunicações. com a comunidade, auxiliando não só no processo

educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao ple~o,

o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53830.001736/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos educacio
nais e legais, a outorga de autorização, objeto do pre
sente processo, passará a produzir efeitos legais so
mente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
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MC 733 EM

Brasília 19 de novembro de 2001

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

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária Cultural Por
tuense de Rádio e TV, na cidade de Astolfo Dutra, ra
diodifusão comunitária, em conformidade com o ca
put do art. 223, da Constituição e a Lei n° 9.612, de 19
de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o servi
ço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptivida
de da filosofia de criação desse braço da radiodifu
são, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postu
lantes.

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

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição presentada, constatando
a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito, o
que se conclui da documentação de origem, consubs
tanciada nos autos do Processo Administrativo n°
53710.000402199, que ora faço acompanhar, com a
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos educacio
nais e legais, a outorga de autorização, objeto do pre
sente processo, passará a produzir efeitos legais so
mente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Federal.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 601, DE 24 DE OUTUBRO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53710.000402/99, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária Cul
tural Portuense de Rádio e TV, com sede na Rua Ma
noel Hipólito, n° 207 - centro, na cidade de Astolfo Du
tra, Estado de Minas Gerais, a executar serviço de ra-

diodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade.

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

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 21°19'25"S e longitude em
42°52'22"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

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

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

MC 738 EM
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho Vossa Excelência Portaria de outor

ga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação dos Moradores da Praia
da Costa, na cidade de Vila Velha, Estado do Espírito
Santo, explore o serviço de radiodifusão comunitária,
em conformidade com o caput do art. 223, da Consti
tuição e a Lei n° 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

2. A referida entidade requereu ao Ministério
das Comunicações sua inscrição para prestar o servi
ço, cuja documentação inclui manifestação de apoio
da comunidade, numa demonstração de receptivida
de da filosofia de criação desse braço da radiodifu
são, de maneira a incentivar o desenvolvimento e a
sedimentação da cultura geral das localidades postu
lantes.

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

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada. constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
nO 53660.000617/98, que ora faço acompanhar. com a
finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos educa
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto
do presente processo, passará a produzir efeitos
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legais somente após deliberação do Congresso
Nacional, a teor do § 3°, do art. 223, da Constitui
ção Federal.

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

PORTARIA N° 604, DE 24 DE OUTUBRO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53660.000617/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação dos Moradores da
Praia da Costa, com sede na Rua Henrique Moscoso
n° 195, esquina com Hugo Musso n° 463, Praia da
Costa, na cidade de Vila Velha, Estado do Espírito
Santo, a executar serviço de radiodifusão comunitá
ria, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusivi
dade.

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

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 200 20'10"S e longitude em
400 16'54"W, utilizando a freqüência de 105,9 MHz.

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

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

MC 735 EM

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

torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Sociedade Civil Boca Maldita, na cida
de de Curitiba, Estado do Paraná, explore o serviço
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o
caput do art. 223, da Constituição e a Lei nO 9.612, de
19 de fevereiro de 1998.

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

3. Como se depreende da importância da iniciati
va comandada por Vossa Excelência, essas ações

permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem de
elo à integração de informações benéficas em todos os
seguimentos, e a todos esses núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao ple~o,

o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53740.000605/99, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos educacio
nais e legais, a outorga de autorização, objeto do pre
sente processo, passará a produzir efeitos legais so
mente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3°, do art. 223, da Constítuição Federal.

Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

PORTARIA N° 606, DE 24 DE OUTUBRO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53740.000605199, resolve:

Art. 1° Autorizar a Sociedade Civil Boca Maldita,
com sede na Travessa Rui Leão, n° 60, Alto da Glória,
na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, a executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade.

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

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com o
sistema irradiante localizado nas coordenadas geo
gráficas com latitude em 25°25'55"S e longitude em
49°16'23"W, utilizando a freqüência de 104,9 MHz.

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

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

MC 736 EM

Brasília 19 de novembro de 2001

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

torga de autorização e respectiva documentação para
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que a entidade Associação de Assistência aos Bair
ros de Pitangui - ABAP, na cidade de Pitangui, Estado
de Minas Gerais, explore o serviço de radiodifusão
comunitária, em conformidade com o caput do art.
223, da Constituição e a Lei nO 9.612. de 19 de 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 inicia
tiva comandada por Vossa Excelência, essas ações
permitem que as entidades trabalhem em conjunto
com a comunidade, auxiliando não só no processo
educacional, social e cultural mas, também, servem
de elo à integração de informações benéficas em to
dos os seguimentos, e a todos esses núcleos popula
cionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análises
técnica e jurídica da petição apresentada, constatan
do a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, con
substanciada nos autos do Processo Administrativo
n° 53710.000012199, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.

5. Em conformidade com os preceitos educacio
nais e legais, a outorga de autorização, objeto do pre
sente processo, passará a produzir efeitos legais so
mente após deliberação do Congresso Nacional, a
teor do § 3°, do art. 223, da Constituição Federal.

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

PORTARIA N° 607, DE 24 DE OUTUBRO
DE 2001

o Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto nO 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53710.000012199, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação de Assistência
aos Bairros de Pitangui - ABAP, com sede na Rua La
cerdino Rocha, n° 139, na cidade de Pitangui, Estado
de Minas Gerais, a executar serviço de radiodifusão
comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade.

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

Art. 3° A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas
geográficas com latitude em 19°40'18"S e longitu
de em 44°53'25"W, utilizando a freqüência de 104,9
MHz.

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

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

MC 737 EM

Brasília, 19 de novembro de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Encaminho a Vossa Excelência portaria de ou
torga de autorização e respectiva documentação para
que a entidade Associação Comunitária Cultural Ru
ral da Imagem e do Som de Lagamar, na cidade de
Lagamar, Estado de Minas Gerais, explore o serviço
de radiodifusão comunitária, em conformidade com o
caput do art. 223, da Constituição e a Lei n° 9.612, de
19 de fevereiro de 1998.

2. 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 inici
ativa comandada por Vossa Excelência, essas
ações permitem que as entidades trabalhem em
conjunto com a comunidade, auxiliando não só no
processo educacional, social e cultural mas, tam
bém, servem de elo à integração de informações be
néficas em todos os seguimentos, e a todos esses
núcleos populacionais.

4. Sobre o caso em espécie, determinei análi
ses técnica e jurídica da petição apresentada, cons
tatando a inexistência de óbice legal e normativo ao
pleito, o que se conclui da documentação de ori
gem, consubstanciada nos autos do Processo Admi
nistrativo n° 537 10.000848/98, que ora faço acom-



MENSAGEM NO 1.403, DE 2001
(Do Poder Executivo)

Submete à apreciação do Congres
so Nacional o ato constante do Decreto
de 11 de dezembro de 2001, que "Renova
concessão das entidades que menciona,
para explorar serviços de radiodifusão, e
dá outras providências". As entidades
mencionadas são as seguintes:

- TVR n° 1.493/01 - Rádio Progresso
de Juazeiro Ltda., na cidade de Juazeiro
do Norte - CE;

- TVR n° 1.494/01 - Rádio Carajá de
Anápolis Ltda., na cidade de Anápolis 
GO;

- TVR n° 1.495/01 - Fundação Cultu
ral e Educacional Santo Afonso - Rádio
Educadora, na cidade de Coronel Fabrici
ano- MG;

- TVR n° 1.496/01 - Rádio Pioneira
de Tangará da Serra Ltda., na cidade de
Tangará da Serra - MT;

- TVR n° 1.497/01 - Rádio Sete Lago
as Ltda., na cidade de Sete Lagoas - MG;

- TVR n° 1.498/01 - Rádio Cabiúna
Ltda., na cidade de Bandeirantes - PR;

- TVR n° 1.499/01 - Rádio Club de
Palmas Ltda., na cidade de Palmas 
PR;

- TVR n° 1.500/01 - Campos Difuso
ra Ltda., na cidade de Campos dos Goy
tacazes - RJ;

- TVR n° 1.501/01 - Rádio Fluminen
se de Campos Ltda., originariamente Rá
dio Macaé Ltda., na cidade de Macaé 
RJ;

- TVR n° 1.502101 - Mossoró Rádio
Sociedade Ltda., na cidade de Alexandria
-RNj

- TVR n° 1.503/01 - Radiodifusão
índio Condá Ltda., na cidade de Chapecó
-SC;

- TVR n° 1.504/01 - Rádio Difusora
Alto Vale Ltda., na cidade de Rio do Sul
SC;

PORTARIA N° 608, DE 24 DE OUTUBRO DE 2001

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto nos
artigos 10 e 19 do Decreto n° 2.615, de 3 de junho de
1998, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo n° 53710.000848/98, resolve:

Art. 1° Autorizar a Associação Comunitária Cul
tural Rural da Imagem e do Som de Lagamar, com
sede na Rua Três Marias, 6, Bairro Cruzeiro 111, na ci
dade de Lagamar, Estado de Minas Gerais, a execu
tar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade.

Art. 2° Esta autorização reger-se-á pela Lei 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 18°10'30"S e longitude em
46°47'58"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

Art. 4° Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 32 do art. 223 da Constituição, devendo a entida
de iniciar a execução do serviço no prazo de seis me
ses a contar da data de publicação do ato de delibera
ção.

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

Aviso n° 1.529 - C. Civil

Brasília, 18 de dezembro de 2001

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Sever1 no Cavalcanti
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
os atos que autorizam a execução de serviços de ra-
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panhar, com a finalidade de subsidiar os trabalhos diodifusão comunitária, constantes das Portarias n°
finais. 595 a 601, 604 e 606 a 608, de 2001.

5. Em conformidade com os preceitos educa- Atenciosamente, - Pedro Parente, Chefe da
cionais e legais, a outorga de autorização, objeto Casa Civil da Presidência da República.
do presente processo, passará a produzir efeitos
legais somente após deliberação do Congresso
Nacional, a teor do § 3°, do art. 223, da Constitui
ção Federal.

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



Brasília, 20 de novembro de 2001

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência

o incluso projeto de decreto que trata da renovação
de concessões, outorgadas às entidades abaixo re
lacionadas, para explorar serviço de radiodifusão,
nas localidades e unidades da Federação indica
das:

• Rádio Progresso de Juazeiro Ltda., Concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Juazeiro do Norte, Estado
do Ceará (Processo n° 53650.000808/96);

• Rádio Carajá de Anápolis Ltda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Anápolis, Estado
de Goiás (Processo nO 53670.000122/94);

• Fundação Cultural e Educacional Santo Afon
so - Rádio Educadora, concessionária de ser
viço de radiodifusão sonora em onda média,
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- TVR n° 1.505/01 - Rádio Difusora 8 - Campos Difusora Ltda., na cidade de Cam-
de Laguna Sociedade Ltda., na cidade de pos dos Goytacazes - RJ;
Laguna - SC; 9 - Rádio Jornal Fluminense de Campos Ltda.,

- TVR n° 1.506/01 - Rádio Difusora originariamente Rádio Macaé Ltda, na cidade de Ma-
Maravilha Ltda., na cidade de Maravilha caé - RJ;
- SC; 10- Mossoró Rádio Sociedade Uda, na cidade

- TVR n° 1.507/01 - Rádio Integração de Alexandria - RN;
do Oeste Ltda., na cidade de São José do 11 - Rádiodifusão índio Condá Ltda.. na cidade
Cedro - SC; de Chapecó - SC;

- TVR n° 1.508/01 - Rádio Sentinela 12 - Rádio Difusora Alto Vale Ltda., na cidade
Alto Vale Ltda., originariamente Rádio de Rio do Sul - SC;
Estadual Ltda., na cidade de Ibirama - se; 13 _ Rádio Difusora de Laguna Sociedade

- TVR n° 1.509/01 - Sociedade Rádio Ltda., na cidade de Laguna - SC;
Difusora Vale do Itajaí Ltda., na cidade de
ltajaí - SC; 14 - Rádio Difusora Maravilha Ltda., na cida-

_TVR n° 1.510/01 - Rádio Educadora de de Maravilha - SC;

de Piracicaba Ltda., na cidade de Piraci- 15 - Rádio Integração Do Oeste Ltda., na cida-
caba -S P; e de de São José do Cedro - SC;

- TVR n° 1.511/01 - Rádio Nova Dra- 16 _ Rádio Sentinela Alto Vale Ltda., originari-
cena Ltda., na cidade de Dracena - SP. amente Rádio Estadual Ltda., na cidade de Ibirama

(Às Comissões de Ciência e Tecnolo- - SC;
gia, Comunicação e Informática; e de Cons- 17 _ Sociedade Rádio Difusora Vale do Itajaí
tituição e Justiça e de Redação (Art. 54)) Ltda., na cidade de Itajaí - SC;

MENSAGEM N° 1. 403 18 - Rádio Educadora de Piracicaba Ltda., na
cidade de Piracicaba - SP; e

19 - Rádio Nova Dracena Ltda., na cidade de
Dracena - SP.

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

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

com o § 3fl do art. 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de exposição de motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato cons
tante do Decreto de 11 de dezembro de 2001, que
"Renova concessão das entidades que menciona,
para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras
providências". As entidades mencionadas são as
seguintes:

1 - Rádio Progresso de Juazeiro Uda., na cida
de de Juazeiro do Norte - CE;

2- Rádio Carajá de Anápolis Ltda., na cidade de
Anápolis - GO;

3 - Fundação Cultural e Educacional Santo
Afonso - Rádio Educadora, na cidade de Coronel Fa
briciano - MG;

4 - Rádio Pioneira de Tangará da Serra Ltda.,
na cidade de Tangará da Serra - MT;

5 - Rádio Sete Lagoas Uda., na cidade de Sete
Lagoas- MG;

6 - Rádio Cabiúna Ltda., na cidade de Bandei
rantes - PR;

7 - Rádio Club de Palmas Uda., na cidade de
Palmas- PR;



Respeitosamente, - Pimenta da Veiga, Minis
tro de Estado das Comunicações.

3. Cumpre ressaltar que os pedidos foram
analisados pelos órgãos técnicos deste Ministério
e considerados de acordo com os dispositivos le
gais aplicáveis, demonstrando possuir as entida
des as qualificações necessárias à renovação da
concessão.

2. Observo que a renovação do prazo de vi
gência das outorgas para explorar serviços de ra
diodifusão é regida pelas disposições contidas na
Lei n° 5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decre
to n° 88.066, de 26 de janeiro de 1983, que a re
gulamentou.

4. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei n° 5.785, de 1972, e seu Regula
mento, Decreto nO 88.066, de 1983, submeto o as
sunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 3° do art. 223 da
Constituição.
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na cidade de Coronel Fabriciano, Estado de • Rádio musora Maravilha Ltda., concessionária
Minas Gerais (Processo n° 5371 0.000951/96); de serviço de radiodifusão sonora em onda mé-

• Rádio Pioneira de Tangará da Serra Ltda., dia, na cidade de Maravilha, Estado de Santa
concessionária de serviço de radiodifusão so- Catarina (Processo n° 53820.000707/95);
nora em onda média, na cidade de Tangará • Rádio Integração do Oeste Ltda., concessio-
da Serra, Estado de Mato Grosso (Processo nária de serviço de radiodifusão sonora em
n° 53690.000298/94); onda média, na cidade de São José do Cedro,

• Rádio Sete Lagoas Ltda.. concessionária de Estado de Santa Catarina (Processo n°
serviço de radiodifusão sonora em onda mé- 53820.000708/95);
dia, na cidade de Sete Lagoas, Estado de • Rádio Sentinela Alto Vale Ltda., concessionária
Minas Gerais (Processo n° 537 de serviço de radiodifusão sonora em onda mé-
10.000006/96); dia, na cidade de Ibirarna, Estado de Santa Ca-

• Rádio Cabiúna Ltda., concessionária de ser- tarina (Processo n° 50820.000068194);
viço de radiodifusão sonora em onda média, • Sociedade Rádio Difusora Vale do Itajaí Ltda,
na cidade de Bandeirantes, Estado do Paraná concessionária de serviço de radiodifusão so-
(Processo 53740.000368/96); nora em onda média, na cidade de Itajaí,

• Rádio Club De Palmas Ltda., concessionária Estado de Santa Catarina (Processo n°

d . d d' d'f - d 50820.000072194)'e serviço e ra 10 I usao sonora em on a . . '. .
média, na cidade de Palmas, Estado do Para- • Radlo Educadora de Piracicaba Ltda., con-
ná (Processo 53740.000383/95); cessionária de serviço de radiodifusão sonora

. . ., em onda média, na cidade de Piracicaba
• Campos Dlfusora Ltda., concesslonana de E t d d S- P I (P ~. . . _ . s a o e ao au o rocesso n

S~rvIÇO d~ radlodlfusao sonora em onda me- 53830.000731/95)'
dia, na Cidade de Campos dos Goytacazes, . . '
Estado do Rio de Janeiro (Processo n0 • Radlo Nova Dracena Ltda., concessionária
53770.001251195)' de serviço de radiodifusão sonora em onda

. . '. média, na cidade de Dracena, Estado de
• Radlo J~rna.l. Flumlne~se de C~m~os _Ltda., São Paulo (Processo n° 53830.000131/95).

Concesslonala de serviço de radlodlfusao so
nora em onda média, na cidade de Macaé,
Estado do Rio de Janeiro (Processo n°
53770.000885/96);

• Mossoró Rádio Sociedade Ltda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Alexandria, Estado
do Rio Grande do Norte (Processo nO
53780.000087/95);

• Rádiodifusão índio Condá Ltda., concessio
nária de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Chapecó, Estado
de Santa Catarina (Processo n° 53
820.000770/95);

• Rádio Difusora Alto Vale Ltda., concessioná
ria de serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Rio do Sul, Estado
de Santa Catarina (Processo n°
53820.000771/95);

• Rádio Difusora de Laguna Sociedade Ltda.,
concessionária de serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Laguna,
Estado de Santa Catarina (Processo n°
50820.000066/94);



Renova concessão das entidades
que menciona, para explorar serviços
de radiodifusão, e dá outras providên
cias.

o Presidente da RepÚblica, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, ca
put, da Constituição, 33, § 3°, da Lei n° 4.117, de 27
de agosto de 1962, e 62 da Lei n° 5.785, de 23 de ju
nho de 1972, e tendo em vista o disposto no art. 6°, in
ciso I, do Decreto n° 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
decreta:

Art. 1° Fica renovada a concessão das entida
des abaixo mencionadas para explorar, sem direito de
exclusividade, pelo prazo de dez anos, serviço de ra
diodifusão sonora em onda média:

I - Rádio Progresso de Juazeiro Ltda., a partir
de 26 de agosto de 1996, na cidade de Juazeiro do
Norte, Estado do Ceará, outorgada pelo Decreto n°
58.383, de 10 de maio de 1966, autorizada a mudar a
sua denominação social para a atual, conforme Por
taria Dentel nO 290, de 26 de outubro de 1983, e reno
vada pelo Decreto s/n°, de 29 de julho de 1992 (Pro
cesso n° 53650.000808/96);
11- Rádio Carajá de Anápolis Ltda., a partir de 1° de
maio de 1994, na cidade de Anápolis, Estado de
Goiás, outorgada pelo Decreto n° 42.947, de 31 de
dezembro de 1957, e renovada pelo Decreto n°
95.641, de 13 de janeiro de 1988 (Processo nO
53670.000122194);

111 - Fundação Cultural e Educacional Santo
Afonso - Rádio Educadora, a partir de 8 de novembro
de 1996, na cidade de Coronel Fabriciano, Estado de
Minas Gerais, outorgada pelo Decreto n° 58.764, de
28 de junho de 1966 e renovada pelo Decreto n°
94.417, de 10 de junho de 1987 (Processo n°
53710.000951/96);

IV - Rádio Pioneira de Tangará Da Serra Ltda.,
a partir de 23 de agosto de 1994, na cidade de Tanga
rá da Serra, Estado de Mato Grosso, outorgada pelo
Decreto n° 89.916, de 4 de julho de 1984 (Processo nO
53690.000298/94) ;

V - Rádio Sete Lagoas Ltda., a partir de 11 de
abril de 1996, na cidade de Sete Lagoas, Estado de Mi
nas Gerais, outorgada pelo Decreto n° 92.411, de 20 de
fevereiro de 1986 (Processo n° 537 10.000006/96);

VI - Rádio Cabiúna Ltda., a partir de 16 de no
vembro de 1996, na cidade de Bandeirantes, Estado
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DECRETO DE 11, DE DEZEMBRO DE 2001 do Paraná, outorgada pela Portaria n° 858, de 21 de
outubro de 1966, e renovada pelo Decreto n° 94.183,
de 6 de abril de 1987 (Processo n° 53740.000368/96);

VII - Rádio Club de Palmas Ltda., a partir de
12 de agosto de 1995, na cidade de Palmas, Estado
do Paraná, outorgada pela Portaria n° 636, de 6 de
agosto de 1975, renovada pela Portaria n° 204, de
17 de julho de 1985, e autorizada a passar à condi
ção de concessionária em virtude de aumento de
potência de sua estação transmissora, conforme
Exposição de Motivos n° 4, de 7 de janeiro de 1986,
do Ministério das Comunicação (Processo n°
53740.000383/95);

VIII - Campos Difusora Ltda., a partir de 26 de
outubro de 1995, na cidade de Campos dos Goytaca
zes, Estado do Rio de Janeiro, outorgada pelo Decre
to n° 56.717, de 12 de agosto de 1965, e renovada
pelo Decreto n° 96.844, de 28 de setembro de 1988
(Processo n° 53770.001251/95);

IX - Rádio Jornal Fluminense de Campos Ltda.,
a partir de 1° de maio de 1994, na cidade de Macaé,
Estado do Rio de Janeiro, outorgada originariamente
à Rádio Macaé Ltda., pela Portaria MVOP n° 862, de
20 de setembro de 1949, renovada pelo Decreto n°
89.409, de 29 de fevereiro de 1984, e transferida pelo
Decreto n° 90.160, de 6 de setembro de 1984, para a
concessionária de que trata este inciso (Processo n°
53770.000885/96) ;

X - Mossoró Rádio Sociedade Ltda., a partir de
3 de dezembro de 1995, na cidade de Alexandria,
Estado do Rio Grande do Norte, outorgada pelo De
creto n° 91.126, de 13 de março de 1985 (Processo nO
53 780.000087/95);

XI- Radiodifusão índio Condá Ltda., a partir de
8 de março de 1996, na cidade de Chapecó, Estado
de Santa Catarina, outorgada pelo Decreto nO 77.129,
de 11 de fevereiro de 1976, e renovada pelo Decreto
n° 92.130, de 13 de dezembro de 1985 (Processo n°
53820.000770/95);

XII - Rádio Difusora Alto Vale Uda., a partir de 8
de março de 1996, na cidade de Rio do Sul, Estado de
Santa Catarina, outorgada à emissora Rural de Rio do
Sul Ltda., pelo Decreto n° 57.378, de 3 de dezembro de
1965, autorizada a mudar sua denominação social para
a atual, conforme Portaria n° 1.471, de 2 de setembro
de 1970, e renovada pelo Decreto n° 95.626, de 13 de
janeiro de 1988 (Processo n° 53820.000771/95);

XIII - Rádio Difusora de Laguna Sociedade
Uda., a partir de 1° de maio de 1994, na cidade de La-



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 471, DE 2001

(Do Sr. Jaime Martins e outros)

Dá nova redação aos arts. 50 e 58 da
Constituição Federal, ampliando os casos
de convocação de autoridades pela Cã
mara dos Deputados, pelo Senado Fede
ral, ou por suas comissões.

(Apense-se ao PEC-290/2000.)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional
o ato constante do Decreto de 11 de dezembro de
2001, que "Renova concessão das entidades que
menciona, para explorar serviços de radiodifusão, e
dá outras providências".

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

Em 18 de dezembro de 2001

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

Aviso nO 1.530 - C.Civil

Art. 3° A renovação da concessão somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con
gresso Nacional, nos termos do § 3° do art. 223 da
Constituição.

Art. 4° Este decreto entra em vigor ria data de
sua publicação.

Brasília, 11 de dezembro de 2001; 180° da
Independência e 113° da República. - Fernando
Henrique Cardoso.

XV - Rádio Integração do Oeste Ltda., a partir
de 16 de fevereiro de 1996, na cidade de São José do
Cedro, Estado de Santa Catarina, outorgada pela
Portaria n° 175, de 9 de fevereiro de 1976, e renovada
pelo Decreto n° 92.664, de 16 de maio de 1986 (Pro
cesso n° 53 820.000708/95);

XVI - Rádio Sentinela Alto Vale Ltda., a partir
de 1° de maio de 1994, na cidade de Ibirama, Esta
do de Santa Catarina, outorgada originariamente à
Rádio Estadual Ltda., pela Portaria MVOP n° 580,
de 4 de outubro de 1956, renovada pelo Decreto n°
90.276, de 3 de outubro de 1984, e transferida pelo
Decreto sin°, de 12 de fevereiro de 1997, para a
concessionária de que trata este inciso (Processo
n° 50820.000068/94);

XVII - Sociedade Rádio Difusora Vale do Itajaí
Ltda., a partir de 1° de maio de 1994, na cidade de Ita
jaí, I;stado de Santa Catarina, outorgada pela Porta
ria MVOP n° 354, de 26 de maio de 1958, e renovada
pelo Decreto n° 89.627, de 8 de maio de 1984 (Pro
cesso n° 50820.000072194);

XVIII - Rádio Educadora de Piracicaba Ltda., a
partir de 5 de outubro de 1995, na cidade de Piracica
ba, Estado de São Paulo, outorgada pelo Decreto n°
56.375, de 31 de maio de 1965, e renovada pelo De
creto n° 93.641, de 2 de dezembro de 1986 (Processo
n° 53830.000731/95);

XIX - Rádio Nova Dracena Ltda., a partir de 19
de maio de 1995, na cidade de Dracena, Estado de
São Paulo, outorgada pela Portaria n° 405, de 13 de
maio de 1975, renovada pela Portaria n° 72, de 18
de março de 1986, e autorizada a passar à condi
ção de concessionária em virtude de aumento de
potência de sua estação transmissora, conforme
Exposição de Motivos n° 153, de 4 de agosto de

XIV - Rádio Difusora Maravilha Ltda., a partir de
10 de fevereiro de 1996, na cidade de Maravilha,
Estado de Santa Catarina, outorgada pela Portaria n°
151, de 3 de fevereiro de 1976, e renovada pelo De
creto n° 92.665, de 16 de maio de 1986 (Processo n°
820.000707/95);
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guna, Estado de Santa Catarina, outorgada pela Por- 1987, do Ministério das Comunicações (Processo nO
taria MVOP n° 64, de 22 de janeiro de 1946, e renova- 53830.000131/95).

da pelo Decreto n° 89.406, de 29 de fevereiro de 1984 Art. 2° A exploração do serviço de radiodifu-
(Processo n° 50820.000066/94); são, cujas concessões são renovadas por este De

creto, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Teleco
municações, leis subseqüentes e seus regulamen
tos.



A amplitude de jurisdição das agências, a efi
cácia de meios de que dispõem e a autonomia de
ação que lhes é assegurada justificam, em contra
partida, sejam elas sujeitas a rigoroso controle ex
terno por parte do Congresso Nacional. Nesse sen
tido, não basta que as Casas Legislativas possam
convocar o titular da pasta ministerial a que se vin
cula cada agência: em decorrência da autonomia
de gestão, a responsabilidade pelos êxitos ou fra
cassos da agência deve ser atribuída a seus diri
gentes e não ao Ministro.

Essa e outras questões referentes ao controle
externo das agências reguladoras foram oportuna
mente levantadas em artigo recentemente publica
do, de autoria de Consultor Legislativo desta Casa.
Acredito que deva merecer acolhida a proposta, por
ele defendida, de ampliação do espectro de autori
dades sujeitas à convocação pela Câmara dos De
putados, pelo Senado Federal ou por suas respecti
vas comissões, para permitir sejam igualmente cha
mados ao Parlamento os dirigentes de agências re
guladoras.

De fato, sendo o Legislativo co-responsável pela
nomeação dessas autoridades, cuja escolha é sujeita
a aprovação prévia pelo Senado Federal, é plena
mente justificável a possibilidade de convocação das
mesmas, para que prestem contas da missão que
lhes foi confiada.

Assim, ao apresentar esta proposta de emenda
à Constituição, entendemos estar conferindo ao Con
gresso Nacional instrumento indispensável para o
pleno exercício de seus poderes, razão pela qual con
fiamos no decidido apoio de nossos ilustres pares
para sua aprovação.

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 2001. 
Deputado Jaime Martins.

Justificação
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Constituição Federal, promulgam a seguinte emen- gas de concessões, autorizações e licenças, e do
da ao texto constitucional: exercício de poder de polícia em relação às atividades

Art. 1° Os arts. 50 e 58 da Constituição Federal sujeitas à sua fiscalização, essas agências recebe-
passam a vigorar com as seguintes alterações: ram competências reguladoras significativas, mani-

"Art. 50. A Câmara dos Deputados e o festadas na edição de inúmeras resoluções e normas
Senado Federal, ou qualquer de suas co- técnicas. A lei dotou-as de autonomia administrativa e
missões, poderão convocar Ministro de financeira, garantindo-lhes também independência
Estado, titular de órgão diretamente subordi- política para o exercício de suas funções, na medida
nado à Presidência da República ou dirigen- em que seus dirigentes são escolhidos para exercício
te de agência reguladora cuja nomeação es- de mandato a termo, sendo insuscetíveis de exonera-
teja sujeita a aprovação prévia pelo Senado ção imotivada.
Federal para prestarem, pessoalmente, in
formações sobre assunto previamente de
terminado, importando em crime de respon
sabilidade a ausência sem justificação ade
quada.

................................................... "(NR)
"Art. 58 .
§ 2° ..

111 - convocar Ministro de Estado, titu
lar de órgão diretamente subordinado à Pre
sidência da República ou dirigente de agên
cia reguladora cuja nomeação esteja sujeita
a aprovação prévia pelo Senado Federal
para prestar informações sobre assuntos
inerentes a suas atribuições;

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

A instituição das agências reguladoras pode
ser apontada como um dos principais marcos da
modernização da administração pública brasileira
empreendida nos últimos anos. A criação de tais
entidades, em especial aquelas competentes para
regulamentar e fiscalizar a prestação de serviços
públicos explorados pela iniciativa privada median
te concessão, foi concebida para permitir que a pri
vatização de empresas estatais fosse levada a cabo
sem que o Estado perdesse sua capacidade de pla
nejar e assegurar a prestação de serviços públicos
essenciais.

As leis que foram aprovadas pelo Congresso
Nacional dotaram as agências de apreciáveis pode
res e de inusitada autonomia para exercê-los. Além
da prática de atos administrativos típicos, como outor-

Art. 2° Esta emenda à Constituição entra em
vigor na data de sua promulgação.
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Emeuta: Dá nova redação aos arts. 50 e 58 da Constituição Federal,
ampliando os casos de convocação de autoridades pela Câmara
dos Deputados, pelo Senado Federal, ou por suas Comissões.

POllsui Assinaturas Suficientes: SIM

Totais de Assinaturas: ~~~ei;m--+- ~
t::------:-+-
Fora do Exerciclo, . __~~I
Repetidas 024
Ilegíveis I OO~I

Retiradas -+- -o~
~-~-----------------
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Assinaturas Confirmadas
1 AIRTON CASCAVEL PPS RR2 AIRTONDIPP PDT RS3 AIRTON ROVEDA PTB PR
4 ALBERTO FRAGA PMDB DF5 ALCESTE ALMEIDA PL RR
6 ALCEU COLLARES POT RS
7 AlDlR CABRAL PFl RJ8 ALDO ARANTES PCdoB GO9 AlEX CANZIANI PSDB PR10 ANTONIO CARLOS KONDER REIS PFL SC11 ANTONIO DO VALLE PMDB MG12 ANTONIO FEIJÃO PSDB AP13 ARMANDO ABIUO PSOB PB

14 ARNON BEZERRA PSOB CE15 ARYKARA PTa SP16 ASDRUBAL BENTES PMDB PA17 B.SÁ PSOB PI18 BABA PT PA19 BISPO RODRIGUES PL RJ20 CABO JÚLIO PST MG21 CANDINHO MATTOS PSOB RJ22 CARLOS SANTANA PT RJ23 CEZAR SCHIRMER PMDB RS24 CHICO DA PRINCESA PSDB PR25 CHICO SARDELLI PFL SP
26 ClEUBER CARNEIRO PFL MG27 CLOVIS VOlPI PV SP28 CORIOLANO SALES PMDB BA29 COSTA FERREIRA PFL MA30 CUNHA BUENO PPB SP31 CUSTÓDIO MATTOS PSDB MG
32 DAMIÃO FELlCIANO PMDB PB33 DANILO DE CASTRO PSDB MG34 DARClslO PERONDI PMDB RS35 DE VElASCO PSL SP
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36 DELFIMNEDO PPB SP

37 DINO FERNANDES PPB RJ
38 DIVALDO SURUAGY PST AL
39 DJALMAPAES PSB PE
40 DR ANTONIO CRUZ PMDB MS
41 DR. BENEDITO DIAS PPB AP
42 DUllIO PISANESCHI PTB SP
43 EDIR OLIVEIRA PTB RS
44 EDISON ANDRINO PMDB SC
45 EDMAR MOREIRA PPB MG
46 EDUARDO BARBOSA PSDB MG
47 EDUARDO SEABRA PTB AP
48 EUSEUMOURA PPB MA
49 ELlSEU RESENDE PFL MG
50 ENIOBACCI PDT RS
51 ENIVALDO RIBEIRO PPB PB
52 EULER MORAIS PMDB GO
53 EULER RIBEIRO PFL AM
54 EUNlclO OLIVEIRA PMDB CE
55 EURICO MIRANDA PPB RJ
56 EUR(PEDES MIRANDA PDT RO
57 EVANDRO MILHOMEN PSB AP
58 EXPEDITO JÚNIOR PSDB RO
59 FÉLIX MENDONÇA PTB BA
60 FERNANDO FERRO PT PE
61 FERNANDO GABEIRA PT RJ
62 FERNANDO GONÇALVES PTB RJ
63 FERNANDO ZUPPO PSDC SP
64 FEDER JUNIOR PPB RS
65 FLÁVIOARNS PT PR
66 FRANCISCO GARCIA PFL AM
67 GASTA0 VIEIRA PMDB MA
68 GEOVAN FREITAS PMDB GO
69 GERSON PERES PPB PA
70 GILBERTO KASSAS PFL SP
71 GIOVANNI QUEIROZ PDT PA
72 GIVALDO CARIMBÃO PSB AL
73 GLYCON TERRA PINTO PMDB MG

74 GUSTAVO FRUET PMDB PR
75 HAROLDO BEZERRA PSDB PA
76 HAROLDO UMA PCdaB BA
77 HELENILDO RIBEIRO PSDB Al
78 HUGO BIEHL PPB SC
79 IBER~ FERREIRA PTB RN
80 IBRAHIM ABI-ACKEL PPB MG
81 IÉDIOROSA PFL RJ
82 ILDEFONÇO CORDEIRO PSDB AC
83 IVAN PAIXÃO PPS SE
84 !VANIO GUERRA PFL PR
85 JAIME MARTINS PFL MG
86 JAIR BOLSONARO PPB RJ
87 JAIR MENEGUELU PT SP
88 JAQUES WAGNER PT BA
89 JOÃO HENRIQUE PMDB PI
90 JOÃO MAGALHÃES PMDB MG
91 JOÃO PIZZOLATTI PPB SC
92 JOÃO SAMPAIO PDl RJ
93 JOÃO TOTA PPB AC
94 JOAQUIM FRANCISCO PFL PE



Fevereiro de 2002 DIÁRIO DA CÁMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 28 04053

95 JOEL DE HOLLANDA
96 JONIVAL LUCAS JUNIOR
97 JORGE KHOURY
98 JORGE PINHEIRO
99 JOSÉ ANTONIO ALMEIDA
100 JOSÉ BORBA
101 JOSÉ CARLOS AlELUIA
102 JOSÉ CARLOS ELIAS
103 JOSÉ CARLOS FONSECA JR.
104 JOSÉ CHAVES
105 JOSÉ DIRCEU
106 JOSÉ iNDIO
107 JOSÉ lINHARES
108 JOSÉ LOURENÇO
109 JOSÉ MILITA0
110 JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
111 JOSÉ THOMAZ NONÓ
112 JOSUÉ BENGTSON
113 JOVAIR ARANTES
114 JULIO SEMEGHINI
115 KINCAS MATTOS
116 LAMARTINE POSELLA
117 LEUR LOMANTO
118 L1NCOLN PORTELA
119 UNO ROSSI
120 LÚCIA vÂNIA
121 LUCIANO CASTRO

122 LUCIANO ZICA
123 LUIS BARBOSA
124 LUIS CARLOS HEINZE
125 LUIZ ANTONIO FLEURY
126 LUIZ BITTENCOURT
127 LUIZ EDUARDO GREENHAlGH
128 LUIZ FERNANDO
129 MANOEL SALVIANO
130 MARÇAL FILHO •
131 MARCELO CASTRO
132 MARCELO TEIXEIRA
133 MÁRCIO BITTAR
134 MARCONDES GADELHA
135 MARCOS AFONSO
136 MARCOS CINTRA
137 MARCUS VICENTE
138 MARIA LÚCIA
139 MÁRIO ASSAD JÚNIOR
140 MÁRIO DE OLIVEIRA
141 MÁRIO NEGROMONTE
142 MAURO BENEVIDES
143 MAURO LOPES
144 MENDES RIBEIRO FILHO
145 MOACIR MtCHELETTO
146 MORONI TORGAN

147 MURILO DOMINGOS
148 MUSSA DEMES
149 NAIR XAVIER LOBO
150 NARCIO RODRIGUES
151 NELSON MEURER

152 NELSON PROENÇA
153 NILTON CAPIXABA

PFL
PMDB
PFL
PMDB
PSB
PMDB
PFL
PTB
PFL
PMDB
PT
PMDB
PPB
PMDB
PTB
PSDB
PFL
PTB
PSDB
PSDB
PSB
PMDB
PMDB
PSL
PSDB
PSDB
PFL

PT
PFL
PPB
PTB
PMDB
PT
PPB
PSDB
PMDB
PMDB
PMDB
PPS
PFl
PT
PFl
PPB
PMDB
PL
PST
PPB
PMDB
PMOB
PMDB
PMDB
PFL

PTB
PFL
PMDB
PSDB
PPB

PPS
PTB

PE
BA
BA
DF
MA
PR
BA
ES
ES
PE
SP
SP
CE
BA
MG
PE
AL
PA
GO
SP
SP
SP
BA
MG
MT
GO
RR

SP
RR
RS
SP
GO
SP
AM
CE
MS
PI
CE
AC
PB
AC
SP
ES
MG
MG
MG
BA
CE
MG
RS
PR
CE

MT
PI
GO
MG
PR
RS
RO
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154 NORBERTO TEIXEIRA
155 ODíuo BALBINOTII
156 OLAVO CALHEIROS
157 OLlMPIO PIRES
158 OSCAR ANDRADE
159 OSMÀNIO PEREIRA
160 OSMAR SERRAGLlO
161 OSVALDO BIOLCHI

162 OSVALDO REIS
163 PAULO BALTAZAR

164 PAULO FEIJÓ
165 PAULO KOBAYASHI
166 PAULO UMA
167 PEDRO CANEDO

168 PEDRO CORRÊA
169 PEDRO NOVAIS

170 PHILEMON RODRIGUES

171 PINHEIRO LANDIM
172 POMPEO DE MATTOS
173 RAFAEL GUERRA
174 RENILDO LEAl
175 RICARDO BARROS

176 RICARDO BERZOINI
177 RICARDO IZAR
178 RICARDO RIQUE
179 ROBÉRIO ARAÚJO
180 ROBERTO JEFFERSON
181 ROBERTO PESSOA
182 ROMEU QUEIROZ
183 RONALDO SANTOS

184 RONALDO VASCONCELLOS
185 RUBEM MEDINA
186 SALOMÃO CRUZ
187 SALVADOR ZIMBALDI

188 SANTOS FILHO
189 SARAIVA FELIPE

190 SAULO PEDROSA
191 SEBASTIÃO MADEIRA

192 SERAFIM VENZON
193 StRGIO BARCELLOS
194 SÉRGIO CARVALHO

195 StRGIO MIRANDA

196 StRGIO NOVAIS
197 SÉRGIO REIS
198 SEVERINO CAVALCANTI
199 SILAS BRASILEIRO

200 SILAS cAMARA
201 SILVIO TORRES
202 SIMÃO SESSIM
203 URSICINO QUEIROZ
204 VADÃO GOMES
205 VALDECI PAIVA

206 VICENTE ARRUDA
207 VILMAR ROCHA
208 WALDEMIR MOKA
209 WALFRIDO MARES GUIA
210 WALTER PINHEIRO
211 WANDERLEY MARTINS

212 WELLlNGTON DIAS
213 WILSON BRAGA

PMDB
PSDB
PMDB

PDT
PL
PSDB

PMOB
PMOB

PMOB
PSB

PSDB
PSDB

PMDB
PSDB

PPB
PMDB

PL

PMDB
POT

PSDB
PTB
PPB
PT

PTB
PSDB
PL
PTB
PFL
PTB
PSDB
PL
PFL
PFL

PSDB
PFL
PMDB
PSDB
PSDB

POT
PFL
PSDB

PCdoB

PSB
PTB

PPB
PMDB

PTB
PSDB
PPB
PFL
PPB
PSL

PSDB
PFl
PMDB
PTB
PT
PSB
PT
PFL

GO
PR
AL
MG
RO
MG
PR
RS
TO
RJ
RJ
SP

SP
GO
PE
MA

MG

CE
RS
MG
PA

PR
SP

SP
PB
RR
RJ
CE
MG
RJ

MG
RJ
RR
SP

PR
MG
BA

MA
SC
AP
RO

MG

CE
SE

PE
MG

AM
SP
RJ
BA
SP
RJ

CE
GO
MS
MG
BA
RJ
PI
PB
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214 XICO GRAZIANO PSOB SP
215 ZÉ GOMES DA ROCHA PMDB GO
216 ZENALDO COUTINHO PSOB PA

Assinaturas que Não Conferem
1 CARLOS BATATA PSDB PE
2 CARLOS DUNGA PTe PB
3 JOSÉ MENDONÇA BEZERRA PFL PE
4 LAVOISIER MAIA PFL RN
5 MARCOS DE JESUS PL PE
6 NELSON MARCHEZAN PSDB RS
7 PAULO PAIM PT RS
8 RODRIGO MAIA PFl RJ
9 ZEZÉ PERRElLA PFL MG

Assinaturas de Deputados(as) fora do Exercício
1 ALMERINDA DE CARVALHO PPB RJ

Assinaturas Repetidas
1 ALBERTO FRAGA PMDB DF
2 ASDRUBAL BENTES PMOB PA
3 CANDINHO MATTOS PSOB RJ
4 CANDINHO MATTOS PSDB RJ
5 CLEUBER CARNEIRO PFL MG
6 DE VELASCO PSL SP
7 DELFIM NETTO PPB SP
8 EDMAR MOREIRA PPB MG
9 ENIOBACCI PDT RS
10 ENIVAlOO RIBEIRO PPB PB
11 FERNANDO ZUPPO PSDC SP
12 IVANPAIXÂO PPS SE
13 JOSÉ MILlTÃO PTB MG
14 LUIZ ANTONIO FlEURY PTB SP
15 LUIZ BITTENCOURT PMDB GO
16 LUIZ FERNANDO PPB AM
17 NILTON CAPIXABA PTB RO
18 ODiuo BALBINOTTI PSDB PR
19 OSVALDO REIS PMOB TO20 ROBERTO PESSOA PFl CE21 SALOMÃO CRUZ PFL RR
22 SÉRGIO BARCELLOS PFl AP23 SÉRGIO CARVALHO PSOB RO24 XICO GRAZIANO PSDB SP



SEÇÃO VII
Das Comissões

Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas te
rão comissões permanentes e temporárias, constituí
das na forma e com as atribuições previstas no res
pectivo regimento ou no ato de que resultar sua cria
ção.

§ 1° Na constituição das Mesas e de cada Co
missão, é assegurada, tanto quanto possível, a repre
sentação proporcional dos partidos ou dos blocos
parlamentares que participam da respectiva Casa.

§ 2° Às comissões, em razão da matéria de sua
competência, cabe:

I - discutir e votar projeto de lei que dispensar,
na forma do regimento, a competência do Plenário,
salvo se houver recurso de um décimo dos membros
da Casa;

11 - realizar audiências públicas com entidades
da sociedade civil;

111 - convocar Ministros de Estado para prestar
informações sobre assuntos inerentes a suas atribui
ções;

IV - receber petições, reclamações, representa
ções ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou
omissões das autoridades ou entidades públicas;

V - solicitar depoimento de qualquer autoridade
ou cidadão;

VI - apreciar programas de obras, planos nacio
nais, regionais e setoriais de desenvolvimento e so
bre eles emitir parecer.

Brasília, 18 de dezembro de 2001

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Congresso Nacional
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Seção de Registro e Controle e de Análise de tando em crime de responsabilidade a ausência sem
Proposições justificação adequada.

Ofício n° 255 / 2001 * Artigo, caput com redação dada pela Emenda
Constitucional de Revisão nO 2, de 7-6-1994.

§ 1° Os Ministros de Estado poderão compare
cer ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, ou
a qualquer de suas Comissões, por sua iniciativa e
mediante entendimentos com a Mesa respectiva,
para expor assunto de relevância de seu Ministério.

§ 2° As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal poderão encaminhar pedidos escri
tos de informações a Ministros de Estado ou a qual
quer das pessoas referidas no caputdeste artigo, im
portando em crime de responsabilidade a recusa, ou
o não atendimento, no prazo de trinta dias, bem como
a prestação de informações falsas.

* § 2°com redação dada pela Emenda Constitu
cional de Revisão nO 2, de 7-6-1994.

Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado
cederal, ou qualquer de suas Comissões, poderão
;onvocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de
lrgãos diretamente subordinados à Presidência da
lepública para prestarem, pessoalmente, informa
ões sobre assunto previamente determinado, impor-

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
Nesta

Senhor Secretário-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de

Emenda à Constituição do Sr. Deputado Jaime Mar
tins e Outros, que "Dá nova redação aos arts. 50 e 58
da Constituição Federal, ampliando os casos de con
vocação de autoridades pela Câmara dos Deputados,
pelo Senado Federal, ou por suas Comissões", con
tém número suficiente de signatários, constando a re
ferida proposição de:

216 assinaturas confirmadas;

9 assinaturas não confirmadas;

1 deputado licenciado;

24 assinaturas repetidas.

Atenciosamente, - Cláudia Neves C. de Souza,
Chefe
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§ 3° As comissões parlamentares de inquérito,
que terão poderes de investigação próprios das auto
ridades judiciais, além de outros previstos nos regi
mentos das respectivas Casas, serão criadas pela
Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em
conjunto ou separadamente, mediante requerimento
de um terço de seus membros, para a apuração de
fato determinado e por prazo certo, sendo suas con
clusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério
Público, para que promova a responsabilidade civil ou
criminal dos infratores.

§ 4° Durante o recesso, haverá uma Comissão
representativa do Congresso Nacional, eleita por
suas Casas na última sessão ordinária do período le
gislativo, com atribuições definidas no regimento co
mum, cuja composição reproduzirá, quanto possível,
a proporcionalidade da representação partidária.

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 11
Da Emenda à Constituição

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:

1- de um terço, no mínimo, dos membros da Câ
mara dos Deputados ou do Senado Federal;

11 - do Presidente da República;

111 - de mais da metade das Assembléias legis
lativas das unidades da Federação, manifestando-se,
cada uma delas, pela maioria relativa de seus mem
bros.

§ 1° A Constituição não poderá ser emendada
na vigência de intervenção federal, de estado de defe
sa ou de estado de sítio.

§ 2° A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, consi
derando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quin
tos dos votos dos respectivos membros.

§ 3° A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4° Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;
11- o voto direto, secreto, universal e periódico;
111 - a separação dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais.
§ 5° A matéria constante de proposta de emenda

rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser obje
to de nova proposta na mesma sessão legislativa.

INDICAÇÃO N° 2.367, DE 2001
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Sugere a implantação de obras de
infra-estrutura hídrica I drenagem no Mu
nicípio de Niterói no Estado do Rio de Ja
neiro.

(Publique-se. Encaminhe-se.)
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
pasta da saúde onde os recursos para obras de in
fra-estrutura hídrica, são retidos e a população fica a
mercê de enchentes e doenças contagiosas.

O município de Niterói, é um dos mais prejudi
cados devido ao grande número de enchentes, onde
os córregos, riachos e valões, transbordam provo
cando enchentes que inundam bairros e favelas por
todo o município, podendo proliferar vários tipos de
doenças.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde, poderemos solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa , antecipadamente agradeço.

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

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado José Carlos Coutinho)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a implantação de
obras de infra-estrutura hídrica/drena
gem no Município de Niterói no Estado
do Rio de Janeiro."
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Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1° do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa

. que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação de
obras de infra-estrutura hídrica/drenagem no Municí
pio de Niterói no Estado do Rio de Janeiro.

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

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TI VOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA CÂMARA DOS DEPUtADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escr~o, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO W 2.368, DE 2001
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Sugere a implantação de obras de
infra-estrutura hídrica/drenagem no Mu
nicípio de Araruama no Estado do Rio de
Janeiro.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:

Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio
de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
pasta da saúde onde os recursos para obras de in
fra-estrutura hídrica, são retidos e a população fica a
mercê de enchentes e doenças contagiosas.

O município de Araruama, é um dos mais preju
dicados devido ao grande número de enchentes,
onde os córregos. riachos e valões. transbordam pro
vocando enchentes que inundam bairros e favelas por
todo o município, podendo proliferar vários tipos de
doenças.
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Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde, poderemos solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da
V. Exa , antecipadamente agradeço.

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

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado José Carlos Coutinho)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a implantação de
obras de infra-estrutura hídrica/drena
gem no Município de Araruama no Esta
do do Rio de Janeiro."

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a in
dicação em anexo, sugerindo a implantação de obras
de infra - estrutura hídrica/drenagem no Município de
Araruama no Estado do Rio de Janeiro.

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

Parágrafo único. As disposições deste artigo
aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de
colônias de pescadores, atendidas as condições que
a lei estabelecer.

Art. 9° É assegurado o direito de greve, compe
tindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade
de exercê-lo e sobre os interesses que devam por
meio dele defender.

§ 1° A lei definirá os serviços ou atividades es
senciais e disporá sobre o atendimento das necessi
dades inadiáveis da comunidade.

§ 2° Os abusos cometidos sujeitam os respon
sáveis às penas da lei.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;
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v - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.369, DE 2001
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Sugere a implantação de obras de
infra- estrutura hídrica/drenagem no Mu
nicípio de São Francisco do Itabapoana
no Estado do Rio de Janeiro.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
pasta da saúde onde os recursos para obras de in
fra-estrutura hídrica, são retidos e a população fica a
mercê de enchentes e doenças contagiosas.

O município de São Francisco do Itabapoana, é
um dos mais prejudicados devido ao grande número
de enchentes, onde os córregos, riachos e valões,
transbordam provocando enchentes que inundam ba
irros e favelas por todo o município, podendo proliferar
vários tipos de doenças.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde, poderemos solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V. ~,
antecipadamente agradeço.

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

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado José Carlos Coutinho)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a implantação de
obras de infra-estrutura hídrica/drenagem
no Município de São Francisco do ltaba
poana, no Estado do Rio de Janeiro."

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação de
obras de infra-estrutura hídrica/drenagem no Municí
pio de São Francisco do Itabapoana no Estado do Rio
de Janeiro.

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

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

li - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outu
bro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:
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1- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário
da Câmara dos Deputados e encaminhadas às Co
missões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

11 - o parecer referente à indicação será profe
rido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério
da Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre
indicação concluir pelo oferecimento de projeto, se
guirá este os trâmites regimentais das proposições
congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sen
tido, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo
à Mesa, determinará o arquivamento da indicação,
cientificando-se o Autor para que este, se quiser,
ofereça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.370, DE 2001
(Da Sr" Maria Lúcia)

Sugere ao Poder Executivo que crie
escolas preparatórias para admissão ao
vestibular, destinadas às populações
com dificuldades de acesso à Universi
dade.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

A Sua Excelência
Deputado Aécio Neves
Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 113, Inciso I, solicito de

Vossa Excelência a gentileza de enviar ao Executivo,
que detém a exclusividade de iniciativa legislativa que
implique em despesa pública o projeto anexo.

Esclareço que considero esta uma alternativa
mais viável e racional para inclusão de populações
discriminadas, seja a razão de discriminação a racial
ou econômica, no contexto cultural. O ensino específi
co lhes dará condições adequadas de competição

para a Universidade e para o mercado de emprego
sem novas motivações de discriminação quais seriam
as relacionadas à idéia de quotas que hoje de discute
na Agenda Política.

Atenciosamente, - Deputada Maria Lúcia
Cardoso.

PROJETO DE LEI N°
Do Poder Executivo

Cria em caráter extraordinário, es
colas preparatórias ao exame vestibular,
destinadas às populações com dificulda
des de acesso à Universidade, e dá ou
tras providências.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° Ficam criadas em caráter extraordinário
escolas preparatórias ao exame vestibular, destina
das às populações com dificuldade de acesso à Uni
versidade.

Art. 2° A matrícula nas escolas preparatórias
será gratuita para alunos que tenham terminado o se
gundo grau, residam em periferias municipais, favelas
e bairros populares.

Art. 3° As escolas preparatórias funcionarão
pelo prazo necessário à inclusão comprovada estatis
ticamente de populações que nesta data tenham sido
consideradas excluídas socialmente.

Art. 4° O Executivo fixará critérios adicionais ou
flexibilizará o critério referido no artigo 3° consoante
disponibilidade de recursos.

Art. 5° A localização das escolas preparatórias
serão proporcionais às populações consideradas ex
cluídas nos termos do último censo do IBGE.

Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Justificação

Desde que, ao advento da Conferência de Dur
ban o Presidente Fernando Henrique Cardoso suge
riu a seu corpo técnico a idéia de quotas que signifi
cassem uma ação positiva no sentido de integrar po
pulações excluídas por causa de sua origem racial,
muito debate se tem observado.

Por um lado alguns estudiosos, incluindo nes
ses vários ativistas de organizações não governa
mentais em defesa de comunidades negras tem-se
mostrado contra a adoção de quotas. Eles as consi·
deram, em si, em elemento discriminatório e sabem
que no âmbito das Universidades, além da discrimi
nação os favorecidos por quotas vão sofrer antago
nismos relativos á concorrência e não vão ter condi-



§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.
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ções de enfrentar a natural competição entre estu- I - sugere a outro Poder a adoção de providên-
dantes. Podem também não estar preparados para cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
dar continuidade a seus estudos em condições de as- ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
similar novas matérias para as quais lhes faltaria a exclusiva;
base dos estudos anteriores.

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co-
Por outro lado não só os negros mas muitas ou-

tras comunidades estão excluídos do acesso à Uni- missões acerca de determinado assunto, visando a
versidade em função de condições financeiras. Estu- elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
daram em escolas menos eficazes, não obtiveram os Câmara.
conhecimentos que outras escolas proporcionaram § 10 Na hipótese do inciso I, a indicação será
aos que foram capacitados para o vestibular de aces- objeto de requerimento escrito, despachado pelo
so à Universidade. Presidente e publicado no Diário da Câmara dos

Assim, o sistema de quotas frustra seus objeti- Deputados.

vos que seriam o de aumentar o número de pessoas * Alterado para Diário da Câmara dos Depu-
excluídas que passariam a integrar o sistema produti-

tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
vo e consumidor por ascensão social via instrução.

duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
A presente proposta pretende a entrada natural, de 1995.

pela porta da frente da Universidade, não só para ne
gros mas para quaisquer outras populações que te
nham sofrido um passado de desvantagem social e
em função disso não estejam habilitados o acesso à
Universidade num sistema de competição. Nossa pro
posta eleva o grau de competição dessas populações.
Em vez de lhes presentear vagas diferenciadas,
dá-lhes nova e privilegiadas condições de concorrer
por vagas iguais às daqueles com quem vai concorrer
no mercado quando obtiver uma profissão.

Sala das Sessões, de de 2001 . - Deputada
Maria Lúcia Cardoso.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução na 10, de 1991.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus Órgãos e autoridades.
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INDICAÇÃO N° 2.371, DE 2001
(Do Sr. Corauci Sobrinho)

Sugere a instituição do "Dia Nacional
Comandante João Ribeiro de Barros", a ser
comemorado anualmente em 28 de abril.

(Publique-se. Encaminhe-se.)
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
De há longa data, a coletividade de Jaú/SP está se

movimentando para homenagear, condignamente e em
âmbito nacional, o Comandante João Ribeiro de Barros,
primeiro piloto a cruzar o Atlântico Sul pelos ares, heróico
feito realizado em 1927 a bordo do hidroavião "JAHU".

Vale ressaltar que aquele ilustre jauense conse
guiu, às suas expensas e sem qualquer auxílio oficial,
cruzar pela primeira vez o Atlântico Sul, pilotando seu
hidroavião de madeira e lona e que foi por ele batiza
do de JAHU em homenagem a sua cidade natal.

A coragem e o heroísmo do então jovem Co
mandante João Ribeiro de Barros e que assegurou
aos brasileiros a primazia na travessia aérea do
Atlântico Sul, merecem ser divulgados e comemora
dos com a importância de que tal gesto de bravura se
reveste, como exemplo a ser seguido pelos jovens e
pelas gerações futuras.

O povo de Jaú, com justificado orgulho de seu fi
lho mais ilustre e através de seus representantes na
Edilidade local, já prestou a necessária homenagem
aquele intrépido piloto, instituindo no âmbito do muni
cípio o "Dia João Ribeiro de Barros", comemorado
anualmente em 28 de abril - lei Municipal n° 3.174,
de 13 de maio de 1997.

Tando por objetivo prestar a devida homenagem
àquela ilustre personalidade e eternizar a memória da
quele digno brasileiro que com seu feito heróico inscre
veu não apenas seu nome, mas também o de todo o
País nos Anais da história da aviação mundial, é que
formulo a presente Indicação, sugerindo a Vossa Exce
lência a adoção de providências para a instituição 00
"Dia Nacional Comandante João Ribeiro de Barros", a
ser comemorado anualmente em 28 de abril.

Sala das Sessões, de 2001 . - Deputado Corauci
Sobrinho.

LEGISLAÇÃO CI7ADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO W 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sen
tido, o Presidente da Câmara, ao chegar o proces
so à Mesa, determinará o arquivamento da indica
ção, cientificando-se o Autor para que este, se qui
ser, ofereça projeto próprio à consideração da
Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:



TíTULO IV
Das Proposições

Aprova o Regimento Interno da Ca
mara dos Deputados.

REQUERIMENTO
(Do Deputado Luiz Fernando)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo, relativa à criação da carrei
ra de Analista Técnico Previdenciário.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa seja encaminhada ao Poder Executivo, por in
termédio da Casa Civil da Presidência da República,
a Indicação em anexo, sugerindo a criação da carrei
ra de Analista Técnico Previdenciário.

Sala das Sessões, 10 de outubro de 2001. 
Deputado Luiz Fernando PPB/AM.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
1- sugere a outro Poder a adoção de providência, a

realização de ato admistrativo ou de gestão, ou o envio
de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;
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a) consulta a Comissão sobre interpretação e vêm sendo implementadas para o aprimoramento
aplicação de lei; dos serviços da Previdência Social.

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer É como encaminho a presente Indicação, solici-
Poder, de seus órgãos e autoridades. tando a V. Exa especial atenção para o assunto.
... Sala das Sessões, 10 de outubro de 2001. -
.................................................................................... Deputado Luiz Fernando PPB/AM.

ANEXO: OFíCIO ANASPS N° 188, DE
28-9-2001, DA ANASPS - ASSOCIAÇÃO NACIONAL
DOS SERVIDORES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, AO
DEPUTADO lUIZ FERNANDO, COM RESPECTIVOS
ANEXOS.

INDICAÇÃO N° 2.372, DE 2001
(Do Sr. Luiz Fernando)

Sugere a adoção de providências vi
sando à criação da carreira de Analista
Técnico Previdenciário.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro-Chefe da
Casa Civil da Presidência da República:

Venho, por meio da presente Indicação, sugerir
a V.Exa a adoção das providências pertinentes visan
do à criação da carreira de Analista Técnico Previ
denciário. Em anexo, solicitando o exame por essa
Casa Civil e demais órgãos competentes, encaminho
cópia de proposta que me foi enviada pela Associa
ção Nacional dos Servidores da Previdência Social 
ANASPS, relativa à criação da referida carreira.

A mencionada proposta busca valorizar os ser
vidores da área previdenciária, de níveis intermediá
rio e superior, que dão valioso suporte operacional às
atividades de perícia médica, de concessão, manu
tenção e controle de benefícios, de arrecadação, co
brança e controle das contribuições previdenciárias e
de outras voltadas para o cumprimento das finalida
des da Previdência Social. Trata-se de um conjunto
de trinta e cinco mil servidores em atividade no INSS,
não integrantes de carreira funcional, os quais, em
bora representem quase 90% do quadro de pessoal,
recebem remuneração total equivalente a 23% da fo
lha mensal de salários daquela entidade, segundo in
formações da referida associação.

Esses servidores, dos quais tanto se exige
para o correto atendimento de milhões de brasilei
ros, vêm sofrendo há tempos com salários baixos,
totalmente incompatíveis com a relevância e a res
ponsabilidade de suas funções, que demandam, en
tre outros requisitos, o conhecimento de uma legis
lação complexa e em permanente mudança. A situa
ção é realmente de penúria e impõe solução urgen
te, que assegure a esses servidores condições dig
nas de sobrevivência, para que possam realizar o
relevante trabalho que lhes é confiado.

Entendo que a proposição em anexo poderá tra
zer as requeridas melhorias para a categoria, medida
que se faz necessária ao lado de outras tantas que



Fevereiro de 2002 mARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 28 04065

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1°Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

.. Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

1- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas ás Comis
sões competentes;

.. Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.373, DE 2001
(Dos Srs. Paulo Delgado e José Genoíno)

Sugere ao Sr. Ministro de Estado da
Defesa que o porta-aviões Minas Gerais
seja mantido na frota naval em atividade.

(Publique-se. Encaminhe-se.)
Excelentíssimo Senhor Ministro da Defesa:
E notório a demanda por equipamentos militares

que ampliem as possibilidades de auto defesa do terri
tório nacional. A sociedade brasileira já investiu recur-

sos no porta-aviões Minas Gerais que tanto serviu ao
nosso País em suas funções originais de aeródromo li
geiro, inclusive recentemente tendo passado por uma
reforma. A nosso ver não se justifica aposentá-lo total
mente, transformá-lo em sucata ou aliená-lo de sua
natureza militar. Ainda que inadequado para manter
suas funções originais é possível pensar, concreta
mente em transformá-lo em porta helicóptero ou mes
mo navio de transporte de tropas. A extensão do litoral
e do mar territorial brasileiro justifica sua manutenção
como uma unidade da esquadra da Marinha do Brasil.

Sala das Sessões, 10 de outubro de 2001. 
Deputado Paulo Delgado PT - MG - Deputado
José Genoíno PT - SP.

REQUERIMENTO
(Dos Srs. Paulo Delgado e José Genoíno)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo, sugerindo ao Sr. Ministro
da Defesa que o porta-aviões Minas Ge
rais seja mantido na frota naval em ativi
dade.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
Vossa Excelência seja encaminhada ao Sr. Ministro
de Estado da Defesa a Indicação em anexo, sugerin
do que o porta-aviões Minas Gerais seja mantido na
frota naval em atividade.

Sala das Sessões, 10 de outubro de 2001. 
Deputado Paulo Delgado PT - MG - Deputado
José Genoíno PT - SP.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Ca
mara dos Deputados

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:
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REQUERIMENTO N°...., DE 2001
(Do Sr. Fernando Coruja)

Requer o encaminhamento de Indi
cação ao Secretário Nacional de Defesa
Civil - Dr. José Wilson Pereira, solicitan
do a possibilidade de ajuda financeira
para os 103 municipios em situação de
emergência e em estado de calamidade
pública, atingidos pelas enchentes, no
Estado de Santa Catarina, conforme rela
ção anexo.

Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, na forma do ar

tigo 113, inciso I e § 1a do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados, que seja encaminhada a indi
cação, ao Secretário Nacional de Defesa Civil, soli
citando a possibilidade de ajuda financeira para os
103 municípios em situação de emergência e em
estado de calamidade pública, atingidos pelas en
chentes, no Estado de Santa Catarina, conforme re
lação anexo.

Sala das Sessões, 11 de outubro de 2001. 
Deputado Fernando Coruja.

INDICAÇÃO N° 2.374, DE 2001
(Do Sr. Fernando Coruja)

Solicita a possibilidade de ajuda fi
nanceira para os 103 municípios em situa
ção de emergência e em estado de calami
dade pública, atingidos pelas enchentes,

*Artigo alterado pela Resolução na 10, de 1991. no Estado de Santa Catarina, conforme
1- sugere a outro Poder a adoção de providên- relação anexo.

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão, (Publique-se. Encaminhe-se.)

ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa Excelentíssirno Senhor Secretário de Defesa Civil:
exclusiva; Nos termos do art. 113, inciso I e § 1° do Regi-

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co- mento Interno da Câmara dos Deputados, propomos
missões acerca de determinado assunto, visando a a Secretaria de Defesa Civil, a possibilidade de ajuda
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da financeira para os 103 municípios em situação de
Câmara. emergência e em estado de calamidade pública, atin-

§ 1° Na hipótese do inciso 1, a indicação será obje- gidos pelas enchentes, no Estado de Santa Catarina,
to de requerimento escr~o, despachado pelo Presidente conforme relação anexo.

e publicado no Diário da Câmara dos Deputados. Justificação

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu- Senhor Secretário, faço esta indicação, por se
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das tratar de uma medida de emergência. Os municípi-
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro os atingidos estão enfrentando chuvas e ventos mu-
de 1995. itos fortes, causando diversos prejuízos e deixando

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas diversas famílias desabrigadas. O saldo das fortes
as seguintes normas: chuvas ocorridas é de 1,5 mil pessoas desalojadas

(acolhidas em casas de parentes ou amigos), 300
I - as indicações recebidas pela Mesa serão li- desabrigadas (recolhidos em abrigos improvisa-

das em súmula, mandadas à publicação no Diário da dos), quatro mortos, estradas esburacadas e inter-
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis- ditadas, estudantes sem aula e enormes prejuízos
soes competentes; na agricultura.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu- Com a liberação dos recursos, os municípios po-
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das derão minimizar os estragos causados, e com isso,
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro ajudar a população que muito sofre com essa situação.
de 1995. Sala das Sessões, 11 de outubro de 2001. -

11 - o parecer referente à indicação será proferi- Deputado Fernando Coruja.
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâm~es regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão optar em tal sentido,
o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão ace~as proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.
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--
MUNICIPIO DECRETO DATA

1. AGRONOMICA 805 Dl/I0/01
2. AGUASFRlAS 17612001 28109/01
3. AGUAS MORNAS 08412001 01110/01
4. ALFREDO WAGNER 2.15412001 01110/01
5. ANGELINA 03412001 01/10/01
6. ANlTA GARlBALDI 1.549 62/10/01

·7. ANITAPOLlS 04412001 0l/10101
8. ARARANGUA - 1.512 I 01/10/01
9. ARMAZEM 361 02/10/01
10. AURORA 042 02/10/01
11. BALNEARIO GAIVOTA 128 29/09/01
12. BANDEIRANTE 031 01/10/01,
13. BENEDITO NOVO 5612001 02/10/01
14. BLUMENAU 6.919 01110101
15. BOM JARDIM DA SERRA 02712001 03/10/01
16. BOM RETIRO 114/01 OI/lO/OI
17. BOTllVERA 865/2001 61/10/61
18. BRAÇO DO NORTE 02912001 OI/lO/OI
19. BRUSOUE 4.79512001 01110/01
20. CAMBORIU 63912001 01110/01
21. CAMPO BELO DO SUL 022/01 0l/10/01
22. CAMPO ERE 233127169 27/69/61
23. CAMPOS NOVOS 4.452/01 OI/lO/OI
24. CANOINHAS 3.070/01 09110/01
25. CERRO NEGRO 54/01 01/16/01
26. CORONEL FREITAS 2.956 28/09/01
27. CORREIA PINTO 011912001 01110/01
28. DlONISIO CEROUEIRA 351312001 OI/lO/OI
29. DONA EMMA 07812001 02/10/01
30. DOUTOR PEDRINHO 541 01110101
31. ERMO 028/01/01 01110/01
32. FAXINAL DOS GUEDES 144 01110/01
33.GALVAO 152/2001 01/10/01
34. GASPAR 269 0l/10101
35. GUABIRUBA 278 02/10/01
36.IBIRAMA 2.066 02/10/01
37. ILHOTA 027/2061 0l/10/01
38. IMBITUBA 050 01/10/61
39.INDAlAL 424/01 OI/lO/OI
4O.ITAJAI 6.343 02/10/01
41. lTUPORANGA 049/01 01110/01
42. JACINTO MACHADO 044/01110/0I I Ol/IOIOI
43. JOSE BOITEUX 47/2001 I Ol/IO/Ol
44. JUPIA 355/2661 61110/61
45. LAGES 6484 0l/10/01
46. LAJEADO GRANDE 31012001 28/09/01 I
47. LAURENTINO 093/2001 01/10/01
48. LEOBERTO LEAL 055 I 01110/01
49. LONTRAS 043/2001 01/10/01
50. LUIS ALVES 015/02/10/2001 02/16101
51. MAJOR GERCINO 072112001 01110/01
52. MARACAJA 072 01110/61
53.MAREMA 72612001 28/09/01
54. MELEIRO 100/2001 01/10/01
55. MIRIM DOCE 39912001 01/10/01

.. --
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56. MORRO GRANDE 071/2001 01110/01
57. NAVEGANTES 312 01/10/01
58. NOVA ERECHIM 184 28/09/01
59. NOVA TRENTO 039/2001 01/10/01
60.0RLEANS 2.109 02/10/01
61. OTACILlO COSTA 175/01 08/10/01
62. PAINEL 025/01 30/09/01
63. PALHOCA 99512001 011l0101
64. PALMA SOLA 03712001 01110/01
65. PASSOS MAIA 286/01 I 02110/01
66. PETROLANDIA 04112001 01110/01
67. PORTO UNIAO 134 o1IlO/OI
68. PRAlA GRANDE 143/2001 01/10/01
69. PRESIDENTE GETULIO 079/2001 01/10/01
70. RANCHO QUEIMADO 1126 01/10/01
71. RIO DO CAMPO 1.733/01 01110/01
72. RIO DO OESTE I

46312001 01/10/01I

-,

74. RIO FORTUNA 974 02/10/01
75. RIO RUFINO 3IB/2001 011101lH
76. RODEIO 1405 05/10/01
77. SALETE

---'-.::.-

170 01110/01
78.SANGÃO 076 01/10/01--
79. SANTA ROSA DO SUL 082 01/10/01
80. SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 2.095 01110/01

I

81. SÃO DOMINGOS 202 01110/01!

82. SAO JOAO BATISTA 050/01 01110/01
83. SÃO JOÃO DÚ OESTE 07012001 01/10/01
84. SAO JOAO DO SUL 36 0l/10101
85. SÃO JOSE

c..=o.-

10.297 02/10/01
86.S0MBRJO 142 29/09/01

ol/lOiõl88. TIJUCAS 06512001
89. TIMBE DO SUL 165 01110/01
90. TIMBO I 130 01110/01
91. TIMBO GRANDE 05612001 Ol/UI/OI

-.n. TRE'SBARRAS 2.412 08I10/º-L
i 93. TROMBUDO CENTRAL 038 OI/lO/OI

94. TUBARÃO I 2.054 I 02/l0/01 \
I I 01110/01 ~9s.rURVO 049

96. URIJBICI 30612001 i 0l/1O/01
97. URUPEMA 050/01 04/10/01

98. VARGEÃO 046/01 28/09101

99. VIDAL RAMOS 78712001 01/10/01
r-------:

WITMARSUM 46/01 01l10~!!!-100.
101. XANXERE 06712001 01110/01
102. XAXIM 207 \ 02110101

I 103 ~!º-DO-.-?!!l:-

Florianópolis. 09 de outubro de 2001

lNEYCARLOSPACHECO
Ccl PM - Diretor Estadual de Defesa Civil



TíTULO IV
Das Proposições

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Fevereiro de 2002 mARIO DA ('AMARA DOS DEPUTADOS QUInta-terra 28 04069

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA 111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in-
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá

LEGISLATI VOS - CeDI este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução nO 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
dua~ Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

1- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

INDICAÇÃO N° 2.375, DE 2001
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Sugere o envio de Indicação ao Se
nhor Ministro das Comunicações concer
nentes aos funcionários demitidos pela
EMBRATEL - Empresa Brasileira de Tele
comunicações.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro das Comuni
cações:

A Deputada Vanessa Grazziotin se dirige a V.
Exa para apresentar a seguinte indicação:

A Embratel, no Amazonas, demitiu vários fun
cionários, incluindo um dirigente sindical. Tal atitude
gerou vários protestos por parte dos funcionários,
que acamparam por mais de três dias em frente da
empresa.

O dirigente sindical Sr. Antônio Eleny Pereira
Rodrigues a Embratel, é detentor de estabilidade
conforme Art. 8° inciso VII da Constituição Federal e
mesmo assim a empresa não respeitou, dizendo
que o dirigente foi demitido porque a atividade que
exercia está sendo terceirizada pela empresa.

Diante do exposto solicito de Vossa Excelência
providências para a reintegração dos funcionário~

abaixo:
Robernilson Silva Lima;
Armindo Bezerra de lima;
Dirigente sindical: Antônio Eleny Pereira Rodri

gues.
Sala das Sessões, 11 de outubro de 2001.

Deputada Vanessa Grazziotin - PCdoB/AM.
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REQUERIMENTO
(Da Senhora Deputada Vanessa Grazziotin)

Requer o envio de Indicação ao Se
nhor Ministro das Comunicações, con
cernentes aos funcionários demitidos
pela EMBRATEL - Empresa Brasileira de
Telecomunicações.

Senhor Presidente:

Com fundamento nos termos do art. 113, inciso
e § 1°, do Regimento Interno da Câmara do Deputa
dos, requeiro a V. Exa seja encaminhada ao Poder
Executivo a Indicação em anexo, propondo que sejam
tomadas medidas urgentes no sentido de readmissão
dos funcionários da Embratel.

Sala das Sessões, 11 de outubro de 2001.
Deputada Vanessa Grazziotin - PCdoB/AM.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

CONSTITUiÇÃO DA EPÚBLlCA
FEDERATIVA DO BRASIl1988

TíTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPíTULO 11
Dos Direitos Sociais

Art 8° É livre a associação profissional ou sindi
cal, observado o seguinte:

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado
para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no
órgão competente, vedadas ao Poder Público a inter
ferência e a intervenção na organização sindical;

11 - é vedada a criação de mais de uma organi
zação sindical, em qualquer grau, representativa de
categoria profissional ou econômica, na mesma base
territorial, que será definida pelos trabalhadores ou
empregadores interessados, não podendo ser inferior
à área de um Município;

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e in
teresses coletivos ou individuais da categoria, inclusi·
ve em questões judiciais ou administrativas;

IV - a assembléia geral fixará a contribuição
que, em se tratando de categoria profissional, será
descontada em folha, para custeio do sistema confe-

derativo da representação sindical respectiva, inde
pendentemente da contribuição prevista em lei;

V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a man
ter-se filiado a sindicato;

VI - é obrigatória a participação dos sindicatos
nas negociações coletivas de trabalho;

VII - o aposentado filiado tem direito a votar e
ser votado nas organizações sindicais;

VIII - é vedada a dispensa do empregado sindi
calizado a partir do registro da candidatura a cargo de
direção ou representação sindical e, se eleito, ainda
que suplente, até um ano após o final do mandato,
salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

Parágrafo único. As disposições deste artigo
aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de
colônias de pescadores, atendidas as condições que
a lei estabelecer.

Art. 9° É assegurado o direito de greve, compe
tindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade
de exercê-lo e sobre os interesses que devam por
meio dele defender.

§ 1° A lei definirá os serviços ou atividades es
senciais e disporá sobre o atendimento das necessi
dades inadiáveis da comunidade.

§ 2° Os abusos cometidos sujeitam os respon
sáveis às penas da lei.

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPiTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

..Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;
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11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso li, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11- o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.376, DE 2001
(Do Sr. Rubens Bueno)

Sugere a criação de uma Delegacia
da Polícia Federal em Campo Mourão, no
Estado do Paraná.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
Justiça:

Há pouco mais de um ano encaminhamos a
esse Ministério Indicação em que se solicitava a ins
talação de uma Delegacia da Polícia Federal, na cida
de de Campo Mourão, no Estado do Paraná.

A criação dessas Delegacias já está prevista no
Projeto Promotec, que objetiva exatamente a reestru
turação e a modernização das unidades existentes e
a criação de outras que seriam implantadas em pon
tos estratégicos de todo o território nacional, pontos
esses ainda não definidos, mas cabe a solicitação ao
Congresso Nacional, razão por que nos valemos do
presente Indicação.

Campo Mourão, não temos dúvida, é um desses
pontos estratégicos, tanto que, em junho do ano pas
sado, ali foi instalada uma Vara da Justiça Federal,
por onde, evidentemente, deverão transitar os resul
tados das investigações realizadas na área da Polícia
Federal.

Sede de uma região que abrange 25 municípios,
com população já super a 80 mil habitantes, constitu
indo-se, por isso mesmo, em importante pólo econô
mico-social do Estado, Campo Mourão, que é o maior
entroncamento rodoviário do Paraná, enfrenta, dia a
dia, intenso tráfego internacional de mercadorias
transportadas no trecho que vai do porto de Parana
guá à fronteira com o Paraguai.

Por isso mesmo, a presença de uma Delegacia
da Polícia Federal faria mais efetivo o controle não
apenas desse transporte, mas de contrabando e do
descaminho, além da ilicitude que corresponde ao
tráfico de drogas e de armas, com incidência crescen
te naquela região.

Estes dados, apenas alinhavados, já estariam,
assim o entendemos, justificando por inteiro a instala
ção daquela Delegacia, razão por que estimaríamos
que V. Exa, determinasse se reexaminasse nossa
Indicação anterior, para que se possa chegar a solu
ção a mais breve para um problema que bem conhe
cemos, prefeito que fomos daquela cidade, e que a
cada dia se agrava mais e mais.

Sala das Sessões, 11 de outubro de 2001. 
Deputado Rubens Bueno, PPS/PR.

REQUERIMENTO
(Do Sr.Rubens Bueno)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo, relativa à criação de uma
delegacia da Polícia Federal em Campo
Mourão, no Paraná.

Senhor Presidente:
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Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa seja encaminhada ao Poder Executivo a Indica
ção em anexo, sugerindo a criação de uma Delegacia
de Polícia Federal em Campo Mourão, no Estado do
Paraná.

Sala das Sessões, 11 de outubro de 2001. 
Deputado Rubens Bueno, PPS/PR.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATI VOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO W 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Ca
mara dos Deputados.

TíTULO IV
das Proposições

CAPíTULO III
das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução na 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário
da Câmara dos Deputados e encaminhadas às co
missões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da comissão;

111- se a comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.377, DE 2001
(Do Sr. Rubens Bueno)

Sugere o envio de Indicação ao Po
der Executivo relativa a obras de melho
ria em trecho da rodovia BR 487, no Esta
do do Paraná.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado dos
Transportes,

De há muito temos recebido solicitações de co
merciantes e produtores industriais e rurais de nossa
região, no Paraná, para que se consigam algumas
obras de melhoria na BR 487, no trecho que vai do
trevo da BR 369 até a ponte sobre o Rio da Várzea, no
Parque Estadual lago Azul (Usina Mourão).

Essa rodovia, no setentrião paranaense, tam
bém conhecida como Boiadeira é de importância vital
para a economia do Estado, vez que se estende des
de o Porto de Paranaguá, atravessando todo o Esta
do e adentrando no Mato Grosso, de onde alcança,
afinal, o Amazonas.

Desnecessário dizer não apenas do volume de
produção por ela escoado, indo desde os grãos pro
duzidos no Estado ao gado mato-grossense, ademais
daqueles produtos que, vindo da Amazônia buscam
um corredor de exportação que os leve até o porto.
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Temos observado que no trecho aqui citado há a
necessidade da construção de pistas adicionais nos
trechos de maiores aclives, a chamada terceira pista,
para que se possa permitir ali maior e melhor fluência
do trânsito. A existência da pista adicional iria desafo
gar o tráfego, reduzir a ocorrência de acidentes e per
mitir, por último, que as riquezas por ali escoadas
possam chegar a seu destino sem maiores percalços
e em menor tempo.

Sala das Sessões, 11 de outubro de 2001. 
Deputado Rubens Bueno, PPS/PR.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Rubens Bueno)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo relativa a obras de melho
ria em trecho da rodovia BR 487, no Esta
do do Paraná.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa , seja encaminhada ao Poder Executivo a Indi
cação em anexo, sugerindo a realização de obras de
melhoria em trecho da BR 487, no Estado do Paraná

Sala das Sessões, 11 de outubro de 2001. 
Deputado Rubens Bueno, PPS/PR.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TI VOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CAMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Cã
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será profe
rido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério
da Presidência da Comissão;

111- se a comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:

a) consulta a comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.378, DE 2001
(Da Sra. Nice lobão)

Sugere ao Poder Executivo a cria
ção de carreira para os servidores admi
nistrativos da Polícia Rodoviária Federal.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
Justiça:
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A despeito de a satisfação da missão institucio
nal da Polícia Rodoviária Federal depender da atua
ção tanto da área fim quanto da área meio, as ativida
des finalísticas do órgão são desempenhadas por
servidores integrantes de carreira própria, enquanto
as atividades de apoio são prestadas por funcionários
integrantes do chamado carreirão.

Considerando a notória defasagem vencimental
infligida aos servidores integrantes do PCC e diante
da reserva de iniciativa prevista no art. 61, § 1°, 11, a,
da Constituição Federal, sugerimos a V. Exa a remes
sa de projeto de lei dispondo sobre a criação de carre
ira específica para os servidores administrativos da
Polícia Rodoviária Federal.

Sala das Sessões, 11 de outubro de 2001. 
Deputada Nice Lobão.

REQUERIMENTO
(Da Sra. Nice lobão)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo, relativa à criação de carre
ira para os servidores administrativos da
Polícia Rodoviária Federal.

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Ex.!! seja encaminhada ao Poder Executivo a Indica
ção anexa, sugerindo a apresentação de projeto de
lei dispondo sobre a criação de carreira específica
para os servidores administrativos da Polícia Rodo
viária Federal.

Sala das Sessões, 11 de outubro de 2001. 
Deputada Nice Lobão.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATI VOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil

1988

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 111
Das Leis

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

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

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças
Armadas;

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

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

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

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

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

d) organização do Ministério Público e da De
fensoria Pública da União, bem como normas gerais
para a organização do Ministério Público e da Defen
soria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios;

e) criação, estruturação e atribuições dos Minis
térios e órgãos da administração pública;

f) militares das Forças Armadas, seu regime ju
rídico, provimento de cargos, promoções, estabilida
de, remuneração, reforma e transferência para a re
serva.

* Alínea f acrescida pela Emenda Constitucional
nO 18, de 5-2-1998.

§ 20 A iniciativa popular pode ser exercida pela
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de
lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitora
do nacional, distribuído pelo menos por cinco Esta
dos, com não menos de três décimos por cento dos
eleitores de cada um deles.
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REGIMENTO INTERNO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alteradopela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão, ou o
envio de projeto sobre a matériade sua iniciativa exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Comis-
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

1- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir peio oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci-

entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consuha a comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consuha a comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.379, DE 2001
(Da Sra. Nair Xavier Lobo)

Sugere ao Senhor Presidente da Re
pública a criação do Conselho Nacional
dos Direitos da Juventude.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Preocupada com a situação de penúria, aban

dono, desemprego, falta de instrução e de assistência
em todas as áreas, incluindo a profissional, em que se
encontram os jovens de nosso País, venho sugerir a
essa Presidência, a iniciativa no sentido de criação do
Conselho Nacional dos Direitos da Juventude, vincu
lado ao Ministério da Justiça, para a defesa dos direi
tos dos jovens brasileiros.

A criança e o adolescente gozam de toda a prote
ção, com a legislação respectiva e com a existência ch
Conanda edemais Conselhos que lhes dão assistência.

Os jovens de dezoito aos 25 anos necessitam
de um Conselho Nacional que possa defender seus
direitos, assisti-los em suas necessidades fundamen
tais, encaminhá-los para a profissionalização e traba
lho digno, prevenindo formas de violência e explora
ção na prostituição e narcotráfico.

Destarte, a criação desse Conselho constituirá
providência benéfica para a sociedade.

Sala das Sessões, 11 de outubro de 2001. 
Deputada Nair Xavier Lobo.

REQUERIMENTO
(Da Sra. Nair Xavier Lobo)

Requer o envio de Indicação ao
Poder Executivo, relativa à criação do
Conselho Nacional dos Direitos da Ju
ventude.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Ex" seja encaminhada ao Poder Executivo a Indica-



TíTULO IV
Das Proposições

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.
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ção em anexo, sugerindo a criação do Conselho Naci- . ~II - se a ~omissão qu.e tiver de opi~ar sobre ~n:
onal dos Direitos da Juventude. dlcaçao conclUIr pelo oferecimento de proJeto, seguira

Sala das Sessões, 11 de outubro de 2001. _ este os trâmites regimentais das proposições congê-
O d N . X . L b neres;

eputa a alr aVier o o. IV _ se nenhuma Comissão opinar em tal senti-
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci-
LEGISLATIVOS _ CeDI entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere

ça projeto próprio à consideração da Casa;
REGIMENTO INTERNO DA V - não serão aceitas proposições que objeti-
CÂMARA DOS DEPUTADOS vem:

a) consulta à Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta à Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução nO 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, porAto dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

1- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, porAto dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

INDICAÇÃO N° 2.381, DE 2001
(Do Sr. Rubens Bueno)

Pleiteia recursos adicionais do Pro
naf e Proger para o Município de Janió
poUs, no Paraná.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do
Desenvolvimento Agrário,

O Deputado Rubens Bueno dirige-se a V. Ex"
para expor e reivindicar o seguinte:

A despeito do desmonte de uma série de institu
ições e instrumentos de política agrícola ao longo dos
últimos 12 anos, o Governo do Presidente Fernando
Henrique Cardoso, instituiu o PRONAF - Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura, o qual,
dentre outros componentes, inclui um projeto de fi
nanciamento da produção em condições bastante
competitivas, inclusive em face dos padrões internaci
onais, já que cobra taxas fixas de juros de até 4% ao
ano, com bônus de adimplência de 25%.

Além dessa modalidade destinada a várias sub
categorias da produção familiar, o Pronaf dispõe de
recursos para infra-estrutura de municípios, pesquisa
e extensão rural e apoio ao turismo e artesanato,
onde se estimula a diversificação das fontes de renda
do estabelecimento rural.

O enfoque do Governo é apropriado, tendo em
vista tratar-se de um contingente de 4,5 milhões de
agricultores, que emprega 80% da mão-de-obra ocu
pada no setor agropecuário e aporta notável contribu
ição à produção de alimentos no Brasil.

Por outro lado, visando apoiar o financiamento
de custeio, incluindo pequenas despesas conceitua
das corno de investimentos e manutenção de benefi
ciário e sua família, o Executivo criou o PROGER 
Programa de Geração de Emprego e Renda, também



REQUERIMENTO
(Do Sr. Rubens Bueno)

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério do Desenvolvimento Agrário, em
que solicita o aporte de recursos adicio
nais do Pronaf e Proger para o Município
de Janiópolis, no Paraná.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989
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com juros fixos, embora em patamar ligeiramente aci- I - sugere a outro Poder a adoção de providên-
ma dos que vigoram para o Pronaf. cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,

Como a demanda de recursos tem crescido em ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
escala exponencial, a exemplo dos Estados mais pujan- exclusiva;
tes em termos de agricultura, apelo ao elevado espírito 11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co-
público de V. Exa , no sentido de disponibilizar maiores missões acerca de determinado assunto, visando a
dotações para o Município de Janiópolis, Paraná, acres- elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
centando montantes adicionais de R$350.000,00 na Ii- Câmara.
nha de crédito Pronaf e de R$ 500.000,00 na linha do § 1° Na hipótese do inciso \, a indicação será
Proger, junto à agência local do Banco do Brasil. objeto de requerimento escrito, despachado pelo

Sala das Sessões, 16 de outubro de 2001. - Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputado Rubens Bueno. Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11- o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sOOre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta à Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta à Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. ~, nos termos do art. 113, inciso I,

§ 1°, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
seja encaminhada ao Ministério do Desenvolvimento
Agrário a Indicação em anexo, solicitando a alocação de
montantes adicionais de recursos do Pronaf e do Pro
ger para o Município de Janiópolis, Paraná.

Sala das Sessões, 16 de outubro de 2001. 
Deputado Rubens Bueno.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.

INDICAÇÃO W 2.383, DE 2001
(Do Sr. lédio Rosa)

Sugere ao Excelentíssimo Senhor
Presidente da República o envio ao Con
gresso Nacional de projeto de lei comple
mentar dispondo sobre a criação da
Agência Nacional de Seguros Privados
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ou de outra entidade de regulação e tis- LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
calização do mercado nacional de segu- COORDENAÇÃO DE ESTUDOS
ros privados. LEGISLATIVOS - CeDI

(Publique-se. Encaminhe-se.) CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL1988

Excelentíssimo Senhor Presidente,

A Câmara dos Deputados encontra-se prestes a
aprovar a PEC na 53, de 1999, que "altera o inciso V
do artigo 163 e o artigo 192 da Constituição Federal, e
o caput do artigo 52 do Ato das Disposições Constitu
cionais Transitórias". Entre os efeitos jurídicos da
aprovação dessa Proposta de Emenda à Constituição
está a possibilidade de regulamentação

fracionada do Sistema Financeiro Nacional.

Diante disso, tendo em conta a situação aflitiva
do mercado de seguros nacional, que demanda por
uma nova regulamentação, principalmente para o tra
tamento da atividade de resseguros, fundamental
para o desenvolvimento do seguro agrícola privado
no País, e o fato de tratar-se de matéria constitucio
nalmente reservada à iniciativa privativa do Presiden
te da República, vimos sugerir a Vossa Excelência o
envio ao Congresso Nacional, tão logo seja promul
gada a PEC referida, de projeto de lei complementar
dispondo sobre a criação da Agência Nacional de Se
guros Privados, ou de outra entidade reguladora e fis
calizadora do mercado nacional de seguros.

Sala das Sessões, 16 de outubro de 2001. 
Deputado lêdio Rosa.

REQUERIMENTO
(Do Sr. lédio Rosa)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo, relativa à apresentação de
projeto de lei dispondo sobre a criação da
Agência Nacional de Seguros Privados.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I e § la, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a V. Exa seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo ao Presidente da
República a apresentação ao Congresso Nacional
de projeto de lei complementar dispondo sobre a
criação da Agência Nacional de Seguros Privados
ou de outra entidade reguladora do mercado de se
guros privados.

Sala das Sessões, de de 2001. Deputado lê-
dio Rosa.

TíTULO VI
Da Tributação e do Orçamento

CAPíTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

SEÇÃO VI
Da Repartição das Receitas Tributárias

Art. 162. A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios divulgarão, até o último dia do mês sub
seqüente ao da arrecadação, os montantes de cada
um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos,
os valores de origem tributária entregues e a entregar
e a expressão numérica dos critérios de rateio.

Parágrafo único. Os dados divulgados pela
União serão discriminados por Estado e por Municí
pio; os dos Estados, por Município.

SEÇÃO I
Normas Gerais

Art. 163. Lei complementar disporá sobre:
I - finanças públicas;
II - dívida pública externa e interna, incluída a

das autarquias, fundações e demais entidades con
troladas pelo Poder Público;

111- concessão de garantias pelas entidades pú
blicas;

IV - emissão e resgate de títulos da dívida públi-
ca;

V - fiscalização das instituições financeiras;
VI- operações de câmbio realizadas por órgãos

e entidades da União, dos Estados, do Distrito Fede
ral e dos Municípios;

VII - compatibilização das funções das institui
ções oficiais de crédito da União, resguardadas as ca
racterísticas e condições operacionais plenas das
voltadas ao desenvolvimento regional.

Art. 164. A competência da União para emitir mo
eda será exercida exclusivamente pelo Banco Central.

§ 1°É vedado ao Banco Central conceder, direta
ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional
e a qualquer órgão ou entidade que não seja institui
ção financeira.
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§ 2° O Banco Central poderá comprar e vender
títulos de emissão do Tesouro Nacional, com o objeti
vo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros.

§ 3° As disponibilidades de caixa da União serão
depositadas no Banco Central; as dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou enti
dades do Poder Público e das empresas por ele con
troladas, em instituições financeiras oficiais, ressalva
dos os casos previstos em lei.

TíTULO VII
Da Ordem Econômica e Financeira

CAPíTULO IV
Do Sistema Financeiro Nacional

Art. 192. O sistema financeiro nacional, estrutu
rado de forma a promover o desenvolvimento equili
brado do País e a servir aos interesses da coletivida
de, será regulado em lei complementar, que disporá,
inclusive, sobre:

1-a autorização para o funcionamento das insti
tuições financeiras, assegurado às instituições ban
cárias oficiais e privadas acesso a todos os instru
mentos do mercado financeiro bancário, sendo veda
da a essas instituições a participação em atividades
não previstas na autorização de que trata este inciso;

11 - autorização e funcionamento dos estabele
cimentos de seguro, resseguro, previdência e capitali
zação, bem como do órgão oficial fiscalizador;

* inciso /I com redação dada pela Emenda
Constitucional n° 13, de 21-8-1996.

111 - as condições para a participação do capital
estrangeiro nas instituições a que se referem os inci
sos anteriores, tendo em vista, especialmente:

a) os interesses nacionais:
b) os acordos internacionais;
IV - a organização, o funcionamento e as atribu

ições do Banco Central e demais instituições financei
ras públicas e privadas;

V - os requisitos para a designação de mem
bros da diretoria do Banco Central e demais institui
ções financeiras, bem como seus impedimentos após
o exercício do cargo;

VI- a criação de fundo ou seguro, com o objeti
vo de proteger a economia popular, garantindo crédi
tos, aplicações e depósitos até determinado valor, ve
dada a participação de recursos da União;

VII - os critérios restritivos da transferência de
poupança de regiões com renda inferior à média naci
onal para outras de maior desenvolvimento;
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VIII - o funcionamento das cooperativas de cré
dito e os requisitos para que possam ter condições de
operacionalidade e estruturação próprias das institui
ções financeiras.

§ 1°A autorização a que se referem os incisos I e
11 será inegociável e intransferível, permitida a transmis
são do controle da pessoa jurídica titular, e concedida
sem ônus, na forma da lei do sistema financeiro nacio
nal, a pessoa jurídica cujos diretores tenham capacida
de técnica e reputação ilibada, e que comprove capaci
dade econômica compatível com o empreendimento.

§ 2° Os recursos financeiros relativos a progra
mas e projetos de caráter regional, de responsabilida
de da União, serão depositados em suas instituições
regionais de crédito e por elas aplicados.

§ 3° As taxas de juros reais, nelas incluídas co
missões e quaisquer outras remunerações direta ou
indiretamente referidas à concessão de crédito, não
poderão ser superiores a doze por cento ao ano; a co
brança acima deste limite será conceituada como cri
me de usura, punido, em todas as suas modalidades,
nos termos que a lei determinar.

ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

Art. 52. Até que sejam fixadas as condições a
que se refere o art. 192, 111, são vedados:

I - a instalação, no País, de novas agências de
instituições financeiras domiciliadas no exterior;

11- o aumento do percentual de participação, no
capital de instituições financeiras com sede no País,
de pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domicili
adas no exterior.

Parágrafo único. A vedação a que se refere este
artigo não se aplica às autorizações resultantes de
acordos internacionais, de reciprocidade, ou de inte
resse do Governo brasileiro.

Art. 53. Ao ex-combatente que tenha efetiva
mente participado de operações bélicas durante a
Segunda Guerra Mundial, nos termos da lei n° 5.315,
de 12 de setembro de 1967, serão assegurados os
seguintes direitos:

I - aproveitamento no serviço público, sem a exi
gência de concurso, com estabilidade;

11 - pensão especial correspondente à deixada
por segundo-tenente das Forças Armadas, que pode
rá ser requerida a qualquer tempo, sendo inacumulá
vel com quaisquer rendimentos recebidos dos cofres
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públicos, exceto os benefícios previdenciários, ressal
vado o direito de opção;

111- em caso de morte, pensão à viúva ou com
panheira ou dependente, de forma proporcional, de
valor igual à do inciso anterior;

IV - assistência médica, hospitalar e educacio
nal gratuita, extensiva aos dependentes;

V - aposentadoria com proventos integrais aos
vinte e cinco anos de serviço efetivo, em qualquer re
gime jurídico;

VI - prioridade na aquisição da casa própria,
para os que não a possuam ou para suas viúvas ou
companheiras.

Parágrafo único. A concessão da pensão especial
do inciso 11 subst~ui, para todos os efe~os legais, qual
quer outra pensão já concedida ao ex-combatente.

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pelo Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâm~es regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão ace~as proposições que objetivem:
a) consulta à Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta à Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.384, DE 2001
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Sugere o envio de Indicação ao Po
der Executivo, concernente aos funcioná
rios demitidos pela EMBRATEL - Empre
sa Brasileira de Telecomunicações.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro do Trabalho e
Emprego,

A Deputada Vanessa Grazziotin se dirige a V. Ex"
para apresentar a seguinte indicação:

A Embratel, no Amazonas, dem~iu vários funcioná
rios, incluindo um dirigente sindical. Tal at~ude gerou vári
os protestos por parte dos funcionários, que acamparam
por mais de três dias em frente da empresa.

O dirigente sindical Sr. Antônio Eleny Pereira
Rodrigues a Embratel, é detentor de estabilidade con
forme art. 8° inciso VII, da Constituição Federal, e
mesmo assim a empresa não respeitou, dizendo que
o dirigente foi demitido porque a atividade que exercia
está sendo terceirizada pela empresa.

Diante do exposto solicito de Vossa Excelência pro
vidências para a reintegração dos funcionários abaixo:
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Robernilson Silva Lima;
Armindo Bezerra De Lima;
Dirigente sindical: Antonio Eleny Pereira Rodrigues.
Sala das Sessões, 11 de outubro de 2001. - De-

putatla Vanessa Grazziotin - PCdoB/AM.

REQUERIMENTO
(Da Senhora Deputada Vanessa Grazziotin)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo, concernentes aos funcio
nários demitidos pela EMBRATEL 
Empresa Brasileira de Telecomunicações.

Senhor Presidente,
Com fundamento nos termos do art. 113, inciso I

e § 1°, do Regimento Interno da Câmara do Deputa
dos, requeiro a V. Exa seja encaminhada ao Poder
Executivo a Indicação em anexo, propondo que sejam
tomadas medidas urgentes no sentido de readmissão
dos funcionários da Embratel.

Sala das Sessões, 11 de outubro de 2001. 
Deputada Vanessa Grazziotin - PCdoB/AM.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COOORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASil 1988

TíTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPíTULO 11
Dos Direitos Sociais

Art. 8° É livre a associação profissional ou sindi
cal, observado o seguinte:

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado
para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no
órgão competente, vedadas ao Poder Público a inter
ferência e a intervenção na organização sindical;

11 - é vedada a criação de mais de uma organi
zação sindical, em qualquer grau, representativa de
categoria profissional ou econômica, na mesma base
territorial, que será definida pelos trabalhadores ou
empregadores interessados, não podendo ser inferior
à área de um Município;

111- ao sindicato cabe a defesa dos direitos e in
teresses coletivos ou individuais da categoria, inclusi
ve em questões judiciais ou administrativas;

IV - a assembléia geral fixará a contribuição
que, em se tratando de categoria profissional, será
descontada em folha, para custeio do sistema confe
derativo da representação sindical respectiva, inde
pendentemente da contribuição prevista em lei;

V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a man
ter-se filiado a sindicato;

VI - é obrigatória a participação dos sindicatos
nas negociações coletivas de trabalho;

VII - o aposentado filiado tem direito a votar e
ser votado nas organizações sindicais;

VIII - é vedada a dispensa do empregado sindi
calizado a partir do registro da candidatura a cargo de
direção ou representação sindical e, se eleito, ainda
que suplente, até um ano após o final do mandato,
salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

Parágrafo único. As disposições deste artigo
aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de
colônias de pescadores, atendidas as condições que
a lei estabelecer.

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Arrigo alterado pela Resolução nO 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso 1, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo Pre
sidente e publicado no Diário da Câmara dos Depu
tados.
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* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa- 2 - Os Municípios de Benjamin Constant e de
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca- Atalaia do Norte são servidos pela mesma estrada,
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995. que precisa de manutenção, uma vez que é através

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas dela que a produção dos agricultores é escoada.
as seguintes normas: 3 - De acordo com dados do DNER, o trecho

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li- possui tráfego precário e impraticável no período chu-
das em súmula, mandadas á publicação no Diário da voso de novembro a julho.
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis- 4 - Diante do exposto, solicito de V. Exa provi-
sões competentes; dências imediatas no sentido de realizar a manuten-

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputa- ção da BR-307, no Estado do Amazonas.
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca- Sala das Sessões, 16 de outubro de 2001. De-
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995. putada Vanessa Grazziotin - PCdoB/AM.

li - o parecer referente à indicação será profe
rido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério
da Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Cãmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.385, DE 2001
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Sugere que sejam tomadas medidas
urgentes para atender a necessidade de
manutenção da BR-307, no Estado do
Amazonas.

(publique-se. Encaminhe-se.)
Excelentíssimo Senhor Ministro dos Transportes:
A Deputada Vanessa Grazziotin se dirige a V.

Exa , para apresentar a seguinte indicação:
1 - Localizada no Estado do Amazonas, o tre

cho da BR-307, que faz ligação entre os Municípios
de Benjamin Constant e Atalaia do Norte encontra-se
em péssimas condições de uso, devido à falta de as
falto e cheia de buracos, piorando com o início das
chuvas, tomando-se quase impossível o tráfego na
estrada.

REQUERIMENTO
(Da Senhora Deputada Vanessa Grazziotin)

Requer o envio de Indicação ao Se
nhor Ministro dos Transportes, referente
a adoção de medidas urgentes para aten
der a necessidade de manutenção da
BR-307, no Estado do Amazonas.

Senhor Presidente:
Com fundamento nos termos do art. 113, inciso I

e § 1° do Regimento Interno da Câmara do Deputa
dos, requeiro a V. Exa seja encaminhada ao Poder
Executivo a Indicação, em anexo, propondo que se
jam tomadas medidas urgentes para manutenção da
BR-307, no Estado do Amazonas.

Sala das Sessões, 16 de outubro de 2001. 
Deputada Vanessa Grazziotin - PCdoB/AM.

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TITULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações



Senhor Presidente,

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado José Carlos Coutinho)

Sala das Sessões, 16 de outubro de 2001. 
Deputado José carlos Coutinho - PFL - RJ.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa

, antecipadamente agradeço.

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a implantação de
obras de infra-estrutura hidríca/drena
gem no Município de Cantagalo, no Esta
do do Rio de Janeiro.

Nos termos do art. 113, inciso I e § 10
, do Re

gimento Interno da Câmara dos Deputados, requei
ro a V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executi
vo a Indicação em anexo, sugerindo a implantação
de obras de infra-estrutura hídrica/drenagem no Mu
nicípio de Cantagalo, no Estado do Rio de Janeiro.

Sugere a implantação de obras de
infra-estrutura hídrica/drenagem no Mu
nicípio de Cantagalo, no Estado do Rio
de Janeiro.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo cons
tantes cortes em seu orçamento anual, principal
mente na Pasta da Saúde onde os recursos para
obras de infra-estrutura hidríca, são retidos e a po
pulação fica à mercê de enchentes e doenças con
tagiosas.

O Município de Cantagalo, é um dos mais prejudi
cados devido ao grande número de enchentes, onde os
córregos, riachos e valões transbordam, provocando
enchentes que inundam bairros e favelas por todo o Mu
nicípio, podendo proliferar vários tipos de doenças.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde, poderemos solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.
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Art. 113. indicação é a proposição através da INDICAÇÃO N° 2.386, DE 2001
qual o Deputado: (Do Sr. José Carlos Coutinho)

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.

1 - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 20 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11- o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposiç5es congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta à Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta à Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Sala das Sessões, 16 de outubro de 2001. 
José Carlos Coutinho.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATI VOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TITULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.

1 - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas àpublicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

II - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio àconsideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.387, DE 2001
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Sugere a implantação de obras de
infra-estrutura hídrica/drenagem no Mu
nicípio de Barra Mansa, no Estado do Rio
de Janeiro.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,

Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio
de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo cons
tantes cortes em seu orçamento anual, principal
mente na pasta da saúde onde os recursos para
obras de infra-estrutura hidrica, são retidos e a po
pulação fica a mercê de enchentes e doenças con
tagiosas.

O Município de Barra Mansa, é um dos mais
prejudicados devido ao grande número de enchentes,
onde os córregos, riachos e valões. transbordam pro
vocando enchentes que inundam bairros e favelas por
todo o município, podendo proliferar vários tipos de
doenças.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde, poderemos solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa

, antecipadamente agradeço.
Sala das Sessões, 16 de outubro de 2001. 

Deputado José Carlos Coutinho - PFURJ.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado José Carlos Coutinho)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a implantação de
obras de infra estrutura hidríca/drena
gem no Município de Barra Mansa no
Estado do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação de
obras de infra-estrutura hídrica/drenagem no Municí
pio de Barra Mansa no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 16 de outubro de 2001. 
Deputado José Carlos Coutinho.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

II - sugere a manifestação de uma ou mais
Comissões acerca de determinado assunto, visando
a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa
da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

1- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão ace~as proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N" 2.388, DE 2001
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Sugere a implantação de obras de
infra estrutura hidrícaldrenagem no Mu
nicípio de ltalva no Estado do Rio de Ja
neiro.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Eu Deputado ele~o pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
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cortes em seu orçamento anual, principalmente na
pasta da saúde onde os recursos para obras de in
fra-estrutura hidríca, são retidos e a população fica a
mercê de enchentes e doenças contagiosas.

O município de Italva, é um dos mais prejudica
dos devido ao grande número de enchentes, onde os
córregos, riachos e valões, transbordam provocando
enchentes que inundam bairros e favelas por todo o
município, podendo proliferar vários tipos de doen
ças.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde, poderemos solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa

, antecipadamente agradeço.
Sala das Sessões, 16 de outubro de 2001. 

Deputado José Carlos Coutinho - PFURJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado José Carlos Coutinho)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a implantação de
obras de infra-estrutura hidríca/drena
gem no Município de Italva no Estado do
Rio de Janeiro.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação de
obras de infra-estrutura hidrícaldrenagem no Municí
pio de Italva no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 16 de outubro de 2001. 
Deputado José Carlos Coutinho.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATI VOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° to, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, porAto dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

Jl- o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre
indicação concluir pelo oferecimento de projeto, se
guirá este os trâmites regimentais das proposições
congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sen
tido, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo
à Mesa, determinará o arquivamento da indicação,
cientificando-se o Autor para que este, se quiser,
ofereça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qual
quer Poder, de seus órgãos e autoridades.
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INDICAÇÃO N° 2.389, DE 2001
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Sugere a implantação de obras de
infra-estrutura hídrica/drenagem no Mu
nicípio de Porciúncula no Estado do Rio
de Janeiro.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:

Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do
Rio de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e rei
vindicar o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo cons
tantes cortes em seu orçamento anual, principal
mente na pasta da saúde onde os recursos para
obras de infra-estrutura hídrica, são retidos e a po
pulação fica à mercê de enchentes e doenças con
tagiosas.

O Município de Porciúncula, é um dos mais
prejudicados devido o grande número de enchentes,
onde os córregos, riachos e valões, transbordam
provocando enchentes que inundam bairros e fave
las por todo o município, podendo proliferar vários ti
pos de doenças.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde, poderemos solucionar este
grave problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa

, antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 16 de outubro de 2001. 
Deputado José Carlos Coutinho, PFURJ

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado José Carlos Coutinho)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a implantação de
obras de infra-estrutura hídrica/drena
gem no Município de Porciúncula no
Estado do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação de
obras de infra-estrutura hídrica/drenagem no Municí
pio de Porciúncula no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 16 de outubro de 2001. 
Deputado José Carlos Coutinho.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO W 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

.. Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.

I - sugere o outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

.. Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhada às Comis
sões competentes;

.. Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

II - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;
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111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trãmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.390, DE 2001
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Sugere a implantação de obras de
infra-estrutura hídrica/drenagem no Mu
nicípio de Itaperuna no Estado do Rio de
Janeiro.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:

Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio
de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda mai
or fonte arrecadadora das federações, só perden
do para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo
constantes cortes em seu orçamento anual, princi
palmente na pasta da saúde onde os recursos para
obras de infra-estrutura hídrica, são retidos e a po
pulação fica à mercê de enchentes e doenças con
tagiosas.

O Município de Itaperuna, é um dos mais preju
dicados devido ao grande número de enchentes,
onde os córregos, riachos e valões, transbordam pro
vocando enchentes que inundam bairros e favelas por
todo o município, podendo proliferar vários tipos de
doenças.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde, poderemos solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa , antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 16 de outubro de 2001. 
Deputado José Carlos Coutinho - PFURJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado José Carlos Coutinho)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a implantação de
obras de infra-estrutura hídrica/drena
gem no Município de Itaperuna no Esta
do do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I e § 10
, do Re

gimento interno da Câmara dos Deputados, reque
iro a V. Exa que seja encaminhada ao Poder Execu
tivo a Indicação em anexo, sugerindo a implanta
ção de obras de infra- estrutura hídrica/drenagem
no Município de Itaperuna no Estado do Rio de Ja
neiro.

Sala das Sessões, 16 de outubro de 2001. 
Deputado José Carlos Coutinho.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.
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*Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

1- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11- o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicacão concluir pelo oferecimento de projeto, seguir
à este os trâmites regimentais das proposições con
gêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.391, DE 2001
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Sugere a implantação de obras de
infra-estrutura hídrica/drenagem no Mu
nicípio de Itaocara no Estado do Rio de
Janeiro.

(Publique-se. Encaminhe-se.)
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,

li Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio
de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
Pasta da Saúde onde os recursos para obras de in
fra-estrutura hídrica, são retidos e a população fica à
mercê de enchentes e doenças contagiosas.

O Município de Itaocara, é um dos mais preju
dicados devido ao grande número de enchentes,
onde os córregos, riachos e valões, transbordam
provocando enchentes que inundam bairros e fave
las por todo o município, podendo proliferar vários
tipos de doenças.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde, poderemos solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Excia., antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 16 de outubro de 2001. 
Deputado José Carlos Coutinho, PFLlRJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado José Carlos Coutinho)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a implantação de
obras de infra-estrutura hidríca/drena
gem no Município de Itaocara no Estado
do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação de
obras de infra- estrutura hidríca/drenagem no Municí
pio de Itaocara no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 16 de outubro de 2001. 
Deputado José Carlos Coutinho.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDO

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Ca
mara dos Deputados

TíTULO IV
Das Proposições
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CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1°Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas àpublicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

II - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio àconsideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.392, DE 2001
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Sugere a implantação de obras de
infra-estrutura hidrícaldrenagem no Mu
nicípio de Rio Bonito no Estado do Rio
de Janeiro.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
Pasta da Saúde onde os recursos para obras de in
fra-estrutura hidríca, são retidos e a população fica à
mercê de enchentes e doenças contagiosas.

O Município de Rio Bonito, é um dos mais preju
dicados devido ao grande número de enchentes,
onde os córregos, riachos e valões, transbordam pro
vocando enchentes que inundam bairros e favelas por
todo o município, podendo proliferar vários tipos de
doenças.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde, poderemos solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa , antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 16 de outubro de 2001. 
Deputado José Carlos Coutinho, PFl-RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado José Carlos Coutinho)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a implantação de
obras de infra estrutura hidrícaldrena
gem no Município de Rio Bonito no Esta
do do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, su

gerindo a implantação de obras de infra-estrutu
ra hídrica/drenagem no Município de Rio Bonito no
Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 16 de outubro de 2001. 
Deputado José Carlos Coutinho.



TíTULO IV
Das Proposições

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA 111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in-
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá

LEGISLATIVOS - CeDI este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicacão, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas ás Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

INDICAÇÃO N° 2.393, DE 2001
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Sugere a implantação de obras de
infra-estrutura hidrícaldrenagem no Mu
nicípio de Natividade no Estado do Rio
de Janeiro.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo cons
tantes cortes em seu orçamento anual, principal
mente na pasta da saúde onde os recursos para
obras de infra-estrutura hidríca, são retidos e a po
pulação fica a mercê de enchentes e doenças con
tagiosas.

O Município de Natividade, é um dos mais preju
dicados devido ao grande número de enchentes,
onde os córregos, riachos e valões transbordam, pro
vocando enchentes que inundam bairros e favelas por
todo o Município, podendo proliferar vários tipos de
doenças.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde, poderemos solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa

, antecipadamente agradeço.
Sala das Sessões, 16 de outubro de 2001. 

Deputado José Carlos Coutinho, PFURJ.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado José Carlos Coutinho)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a implantação de
obras de infra-estrutura hidríca/drena
gem no Município de Natividade no Esta
do do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação de
obras de infra-estrutura hidríca/drenagem no Municí
pio de Natividade no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 16 de outubro de 2001. 
Deputado José Carlos Coutinho.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATI VOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, porAto dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetiva-
rem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.394, DE 2001
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Sugere a implantação de obras de
infra-estrutura hídrica/drenagem no Mu
nicípio de Miracema no Estado do Rio de
Janeiro.

(Publique-se. Encaminhe-se.)
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
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o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
pasta da saúde onde os recursos para obras de in
fra-estrutura hídrica, são retidos e a população fica a
mercê de enchentes e doenças contagiosas.

O Município de Miracema, é um dos mais prejudi
cados devido ao grande número de enchentes, onde os
córregos, riachos e valões transbordam, provocando
enchentes que inundam bairros e favelas por todo o mu
nicípio, podendo proliferar vários tipos de doenças.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde, poderemos solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa

, antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 16 de outubro de 2001. 
Deputado José Carlos Coutinho, PFURJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado José Carlos Coutinho

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a implantação de
obras de infra-estrutura hídrica/drena
gem no Município de Miracema no Esta
do do Rio de Janeiro.

Sr. Presidente,
Nos termos do art.113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa

, que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação de
obras de infra-estrutura hídrica/drenagem no Municí
pio de Miracema no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 16 de outubro de 2001. 
Deputado José Carlos Coutinho.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, porAto dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso li, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, porAto dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b} consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.395, DE 2001
(Do Sr. José Carlos Coutinho)
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Sugere a implantação de obras de LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
infra-estrutura hidrícaldrenagem no Mu- COORDENAÇÃO DE ESTUDOS
nicípio de Sumidouro Estado do Rio de LEGISLATIVOS - CeDI
Janeiro.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
Pasta da Saúde, onde os recursos para obras de in
fra-estrutura hidríca, são retidos e a população fica à
mercê de enchentes e doenças contagiosas.

O Município de Sumidouro, é um dos mais pre
judicados devido ao grande número de enchentes,
onde os córregos, riachos e valões transbordam pro
vocando enchentes que inundam bairros e favelas por
todo o Município, podendo proliferar vários tipos de
doenças.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde, poderemos solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa

, antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 16 de outubro de 2001
Deputado José Carlos Coutinho, PFURJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado José Carlos Coutinho)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a implantação de
obras de infra-estrutura hidrícaldrena
gem no Município de Sumidouro no Esta
do do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implementação de
obras de infra-estrutura hídrica/drenagem no Municí
pio de Sumidouro no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 16 de outubro de 2001. 
Deputado José Carlos Coutinho.

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova O Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a man~estação de urna ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, porAto dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, porAto dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;



Ata da Trigésima Quinta reumao (ordinária
deliberativa) da 51 8 legislatura - 38 sessão legislativa
ordinária, realizada em 3 de outubro de 2001

Às dez horas e quarenta e três minutos do dia
três de outubro de dois mil e um, reuniu-se a Comis
são de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Mi
norias, no Plenário 8 do Anexo 11 da Câmara dos De
putados, sob a presidência da Deputada Ana Catari
na, em reunião ordinária deliberativa. Registraram
presença os Senhores Deputados Ana Catarina 
Presidente; Tilden Santiago e Luciano Pizzatto,
Vice-Presidentes, Badu Picanço, Clóvis Volpi, Luiz Ri
beiro, Ricarte de Freitas, Salatiel Carvalho, Wellinton
Fagundes, Pedro Bittencourt, Luiz Bittencourt, Luiz
Bittencourt, João Paulo, Luiz Alberto, Celso Russo
manno, Inácio Arruda, Paulo Baltazar, Régis Caval
cante e Ronaldo Vasconcellos - Titulares: Fátima Pe
laes, íris Simões, Paulo Gouvêa, Silas Brasileiro, Fer
nando Gabeira, Manoel Vitório, Vanessa Grazziotin,
Olímpio Pires e Valdeci Paiva - Suplentes. Registra
ram presença como não-membros os Deputados
Márcio Matos, Wilson Santos e Jair Meneguelli. Dei
xaram de registrar presença os Deputados José Car
los Coutinho, Milton Barbosa, Ricardo Fiúza, Aníbal
Gomes, Glycon Terra Pinto e José Borba. ABERTURA:
Havendo número regimental, a Senhora Presidente
declarou abertos os trabalhos e colocou em aprecia
ção as Atas da 33a Reunião (ORDINÁRIA
DELIBERATIVA), realizada no dia 26 de setembro de
2001, e da 34a Reunião (ORDINÁRIA DE AUDIÊNCIA
PÚBLICA), realizada no dia 27 de setembro de 2001.
Dispensada a leitura das atas a pedido do Deputado
Luiz Ribeiro tendo em vista a distribuição prévia de
cópias aos membros da Comissão. Não havendo im
pugnação, as atas foram aprovadas por unanimidade.
EXPEDIENTE: DOCUMENTOS RECEBIDOS PELA
COMISSÃO: A presidente comunicou o convite do
Presidente do Instituto Nacional de Metrologia. Nor
malização e Qualidade Industrial - INMETRO, Dr.
ARMANDO MARIANTE DE CARVALHO, feito aos in
tegrantes da Comissão para visitarem as instalações
do INMETRO em Xerém, Duque de Caxias, em data a
ser agendada, que teria o intuito de familiarizar os
parlamentares com as atividades desenvolvidas por
aquela instituição. Esclareceu que os interessados
em participar da referida visita deveriam comunicar à
secretaria da Comissão. ORDEM DO DIA: A - Reque
rimentos: 1) REQUERIMENTO W 81/2001 - dos Srs.

INDICAÇÃO N° 2.396, DE 2001
(Da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio

Ambiente e Minorias)

Sugere ao Ministério da Justiça a
adoção de providências penais cabíveis
contra empresas infratoras da ordem
econômica e relações de consumo, sem
prejuízo das medidas administrativas ca
bíveis.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça,
A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio

Ambiente e Minorias, da Câmara dos Deputados se
dirige a V. Ex" para expor e sugerir o seguinte:

Têm sido constantes as denúncias, por parte da
imprensa em geral, confirmadas por pesquisas de
preços, realizadas por associações de donas de
casa, de práticas de mudanças na embalagem e no
peso das mercadorias, uso de subterfúgios e as cha
madas "maquiagens", para aumentar, sem justifica
ção, os preços dos produtos.

Tais práticas, com é sabido, ferem vários dispo
sitivos da Lei n° 8.078, de 1990, da Lei n° 8.884, de
1994, e, em especial, da Lei n° 8.137, de 1990, que
dispõe sobre os crimes contra a ordem econômica, e
as relações de consumo.

Isto posto, e considerando os sérios prejuízos
causados aos consumidores em geral, solicitamos a
V. Exa sejam adotadas, com urgência, providências
penais contra os infratores, com base no dispositivo
legal, acima mencionado., sem prejuízo das medidas
administrativas cabíveis.

Sala das Sessões, 13 de outubro de 2001. 
Deputada Ana Catarina, Presidente da Comissão.
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111- se a Comissão que tiver de opinar sobre indi- COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este MEIO AMBIENTE E MINORIAS
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.
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Celso Russomanno e Ana Catarina - que "Requer a
convocação dos Ministros da Justiça, da Agricultura e
Abastecimento, do Desenvolvimento, Indústria e Co
mércio Exterior, da Saúde e da Ciência e Tecnologia e
convidados representantes do Greenpeace e do Insti
tuto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC/SP,
para, em reunião de Audiência Pública, prestarem es
clarecimentos sobre a constatação da presença de
transgênicos em vários produtos comercializados no
País, após análise feita pelo Laboratório Interlabor
Belp Ag, da Suíça, conforme matéria divulgada pelo
Greenpeace". Retirado de pauta. 2) REQUERIMENTO
N° 89/2001 - do Sr. Fernando Gabeira - que "requer a
realização da reunião de audiência pública com o
Presidente da Eletronuclear, Flávio Decat de Moura,
para explicar as causas do vazamento de líquido radi
oativo na Usina de Angra I". Retirado de pauta. 3)
REQUERIMENTO N° 90/2001 - da Sra. Ana Catarina
e Outros - que "requer o envio de Indicação desta Co
missão ao Ministro da Justiça, sugerindo a adoção de
providências penais contra empresas infratoras da or
dem econômica e relações de consumo, sem prejuízo
das medidas administrativas cabíveis". Encaminhou a
votação a autora. Usaram da palavra os Deputados
Luciano Pizzatto e Luiz Ribeiro. Em votação, foi apro
vado por unanimidade. 4) REQUERIMENTO N°
91/2001 - da Sra. Ana Catarina e Outros - que "re
quer envio de Indicação desta Comissão ao Ministé
rio da Saúde relativa à fiscalização de elevação do
preço de medicamentos". Encaminhou a votação a
autora. Em votação, foi aprovado por unanimidade. 5)
REQUERIMENTO N° 92/2001 - da Sra. Ana Catarina
e Outros - que "requer envio de Indicação desta Co
missão ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior relativa à padronização dos pesos
e medidas de produtos ofertados no mercado de con
sumo". Encaminhou a votação a autora. Em votação,
foi aprovado por unanimidade. 6) REQUERIMENTO
N° 9312001 - dos Srs. Avenzoar Arruda, João Paulo e
Outros - que "requer a realização de reunião de au
diência pública com a participação das Comissões de
Trabalho, de Administração e Serviço Público; de Se
guridade Social e Família e de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e informática para discutir os efeitos bi
ológicos relacionados à telefonia celular". Encami
nhou a votação o Deputado João Paulo. O Deputado
Luiz Ribeiro teceu considerações sobre o requeri
mento. Em votação, foi aprovado por unanimidade. 7)
REQUERIMENTO N° 94/2001 - dos Srs. Pedro Celso
e Ana Catarina - que "requer a realização de reunião
de audiência pública conjunta com as Comissões de
Trabalho, Administração e Serviço Público e de Direi-

tos Humanos, para tratar dos impactos da construção
da usina hidrelétrica de Corumbá IV, relativos à gema
ção de desemprego urbano, em decorrência do êxo
do rural, ao equilíbrio ecológico da região, à degrada
ção do meio ambiente e à desestruturação sociocul
tural do grupo de moradores das áreas a serem desa
propriadas". O Deputado João Paulo subscreveu o re
querimento e encaminhou a votação. Em votação, foi
aprovado por unanimidade. 8) REQUERIMENTO N°
95/2001 - dos Srs. Régis Cavalcante e Outros - que
"requer a realização de reunião de audiência pública
para DISCUSSÃO DE PROPOSTAS DESTINADAS A
REVITALlZAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
DO RIO SÃO FRANCISCO, tendo como expositores
os senhores José Sarney Filho, Ministro de Estado do
Meio Ambiente; Hamilton Nobre Casara, Presidente
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recur
sos Naturais Renováveis - IBAMA; Rômulo de Mace
do Vieira, Secretário de Infra-Estrutura Hídrica do Mi
nistério da Integração Nacional; e Raimundo José
Santos Garrido, Secretário de Recursos Hídricos do
Ministério do Meio Ambiente". Encaminhou a votação
o Deputado Régis Cavalcante. Em votação, foi apro
vado por unanimidade com adendo no sentido de se
incluir no rol dos expositores os senhores José Carlos
Carvalho, Coordenador do Comitê da Baía Hidrográfi
ca do São Francisco, e José Maria, representante do
Movimento Civil pela Preservação do Rio São Fran
cisco em Juazeiro/BA. 9) REQUERIMENTO N°
96/2001 - da Sra. Ana Catarina e Outros - que "Re
quer que a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias apresente Projeto de Decreto
Legislativo,sustando o Decreto n° 3.871 , de 18 de ju
lho de 2001 , que disciplina a rotulagem de alimentos
embalados que contenham ou sejam produzidos com
organismos geneticamente modificados, e dá outras
providências". Retirado de pauta. B - Proposições Su
jeitas à Apreciação do Plenário: 10) PROJETO DE
LEI COMPLEMENTAR N° 171/2000 - do Sr. José Pi
mentel- que "dispõe sobre a aplicação do § 5° do art.
150 da Constituição Federal, para que os consumido
res sejam esclarecidos acerca dos impostos que inci
dam sobre mercadorias e serviços". RELATOR: De
putado LUIZ BITIENCOURT. PARECER: favorável. O
Deputado Luiz Ribeiro leu o parecer. Em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade o parecer do
relator. C - Proposições Sujeitas à Apreciação das
Comissões - Art. 24 11: 11) PROJETO DE LEI N°
28/1999 - do Sr. Paulo Rocha - que "veda a instala
ção de depósitos, com estrutura metálica, em postos
de serviços automotivos e suas correspondentes tu
bulações, sem proteção contra a corrosão". RELATOR:
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Deputado TILDEN SANTIAGO. PARECER: favorável a
este e aos PL nOs 217/199, 1.479/1999, 1.662/1999 e
2.019/1999, apensados com substitutivo. Retirado de
pauta. 12) PROJETO DE LEI N° 477-A/1999 - do Sr.
Bispo Rodrigues - que "dispõe sobre a obrigatorieda
de de plantio de árvores nativas de cada região, em
especial aquelas ameaçadas de extinção, na forma
que especifica, e dá outras providências". RELATOR:
Deputado RICARDO IZAR. PARECER: favorável,
com substitutivo. Em discussão, foi concedida vista ao
Deputado Luiz Alberto. 13) PROJETO DE LEI N°
1.407/1999 - do Sr. Glycon Terra Pinto - que "dispõe
sobre a prestação de serviços pelas instituições bancá
rias privadas e públicas, e dá outras providências".
RELATOR Deputado LUIZ BITIENCOURT. PARECER:
favorável a este, com substitutivo, às emendas de nOs
1Se 4S, com subemendas, e às de nOs 2S e 3S, apre
sentadas ao substitutivo. Em discussão foi concedida
vista conjunta aos Deputados Celso Russomanno e
Luiz Alberto. 14) PROJETO DE LEI N° 1.507-A/I999
do Sr. Jair Meneguelli - que "estabelece a obrigatorie
dade de prestação de serviços de acondicionamento
ou embalagem das compras em estabelecimentos
comerciais autodenominados de supermercados, hi
permercados ou similares". RELATOR: Deputado
LUCIANO PIZZATIO. PARECER: favorável. O relator
defendeu seu parecer. Discutiram a matéria o autor e
o Deputado Luiz Ribeiro. Em votação, foi aprovado
por unanimidade o projeto, nos termos do parecer do
relator. 15) PROJETO DE LEI N° 2.181-A/1999 - do
Sr. Wilson Santos - que "dá nova redação ao art. 17,
da Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965 (Código
Florestal), dispondo sobre a reserva florestal legal em
projetos de colonização de assentamento e de lotea
mento rurais". RELATOR: Deputado PEDRO
BITIENCOURT. PARECER: favorável. Retirado de pa
uta. 16) PROJETO DE LEI N° 2.197/1999 - do Sr. Air
ton Dipp - que "altera a Lei n° 8.078, de 11 de setem
bro de 1990, que "dispõe sobre a proteção ao consu
midor e dá outras providências". RELATOR: Deputado
RÉGIS CAVALCANTE. PARECER: favorável. VISTA
concedida ao Deputado Milton Barbosa, em
26-9-2001. Retirado de pauta. 17) PROJETO DE LEI
N° 2.211-A/1999 - do Sr. Werner Wanderer - que
"dispõe sobre a declaração do fornecedor de produ
tos e serviços não regulamentados". RELATOR: De
putado LUIZ BITIENCOURT. PARECER: contrário. O
relator defendeu seu parecer. Discutiram a matéria os
Deputados Luiz Ribeiro e Celso Russomanno. Em vo
tação, foi rejeitado por unanimidade o projeto, nos ter
mos do parecer do relator. 18) PROJETO DE LEI n°
2.578-A/2000 - do Sr. Ricardo Izar - que "dispõe so-

bre a implantação de norma técnica que regule a fa
bricação e a comercialização de doces e chocolates
com brinquedos acondicionados em seu interior e dá
outras providências". RELATOR: Deputado
VALDECI PAIVA. PARECER: favorável, com substi
tutivo. VISTA concedida ao Deputado Luiz Ribeiro.
em 19/9. Retirado de pauta. 19) PROJETO DE LEI
n° 2.792-A/2000 - do Sr. Marcelo Déda - que
"acrescenta dispositivo à Lei n° 9.870, de 23 de no
vembro de 1999, que dispõe sobre o valor total das
anuidades escolares e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANíBAL GOMES.
PARECER: favorável. VISTA concedida ao Deputa
do João Paulo, em 19-9. Retirado de pauta. 20)
PROJETO DE LEI N° 3.500/2000 - do Sr. Marçal
Filho - que "equipara ao fornecedor estrangeiro as
empresas nacionais que façam parte do mesmo
grupo econômico ou que sejam licenciadas para
produzir, importar ou distribuir produtos na mesma
marca no País." RELATOR: Deputado PAULO
GOUVEA. PARECER: contrário. VISTA concedida
ao Deputado João Paulo. em 19-9. O relator defen
deu seu parecer. Discutiram a matéria os Deputa
dos Celso Russomanno, João Paulo e Luiz Ribeiro.
Em votação, foi rejeitado o projeto, contra os votos
dos Deputados Régis Cavalcante, Fernando Ga
beira, Luiz Alberto e Tilden Santiago, nos termos
do parecer do relator. 21) PROJETO DE LEI NO
3.628/2000 - do Sr. Celso Giglio - que "acrescenta
dispositivo à Lei n° 7.565, de 19 de dezembro de
1986 - Código Brasileiro de Aeronáutica, discipli
nando a cobrança de tarifas no transporte de me
nores de idade." RELATOR: Deputado LUIZ
BITTENCOURT. PARECER: favorável. Em discus
são, foi concedida vista ao Deputado Luiz Ribeiro.
22) PROJETO DE LEI N° 3.905/2000 - do Sr. Már
cio Matos - que "acrescenta dispositivo ao Código
de Trânsito Brasileiro, definindo o posicionamento
do tubo de descarga dos veículos". RELATOR: De
putado LUIZ ALBERTO. PARECER: favorável. O
Relator defendeu seu parecer. Discutiram a maté
ria os Deputados Luiz Ribeiro e Celso Russoman
no. Durante a discussão, o relator acatou as se
guintes propostas de modificação em seu parecer,
também apoiadas pelo plenário: a) de que os tubos
de descarga deveriam ser localizados na parte
posterior e à esquerda dos veículos: e b) ressaltar
que os custos das adaptações dos tubos de des
carga não poderiam ser repassadas aos usuários
de transporte coletivo. Desta forma, apresentou as
seguintes emendas: 1) EMENDA N° 1 - "acrescen
te-se ao art. 102-A do Código de Trânsito Brasilei-



REQUERIMENTO N° 90, DE 2001
(Da Sra. Ana Catarina e Outros)

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

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistro da Justiça, sugerindo a adoção de
providências penais contra empresas in
fratoras da ordem econômica e relações
de consumo, sem prejuízo das medidas
administrativas cabíveis.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa seja encaminhada ao Ministério da Justiça a
Indicação em anexo, sugerindo providências penais
contra empresas infratoras da Lei nO 8.137, de 1990,
que dispõe sobre os crimes contra a ordem econômi
ca e as relações de consumo, sem prejuízo das medi
das administrativas cabíveis.

Sala das Sessões, 26 de setembro de 2001. 
Deputada Ana Catarina - Deputado Celso Russo
mano - Deputado Clóvis Volpi - Deputado Luiz
Alberto - Deputado João Paulo - Deputado Régis
Cavalcanti - Deputado Tilden Santiago - Deputado
Luiz Ribeiro.

Brasília, 4 de outubro de 2001

OF-TP n° 160

Senhor Presidente,
Na Reunião Ordinária realizada em 3-10-2001,

foi aprovado, por unanimidade, o Requerimento n°
90/2001, cópia em anexo, de minha autoria, e dos De
putados Celso Russomanno, Clóvis Volpi, Luiz Alber
to, João Paulo, Régis Cavalcante, Tilden Santiago e
Luiz Ribeiro propondo que esta Comissão encaminhe
Indicação ao Ministro da Justiça, sugerindo a adoção
de providências penais contra empresas infratoras da
ordem econômica e relações de consumo, sem preju
ízo das medidas administrativas cabíveis, conforme
cópia da ata em anexo.

Neste sentido, com base no art. 113, § 1°, do
Regimento do Interno da Casa, solicito a V. Ex" autori
zar a adoção dos procedimentos necessários para o
encaminhamento da referida Indicação, conforme ori
ginai em anexo.

Atenciosamente, - Deputada Ana Catarina
Presidente.
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ro, acrescido pelo PL n° 3.905/2000, a expressão COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
esquerda logo após a expressão posterior; e 2) MEIO AMBIENTE E MINORAS
EMENDA N° 2 - "acrescente-se ao PL nO
3.905/2000 o seguinte art. 3° renumerando-se o
atual art. 3° para art. 4°: Art. 3° Os custos com a im
plementação desta Lei não podem ser repassados
aos usuários de transporte coletivo". Em votação,
foi aprovado por unanimidade o projeto, com
emendas, nos termos do parecer e da complemen
tação de voto do relator. 23) PROJETO DE LEI N°
4.043/2001 - do Sr. José Aleksandro - que "modifi
ca a Lei n° 4.117, de 27 de agosto de 1962, dispon
do sobre a veiculação de programa obrigatório de
educação ambiental nas emissoras de televisão".
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA.
PARECER: contrário. O relator defendeu seu pare
cer. Discutiu a matéria o Deputado Luiz Ribeiro.
Em votação, foi rejeitado por unanimidade o proje
to, nos termos dc parecer do relator. 24) PROJETO
DE LEI N° 4.052/2001 - do Sr. José Carlos Couti
nho - que "altera o Decreto-lei, n° 73, de 21 de no
vembro de 1966, fixando prazo máximo para paga
mento de indenização de sinistros por parte das
sociedades seguradoras e estabelecendo a multa
aplicável no caso de seu descumprimento
RELATOR: Deputado INÁCIO ARRUDA.
PARECER: favorável. Em discussão. foi concedida
vista ao Deputado Luiz Ribeiro. 25) PROJETO DE
LEI N° 4.417/2001 - do Sr. Silas Câmara - que "torna
obrigatória a afixação do texto da Lei n° 8.899, de 29
de junho de 1994, nos guichês para atendimento ao
público das empresas de transporte interestadual".
RELATOR: Deputado LUIZ ALBERTO. PARECER: fa
vorável. O relator defendeu seu parecer. Em discus
são e votação, foi aprovado por unanimidade o proje
to, nos termos do parecer do relator. MATÉRIAS
SOBRE A MESA: A Presidente submeteu à votação
os nomes das senhoras MARTHA KALlL DA SILVA e
CECILIA VIANA BRANDIM, para os cargos de Asses
sor Técnico da Comissão. Em votação, foram aprova
das por unanimidade as indicações. Nada mais ha
vendo a tratar a Presidente, Deputada Ana Catarina,
encerrou os trabalhos, às doze horas e cinqüenta e
quatro minutos, antes, convocando os senhores
membros para reunião de audiência pública a ser rea
lizada no dia seguinte, às nove horas e trinta minutos,
no plenário 8, do anexo 11 e, para constar, eu , Aurenil
ton Ataruna Almeida, Secretário, lavrei a presente
Ata, que por ter sido lida, discutida e aprovada, será
assinada pela Presidente Deputada Ana Catarina, e
publicada no Diário da Câmara dos Deputados.



CAPíTULO I
Dos Crimes Contra a Ordem Tributária

Define crimes contra a Ordem Tribu
tária, Econômica e Contra as relações de
consumo, e dá outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a se
guinte lei:
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA 111- exigir, pagar ou receber, para si ou para o
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS contribuinte beneficiário, qualquer percentagem so-

LEGISLATIVOS - CeDI bre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de

lEI N° 8.137, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990 contribuição como incentivo fiscal;
IV - deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo

com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de im
posto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvi
mento;

V - utilizar ou divulgar programa de processa
mento de dados que permita ao sujeito passivo da
obrigação tributária possuir informação contábil diver
sa daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública.

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois)
anos, e multa.

SEÇÃO I
Dos Crimes Praticados por Particulares

Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária
suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e
qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:

I - omitir informação, ou prestar declaração fal
sa às autoridades fazendárias;

II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo ele
mentos inexatos, ou omitindo operação de qualquer
natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;

111 - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, dupli
cata, nota de venda, ou qualquer outro documento re
lativo à operação tributável;

IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar
documento que saiba ou deva saber falso ou inexato;

V - negar ou deixar de fornecer, quando obriga
tório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a
venda de mercadoria ou prestação de serviço, efeti
vamente realizada, ou fornecê-Ia em desacordo com
a legislação.

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e
multa.

Parágrafo único. A falta de atendimento da exi
gência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que
poderá ser convertido em horas em razão da maior ou
menor complexidade da matéria ou da dificuldade
quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a in
fração prevista no inciso V.

Art. 2° Constitui crime da mesma natureza:
I - fazer declaração falsa ou omitir declaração

sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra frau
de, para eximir-se, total ou parcialmente, de paga
mento de tributo;

11 - deixar de recolher, no prazo legal, valor de
tributo ou de contribuição social, descontado ou co
brado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e
que deveria recolher aos cofres públicos;

lEI N° 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Dispõe sobre a proteção do consu
midor e dá outras providências.

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

TíTULO 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 art. 5, inciso XXXII,
170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de
suas Disposições transitórias.

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurí
dica que adquire ou utiliza produto ou serviço como
destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a
coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis,
que haja intervindo nas relações de consumo.

lEI N° 8.884, DE 11 DE JUNHO DE 1994

Transforma o Conselho Administra
tivo de Defesa Econômica - CADE, em
Autarquia, dispõe sobre a prevenção e a
repressão ás Infrações Contra a Ordem
Econômica e dá outras providências.

o Presidente da República, faço saber que o Con
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
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TíTULO I
Das Disposições Gerais

CAPíTULO I
Da Finalidade

Art. 1° Esta lei dispõe sobre a prevenção e a re
pressão às infrações contra a ordem econômica, ori
entada pelos ditames constitucionais de liberdade de
iniciativa, livre concorrência, função social da proprie
dade, defesa dos consumidores e repressão ao abu
so do poder econômico.

Parágrafo único. A coletividade é a titular dos
bens jurídicos protegidos por esta lei.

CAPíTULO 11
Da Territorialidade

Art. 2° Aplica-se esta lei, sem prejuízo de con
venções e tratados de que seja signatário o Brasil, às
práticas cometidas no todo ou em parte no território
nacional ou que nele produzam ou possam produzir
efeitos.

§ 1° Reputa-se domiciliada no Território Nacio
nal a empresa estrangeira que opere ou tenha no Bra
sil filial, agência, sucursal, escritório, estabelecimen
to, agente ou representante.

• 1° com redação dada pela Lei n° 10.149, de
21-12-2000.

§ 2° A empresa estrangeira será notificada e inti
mada de todos os atos processuais, independente
mente de procuração ou de disposição contratual ou
estatutária, na pessoa do responsável por sua filial,
agência, sucursal, estabelecimento ou escritório ins
talado no Brasil.

• § 2° acrescido pela Lei n° 10.149, de
21-12-2000.

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câmara dos
Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

Fewn:iro de 2002

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

• Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a man~estação de uma ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

• Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

• Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, porAto dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.
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Ata da Trigésima Quinta Reunião (Ordinária
Deliberativa) - realizada em 3 de outubro de 2001.

Ás dez horas e quarenta e três minutos do dia
três de outubro de dois mil e um. reuniu-se a Comis
são de Defesa do Consumidor. Meio Ambiente e Mi
norias, no Plenário 08 do Anexo 11 da Câmara dos De
putados. sob a presidência da Deputada Ana Catari
na. em reunião ordinária deliberativa. Registraram
presença os Senhores Deputados Ana Catarina 
Presidente; Tilden Santiago e Luciano Pizzatto, Vice
-Presidentes. Badu Picanço, Clóvis Volpi, Luiz Ribei
ro, Ricarte de Freitas, Salatiel Carvalho, Wellinton Fa
gundes, Pedro Bittencourt. Luiz Bittencourt, , João
Paulo, Luiz Alberto. Celso Russomanno, Inácio Arru
da, Paulo Baltazar, Régis Cavalcante e Ronaldo Vas
concellos - Titulares; Fátima Pelaes, íris Simões, Pa
ulo Gouvêa, Silas Brasileiro, Fernando Gabeira, Ma
noel Vitório, Vanessa Grazziotin. Olímpio Pires e Val
deci Paiva - Suplentes, Registraram presença como
não-membros os Deputados Márcio Matos, Wilson
Santos e Jair Meneguelli, Deixaram de registrar pre
sença os Deputados José Carlos Coutinho, Milton

VII. .

2 - Considerando as denúncias de consumido
res e da imprensa acerca de maquiagem de medica
mentos visando elevação de seu preço.

3 - Considerando que inúmeros fornecedores
têm desrespeitado a dignidade do consumidor, preju
dicado seus interesses econômicos, bem como pro
movido a concorrência desleal, mediante a alteração
inadvertida e sub-reptícia das apresentações de me
dicamentos normalmente ofertadas no mercado de
consumo, sem a correspondente redução de preço.

4 - Considerando que o procedimento acima
descrito dissimula elevação nos preços, induzindo o
consumidor em erro.

5 - Considerando os resultados da Audiência
Pública sobre Maquiagem de Produtos levada a efe-

F~v~r~irll d~ 2002 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinla-f~ira 28 04101

INDICAÇÃO N° 2.397, DE 2001 ito pela Comissão de Defesa do Consumidor. Meio
(Da Comissão de Defesa do Consumidor, Ambiente e Minorias da Câmara dos Deputados.

Meio Ambiente e Minorias) 6 - Considerando que a Agência Nacional de
Sugere que não seja concedido, ou Vigilância Sanitária - ANVISA, vinculada a esse Mi-

que seja cancelado o registro de apre- nistério, de acordo com o disposto na Lei n° 9.782,
sentação de medicamento que tenha por de 26 de janeiro de 1999, tem a atribuição de nor-
objetivo a elevação dissimulada de seu matizar, controlar e fiscalizar medicamentos, bem
preço. como monitorar a evolução de seus preços.

(Publique-se. Encaminhe-se.) 8 - Considerando que é, igualmente, atribui-
, Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, ção da Agência Nacional de Vigilância Sanitária -

Dirigimo-nos a Vossa excelência para expor e ANVISA conceder registros de medicamentos.
reivindicar o seguinte:

1 - O art. 4° da Lei n° 8.078, de 11 de Setembro 8 - Sugerimos a V. Ex" - com o propósito de
de 1990, Código de Defesa do Consumidor, dispõe: impedir que o consumidor continue sendo induzido

em erro - que adote as providências necessárias
"Art. 4° A Política Nacional das Rela- para não conceder, ou cancelar o registro da apre-

ções de Consumo tem por objetivo o atendi- sentação de medicamento que tenha por objetivo a
mento das necessidades dos consumidores, elevação dissimulada de seu preço.
o respeito à sua dignidade, saúde e segu-
rança, a proteção de seus interesses econô- 9 - Recomendamos especial atenção em rela-
micos, a melhoria da sua qualidade de vida, ção aos seguintes medicamentos: Antak; Aerolin;
bem como a transparência e harmonia das Clofenak; Midecamin; Aldactone; e Friflogin.

relações de consumo, atendidos os seguin- Sala das Sessões, 3 de outubro de 2001. -
tes princípios: Deputada Ana Catarina, Presidente da Comis-

I - reconhecimento da vulnerabilidade são de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
do consumidor no mercado de consumo; Minorias.

" - ação governamental no sentido de
proteger efetivamente o consumidor:

a) por iniciativa direta;
b) .

111- .
VI _ coibição e repressão eficientes de

todos os abusos praticados no mercado de
consumo, inclusive a concorrência desleal.
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Barbosa, Ricardo Fiúza, Aníbal Gomes, Glycon Terra
Pinto e José Borba, ABERTURA: Havendo número
regimental, a Senhora Presidente declarou abertos
os trabalhos e colocou em apreciação as Atas da 33a

reunião (ORDINÁRIA DELIBERATIVA), realizada no
dia 26 de setembro de 2001. e da 34a reunião
(ORDINÁRIA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA), realizada
no dia 27 de setembro de 2001, Dispensada a leitura
das atas a pedido do Deputado Luiz Ribeiro tendo em
vista a distribuição prévia de cópias aos membros da
Comissão. Não havendo impugnação. as atas foram
aprovadas por unanimidade. EXPEDIENTE:
DOCUMENTOS RECEBIDOS PELA COMISSÃO: A
presidente comunicou o convite do Presidente do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qu
alidade Industrial-INMETRO, Dr. ARMANDO
MARIANTE DE CARVALHO, feito aos integrantes da
Comissão para visitarem as instalações do INMETRO
em Xerém, Duque de Caxias, em data a ser agenda
da, que teria o intuito de familiarizar os parlamentares
com as atividades desenvolvidas por aquela institui
ção. Esclareceu que os interessados em participar da
referida visita deveriam comunicar à secretaria da Co
missão. ORDEM DO DIA: A - Requerimentos: 1)
REQUERIMENTO N° 81/2001 - dos Srs Celso Rus
somanno e Ana Catarina - que "Requer a convoca
ção dos Ministros da Justiça, da Agricultura e Abaste
cimento, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, da Saúde e da Ciência e Tecnologia e convi
dados representantes do Greenpeace e do Instituto
Brasileiro de Defesa do Consumidor-IDEC/SP, para.
em reunião de Audiência Pública, prestarem esclare
cimentos sobre a constatação da presença de trans
gênicos em vários produtos comercializados no país,
após análise feita pelo Laboratório Interlabor Belp Ag,
da Suíça, conforme matéria divulgada pelo Greenpe
ace". Retirado de pauta. 2) REQUERIMENTO N°
89/2001 - do Sr. Fernando Gabeira - que requer a re
alização de reunião de audiência pública com o Presi
dente da Eletronuclear. Flávio Decat de Moura, para
explicar as causas do vazamento de líquido radioativo
na Usina de Angra I". Retirado de pauta. 3)
REQUERIMENTO N° 90/2001 - da Sra. Ana Catarina
e Outros - que "requer o envio de Indicação desta Co
missão ao Ministro da Justiça. sugerindo a adoção de
providências penais contra empresas infratoras da or
dem econômica e relações de consumo. sem prejuízo
das medidas administrativas cabíveis". Encaminhou a
votação a autora. Usaram da palavra os Deputados
Luciano Pizzatto e Luiz Ribeiro. Em votação, foi apro
vado por unanimidade. 4) REQUERIMENTO N°
91/2001 - da Sra. Ana Catarina e Outros - que "re-

quer envio de Indicação desta Comissão ao Ministé
rio da Saúde relativa a fiscalização de elevação do
preço de medicamentos". Encaminhou a votação a
autora. Em votação, foi aprovado por unanimidade. 5)
REQUERIMENTO N° 92/2001 - da Sra. Ana Catarina
e Outros - que "requer envio de Indicação desta Co
missão ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior relativa à padronização dos pesos
e medidas de produtos ofertados no mercado de con
sumo Encaminhou a votação a autora. Em votação,
foi aprovado por unanimidade. 6) REQUERIMENTO
N° 93/2001 - dos Srs. Avenzoar Arruda, João Paulo e
Outros -que requer a realização de reunião de au
diência pública com a participação das Comissões de
Trabalho, de Administração e Serviço Público; de Se
guridade Social e Família e de Ciência e Tecnologia
Comunicação e Informática para discutir os efeitos bi
ológicos relacionados à telefonia celular". Encami
nhou a votação o Deputado João Paulo. O Deputado
Luiz Ribeiro teceu considerações sobre o requeri
mento. Em votação, foi aprovado por unanimidade. 7)
REQUERIMENTO N° 94/2001 - dos Srs. Pedro Celso
e Ana Catarina - que "requer a realização de reunião
de audiência pública conjunta com as Comissões de
Trabalho Administração e Serviço Público e de Direi
tos Humanos, para tratar dos impactos da construção
da usina hidrelétrica de Corumbá IV. relativos à gera
ção de desemprego urbano, em decorrência do êxo
do rural, ao equilíbrio ecológico da região, à degrada
ção do meio ambiente e à desestruturação sociocul
tural do grupo de moradores das áreas a serem desa
propriadas". O Deputado João Paulo subscreveu o re
querimento e encaminhou a votação. Em votação, foi
aprovado por unanimidade. 8) REQUERIMENTO N°
95/2001 - dos Srs. Régis Cavalcante e Outros - que"
requer a realização de reunião de audiência pública
para DISCUSSÃO DE PROPOSTAS DESTINADAS A
REVITALlZAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
DO RIO SÃO FRANCISCO, tendo como expositores
os senhores José Sarney Filho, Ministro do Estado do
Meio Ambiente; Hamilton Nobre Casara, Presidente
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recur
sos Naturais Renováveis-IBAMA; Rômulo de Macedo
Vieira, Secretário de Infra-Estrutura Hídrica do Minis
tério da Integração Nacional; e Raimundo José San
tos Garrido, Secretário de Recursos Hídricos do Mi
nistério do Meio Ambiente". Encaminhou a votação o
Deputado Régis Cavalcante. Em votação, foi aprova
do por unanimidade com adendo no sentido de se in
cluir no rol dos expositores os senhores José Carlos
Carvalho. Coordenador do Comitê da Baía Hidrográfi
ca do São Francisco, e José Maria, representante do
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Movimento Civil pela Preservação do rio São Francis
co em Juazeiro/BA. 9) REQUERIMENTO ND 96/2001
- da Sra. Ana Catarina e Outros - que "Requer que a
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
e Minorias apresente Projeto de Decreto Legislativo
sustando o Decreto n° 3.871 , de 18 de julho de 2001 ,
que disciplina a rotulagem de alimentos embalados
que contenham ou sejam produzidos com organis
mos geneticamente modificados, e dá outras provi
dências". Retirado de pauta. B - Proposições Sujeitas
à Apreciação do Plenário: 10) PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N° 171/2000 - do Sr. José Pimen
tel - que "dispõe sobre a aplicação do § 5° do art. 150
da Constituição Federal. para que os consumidores
sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam
sobre mercadorias e serviços". RELATOR: Deputado
LUIZ BITTENCOURT. PARECER: favorável. O Depu
tado Luiz Ribeiro leu o parecer. Em discussão e vota
ção, foi aprovado por unanimidade o parecer do rela
tor. C - Proposições Sujeitas à Apreciação das Co
missões - Art. 2411: 11) PROJETO DE LEI N° 28/1999
- do Sr. Paulo Rocha - que "veda a instalação de de
pósitos, com estrutura metálica, em postos de servi
ços automotivos e suas correspondentes tubulações,
sem proteção contra a corrosão". RELATOR: Deputa
do TILDEN SANTIAGO. PARECER: favorável a este e
aos PL.:s 217/199, 1.479/1999, 1662/1999 e
2019/1999, apensados, com substitutivo. Retirado de
pauta. 12) PROJETO DE LEI N° 477-A/1999 - do Sr.
Bispo Rodrigues - que "dispõe sobre a obrigatorieda
de de plantio de árvores nativas de cada região. em
especial aquelas ameaçadas de extinção, na forma
que especifica e dá outras providências". RELATOR:
Deputado RICARDO IZAR. PARECER: favorável,
com substitutivo. Em discussão, foi concedida vista ao
Deputado Luiz Alberto. 13) PROJETO DE LEI N°
1.407/1999 - do Sr. Glycon Terra Pinto - que "dispõe
sobre a prestação de serviços pelas instituições ban
cárias privadas e públicas, e dá outras providências
RELATOR Deputado LUIZ BITTENCOURT.
PARECER: favorável a este, com substitutivo, às
emendas de nOs 1S e 4S, com subemendas e às de
nOs 2S e 3S, apresentadas ao substitutivo. Em discus
são foi concedida vista conjunta aos Deputados Celso
Russomanno e Luiz Alberto. 14) PROJETO DE LEI N°
1.507-A/1999 - do Sr. Jair Meneguelli - que "estabe
lece a obrigatoriedade de prestação de serviços de
acondicionamento ou embalagem das compras em
estabelecimentos comerciais autodenominados de
supermercados. hipermercados ou similares".
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTo.
PARECER: favorável. O relator defendeu seu parecer.

Discutiram a matéria o autor e o Deputado Luiz Ribei
ro. Em votação, foi aprovado por unanimidade o proje
to. nos termos do parecer do relator. 15) PROJETO
DE LEI N° 2.181-A11999 - do Sr. Wilson Santos - que
"dá nova redação ao art. 17, da Lei n° 4.771, de 15 de
setembro de 1965 (Código Florestal), dispondo sobre
a reserva florestal legal em projetos de colonização
de assentamento e de loteamento rurais". RELATOR:
Deputado PEDRO BITTENCOURT. PARECER: favo
rável. Retirado de pauta. 16) PROJETO DE LEI N°
2.197/1999 - do Sr. Airton Dipp - que "altera a Lei n°
8.078. de 11 de setembro de 1990. que 'dispõe sobre
a proteção ao consumidor e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RÉGIS CAVALCANTE.
PARECER: favorável. VISTA concedida ao Deputado
Milton Barbosa. em 26/9/2001. Retirado de pauta. 17)
PROJETO DE LEI N° 2.211-A/1999 - do Sr. Werner
Wanderer - que "dispõe sobre a declaração do forne
cedor de produtos e serviços não regulamentados".
RELATOR: Deputado LUIZ BITTENCOURT.
PARECER: contrário. O relator defendeu seu parecer.
Discutiram a matéria os Deputados Luiz Ribeiro e
Celso Russomanno. Em votação, foi rejeitado por
unanimidade o projeto, nos termos do parecer do re
lator. 18) PROJETO DE LEI N°2.578-A/2000 - do Sr.
Ricardo Izar - que "dispõe sobre a implantação de
norma técnica que regule a fabricação e a comerciali
zação de doces e chocolates com brinquedos acondi
cionados em seu interior e dá outras providências".
RELATOR: Deputado VALDECI PAIVA. PARECER: fa
vorável, com substitutivo. VISTA concedida ao Depu
tado Luiz Ribeiro. em 19/09. Retirado de pauta. 19)
PROJETO DE LEI N° 2.792-A/2000 - do Sr. Marcelo
Déda - que "acrescenta dispositivo à Lei n° 9.870. de
23 de novembro de 1999, que dispõe sobre o valor to
tal das anuidades escolares e dá outras providênci
as". RELATOR: Deputado ANíBAL GOMES.
PARECER: favorável. VISTA concedida ao Deputado
João Paulo, em 19/09. Retirado de pauta. 20)
PROJETO DE LEI N° 3.500/2000 - do Sr. Marçal Fi
lho - que "equipara ao fornecedor estrangeiro as em
presas nacionais que façam parte do mesmo grupo
econômico ou que sejam licenciadas para produzir.
importar ou distribuir produtos na mesma marca no
País." RELATOR: Deputado PAULO GOuvÊA.
PARECER: contrário. VISTA concedida ao Deputado
João Paulo, em 19/09. O relator defendeu seu pare
cer. Discutiram a matéria os Deputados Celso Russo
manno, João Paulo e Luiz Ribeiro. Em votação, foi re
jeitado o projeto, contra os votos dos Deputados Ré
gis Cavalcante, Fernando Gabeira, Luiz Alberto e Til
den Santiago, nos termos do parecer do relator. 21)
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PROJETO DE LEI N° 3.628/2000-do Sr. Celso Giglio
- que "acrescenta dispositivo à Lei n° 7.565 de 19 de
dezembro de 1986 - Código Brasileiro de Aeronáuti
ca, disciplinando a cobrança de tarifas no transporte
de menores de idade." RELATOR: Deputado LUIZ
BITTENCOURT. PARECER: favorável. Em discussão,
foi concedida vista ao Deputado Luiz Ribeiro. 22)
PROJETO DE LEI N° 3.905/2000 - do Sr. Márcio Ma
tos - que "acrescenta dispositivo ao Código de Trânsi
to Brasileiro, definindo o posicionamento do tubo de
descarga dos veículos". RELATOR: Deputado LUIZ
ALBERTO. PARECER: favorável. O Relator defendeu
seu parecer. Discutiram a matéria os Deputados Luiz
Ribeiro e Celso Russomanno. Durante a discussão, o
relator acatou as seguintes propostas de modificação
em seu parecer. também apoiadas pelo plenário: a)
de que os tubos de descarga deveriam ser localiza
dos na parte posterior e à esquerda dos veículos: e b)
ressaltar que os custos das adaptações dos tubos de
descarga não poderiam ser repassadas aos usuários
de transporte coletivo. Desta forma, apresentou as
seguintes emendas: 1) EMENDA N° 01 - "acrescen
te-se ao art. 102-A do Código de Trânsito Brasileiro,
acrescido pelo PL 3.905/2000. a expressão esquerda
logo após a expressão posterior; e 2) EMENDA N° 02
- "acrescente-se ao PL 3.905/2000 o seguinte art. 3°
renumerando-se o atual art. 3° para art. 4°: Art. 3° Os
custos com a implementação desta Lei não podem
ser repassados aos usuários de transporte coletivo".
Em votação, foi aprovado por unanimidade o projeto,
com emendas, nos termos do parecer e da comple
mentação de voto do relator. 23) PROJETO DE LEI N°
4.043/2001 - do Sr. José Aleksandro - que "modifica
a Lei n° 4.117, de 27 de agosto de 1962. dispondo so
bre a veiculação de programa obrigatório de educa
ção ambiental nas emissoras de televisão".
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA.
PARECER: contrário. O relator defendeu seu parecer.
Discutiu a matéria o Deputado Luiz Ribeiro. Em vota
ção, foi rejeitado por unanimidade o projeto, nos ter
mos do parecer do relator. 24) PROJETO DE LEI N°
4.052/2001 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "alte
ra o Decreto-lei, n° 73, de 21 de novembro de 1966, fi
xando prazo máximo para pagamento de indenização
de sinistros por parte das sociedades seguradoras e
estabelecendo a multa aplicável no caso de seu des
cumprimento". RELATOR: Deputado INÁCIO
ARRUDA. PARECER: favorável. Em discussão. foi
concedida vista ao Deputado Luiz Ribeiro. 25)
PROJETO DE LEI W 4.41712001 -do Sr. Silas Câma
ra - que "torna obrigatória a afixação do texto da Lei
n° 8.899. de 29 de junho de 1994. nos guichês para

atendimento ao público das empresas de transporte
interestadual ". RELATOR: Deputado LUIZ ALBERTO.
PARECER: favorável. O relator defendeu seu parecer.
Em discussão e votação, foi aprovado por unanimida
de o projeto. nos termos do parecer do relator.
MATÉRIAS SOBRE A MESA: A Presidente submeteu
à votação os nomes das senhoras MARTHA KALlL
DA SILVA e CEcíLIA VIANA BRANDIM. para os car
gos de Assessor Técnico da Comissão. Em votação,
foram aprovadas por unanimidade as indicações.
Nada mais havendo a tratar a Presidente. Deputada
Ana Catarina, encerrou os trabalhos, às doze horas e
cinqüenta e quatro minutos. antes, convocando os se
nhores membros para reunião de audiência pública a
ser realizada no dia seguinte, às nove horas e trinta
minutos, no plenário 8 do anexo 11 e para constar, eu
Aurenilton Araruna de Almeida, Secretário, lavrei a
presente Ata, que por ter sido lida, discutida e aprova
da, será assinada pela Presidente Deputado Ana Ca
tarina e publicada no Diário da Câmara dos Deputa
dos.

OF-TP n° 161

Brasília, 4 de outubro de 2001

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

Senhor Presidente,
Na Reunião Ordinária realizada em 3-10-2001, foi

aprovado, por unanimidade, o Requerimento n° 91/2001,
cópia em anexo, de minha autoria, e dos Deputados Cel
so Russomanno, Clóvis Volpi, Luiz Alberto, João Paulo,
Régis Cavalcante, Tilden Santiago e Luiz Ribeiro propon
do que esta Comissão encaminhe Indicação ao Ministro
da Saúde, relativa à fiscalização de elevação do preço de
medicamentos, conforme cópia da ata em anexo.

Neste sentido, com base no art. 113, § 1°, do Regi
mento do Interno da Casa, soldo a V. Ex" autorizar a ado
ção dos procedimentos necessários para o encaminha
mento da referida Indicação, conforme original em anexo.

Atenciosamente, Deputada Ana Catarina
Presidente.

REQUERIMENTO N° 91, DE 2001
(Da Sra. Ana Catarina e Outros)

Requer envio de Indicação ao Minis
tério da Saúde relativa à fiscalização de
elevação do preço de medicamentos.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Re

gimento Interno da Câmara dos Deputados, reque-
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remos a V. Exa seja encaminhada ao Poder Execu
tivo a Indicação em anexo, sugerindo a adoção das
providências necessárias para não conceder ou
cancelar o registro da apresentação de medica
mento que tenha por objetivo a elevação dissimu
lada de seu preço.

Sala das Sessões, 26 de setembro de 2001. 
Deputada Ana Catarina - Deputado Celso Russo
mano - Clóvis Volpi - Régis Cavalcanti - Luiz
Alberto - João Paulo - Luiz Roberto - Tilden San
tiago.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

lEI N° 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Dispõe sobre a Proteção do Consu
midor e dá Outras providências.

TITULO I
Dos Direitos do Consumidor

CAPITULO 11
Da Política Nacional de Relações de Consumo

Art. 4° A Politica Nacional das Relações de Con
sumo tem por objetivo o atendimento das necessida
des dos consumidores, o respeito à sua dignidade,
saúde e segurança, a proteção de seus interesses
econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida,
bem como a transparência e harmonia das relações
de consumo, atendidos os seguintes princípios:

* Artigo, caput, com redação dada pela lei nO
9.008, de 21-3-1995.

I - reconhecimento da vulnerabilidade do con
sumidor no mercado de consumo;

11 - ação governamental no sentido de proteger
efetivamente o consumidor:

a) por iniciativa direta;
b) por incentivos à criação e desenvolvimento

de associações representativas;
c) pela presença do Estado no mercado de con

sumo;

d) pela garantia dos produtos e serviços com
padrões adequados de qualidade, segurança, durabi
lidade e desempenho;

111 - harmonização dos interesses dos partici
pantes das relações de consumo e compatibilização

da proteção do consumidor com a necessidade de
desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo
a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem
econômica (Art. 170, da Constituição Federal), sem
pre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações en
tre consumidores e fornecedores;

IV - educação e informação de fornecedores e
consumidores, quanto aos seus direitos e deveres,
com vistas a melhoria do mercado de consumo;

V - incentivo à criação pelos fornecedores de
meios eficientes de controle de qualidade e seguran
ça de produtos e serviços, assim como de mecanis
mos alternativos de solução de conflitos de consumo;

VI - coibição e repressão eficientes de todos os
abusos praticados no mercado de consumo, inclusive
a concorrência desleal e utilização indevida de inven
tos e criações industriais das marcas e nomes comer
ciais e signos distintivos, que possam causar prejuí
zos aos consumidores;

VII - racionalização e melhoria dos serviços pú
blicos;

VIII - estudo constante das modificações do
mercado de consumo.

lEI N° 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999

Define o Sistema Nacional de Vigi
lância Sanitária. Cria a Agência Nacional
de Vigilância Sanitária, e dá outras provi
dências.

Faço saber que o Presidente da República ado
tou a Medida Provisória n° 1.791 , de 1998, que o Con
gresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos Maga
lhães, Presidente, para os efeitos do disposto no pa
rágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, pro
mulgo a seguinte lei:

CAPíTULO I
Do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária

Art. 1° O Sistema Nacional de Vigilância Sanitá
ria compreende o conjunto de ações definido pelo §
1° do art. 6 e pelos arts. 15 a 18 da lei n° 8.080, de 19
de setembro de 1990, executado por instituições da
Administração Pública direta e indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que
exerçam atividades de regulação, normatização, con
trole e fiscalização na área de vigilância sanitária.

Art. 2° Compete á União no âmbito do Sistema
Nacional de Vigilância Sanitária:



04106 Quinta-lima 28 DIARIO DA ('AMARA DOS DEPUTADOS

1- definir a política nacional de vigilância sanitá-
ria;

TíTULO IV
Das Proposições

F.:wr':JfO <10 2002

11 - definir o Sistema Nacional de Vigilância Sa
nitária;

111 - normatizar, controlar e fiscalizar produtos,
substâncias e serviços de interesse para a saúde;

IV - exercer a vigilância sanitária de portos, ae
roportos e fronteiras, podendo essa atribuição ser su
pletivamente exercida pelos Estados, pelo Distrito Fe
deral e pelos Municípios;

V - acompanhar e coordenar as ações estadua
is, distrital e municipais de vigilância sanitária;

VI - prestar cooperação técnica e financeira aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios;

VII - atuar em circunstâncias especiais de risco
à saúde; e

VIII - manter sistema de informações em vigi
lância sanitária em cooperação com os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios.

§ 1° A competência da União será exercida:
I - pelo Ministério da Saúde, no que se refere a

formulação, ao acompanhamento e a avaliação da
política nacional de vigilância sanitária e das diretri
zes gerais do Sistema Nacional de Vigilância Sanitá
ria;

11 - pela Agência Nacional de Vigilância Sanitá
ria - ANVS, em conformidade com as atribuições que
lhe são conferidas por esta lei; e

111 - pelos demais órgãos e entidades do Poder
Executivo Federal, cujas áreas de atuação se relacio
nem com o sistema.

§ 2° O Poder Executivo Federal definirá a aloca
ção, entre os seus órgãos e entidades, das demais
atribuições e atividades executadas pelo Sistema Na
cional de Vigilância Sanitária. não abrangidas por
esta lei.

§ 3° Os Estados, o Distrito Federal e os Municí
piOS fornecerão, mediante convênio, as informações
solicitadas pela coordenação do Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária.

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia a realização de ato administrativo ou de gestão, ou
o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa ex
clusiva;

11 - sugere a manifestação de urna ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:
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a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.398, DE 2001
(Do Sr. Hélio Costa e outros)

Sugere que seja regulamentada a
Lei n° 9.614, de 5 de março de 1998, que
"altera a Lei n° 7565 de 19 de dezembro
de 1986".

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Os senhores deputados Hélio Costa, Vanessa

Grazziotin, Haroldo Lima e outros se dirigem a V. Exa
para apresentar a seguinte indicação:

A Lei n° 9.614, de 5 de março de 1998, chamada
"Lei do Abate" foi aprovada pelo Congresso em 1998
e sancionada pelo presidente no mesmo ano, no en
tanto até hoje, ainda, não foi regulamentada, o que
vem limitando enormemente as ações da aeronáutica
no que se refere a fiscalização e combate ao tráfego
aéreo ilícito, cada vez maior e preocupante em nosso
país.

A Lei n° 9.614, de 5 de março de 1998, chamada
"Lei do Abate", que inclui um novo parágrafo ao Art.
303 da Lei n° 7.565, de 19 de dezembro de 1986 (Có
digo Brasileiro de Aeronáutica), adicionando-Ihe a
opção de destruição de aeronave na forma de legisla
ção específica, foi aprovada pelo Congresso Nacional
em 1998 e sancionada pelo ExmO Senhor Presidente
da República no mesmo ano, sendo que até hoje não
foi regulamentada.

Essa situação inviabiliza a aplicação de uma re
gra de direito que assumiu papel impositivo, presente
na consciência nacional, e avultada perante as cir
cunstâncias impostas pelos trágicos e injustificáveis
ataques terroristas ocorridos no dia 11 de setembro
contra os Estados Unidos.

A Lei em tela se fez necessária porque as Nor
mas de Defesa Aeroespacial do Comando da Aero
náutica estão contidas em documentos internos que
não possuem o grau de hierarquia legal compatível
com as possíveis conseqüências jurídicas de suas
aplicações, nem asseguram a publicidade e a trans
parência requeridas para que tais medidas possam
ser adotadas.

A legitimidade do direito de exercer a soberania
no espaço aéreo sobrejacente aos territórios dos es
tados, bem como das respectivas áreas marítimas, no
âmbito internacional, constitui matéria pacífica, con
templada em diversos documentos, tais como: acor
dos, tratados, cartas da ONU e da OEA e outros docu
mentos dos quais o Brasil é signatário.

No Brasil, o ordenamento jurídico cuidou de dis
ciplinar o assunto de maneira clara e insofismável,
fornecendo o indispensável embasamento legal para
preservar a inviolabilidade do espaço aéreo, com o
propósito de impedir o seu uso por parte de aerona
ves e de outros engenhos aéreos para a prática de
atos hostis ou atentatórios contra a segurança da Na
ção Brasileira.

A partir dessa missão constitucional, passando
por legislação complementar (Lei Complementar
69/91) e especifica (Código Brasileiro Aeronáutico),
o direito positivo atribui, à luz do Decreto n° 1.758,
de 26 de dezembro de 1995, ao Comando da Defe
sa Aerospacial Brasileiro (COMDABRA) - subordi
nado, em tempo de paz, ao Comando-Geral do Ar
(órgão do Comando da Aeronáutica) e, em tempo
de guerra, diretamente ao Exmo. Senhor Presidente
da República - inequívocas responsabilidades no
tocante à defesa aeroespacial do Brasil.

Todavia, o cumprimento dessa missão implica
em haver uma regulamentação clara, que disponha
sobre todas as ações do processo de tomada de de
cisão em caso de detecção de movimentos aéreos
cooperativos ou não cooperativos, esses últimos,
em geral, objeto de adoção de medidas específicas
que se iniciam com o acompanhamento das aerona
ves, até suas classificações como desconhecidas,
suspeitas ou hostis, visando identificálas, verificar
sua situação, suas intenções e, a partir desse co
nhecimento, sob comandamento da autoridade
competente, prestarlhes assistência, determinar que
as mesmas pousem em aeródromos predetermina
dos, ou mesmo que seja executado, em situação
extrema, o "Tiro de Destruição".

Na certeza da impunidade, em face da reco
nhecida ausência de disposição legal que autorize
os interceptadores a uma ação repressiva concreta,
o espaço aéreo brasileiro é diariamente agredido
por inumeráveis aeronaves que nele ingressam ou
trafegam clandestinamente, em ostensivo desrespe
ito às leis do País. Na esteira desses vôos, prospe
ram as atividades ilegais do narcotráfico, do contra
bando e do descaminho, o que não exclui, em tese,
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a possibilidade de que tais ações se constituam em
concretas ameaças à segurança nacional.

Cabe lembrar que o Projeto Sivam completará
a cobertura radar de todo o País, o que trará a cer
teza de que a identificação dos vôos sobre o territó
rio brasileiro se dará de forma abrangente, trazendo
a todos nós a confiança de que o Estado terá condi
ções de agir em defesa do patrimônio que lhe foi
confiado.

Diante do exposto, solicito de V. Exa urgência na
regulamentação da referida lei.

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2001 .

Deputado Hélio Costa, PMDB/MG

Deputado Haroldo Lima, PCdoB/BA

Deputada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM
Deputado Aldo Rebelo, PCdoB/SP
Deputado Paulo Delgado, PT/MG

Deputado Eduardo Campos, PSB/PE

REQUERIMENTO
(Dos Srs. Deputado Hélio Costa, Haroldo Lima,

Vanessa Grazziotin, Aldo Rebelo, Paulo Delgado
e Eduardo Campos)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo, referente a regulamenta
ção da Lei n° 9.614, de 5 de março de
1998, que "Altera a Lei n° 7.565, de 19 de
dezembro de 1986".

Senhor Presidente,
Com fundamento nos termos do art. 113, inciso

e § 1°, do Regimento Interno da Câmara do Deputa
dos, requeremos a V. Exa

, seja encaminhada ao Po
der Executivo a Indicação em anexo, propondo que
seja regulamentada a Lei nO 9.614, de março 1998.

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2001.

Deputado Hélio Costa, PMDB/MG
Deputado Haroldo Lima, PCdoB/BA
Deputada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM
Deputado Aldo Rebelo PCdoB/SP
Deputado Paulo Delgado, PT/MG

Deputado Eduardo Campos, PSB/PE

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CeDI

LEI COMPLEMENTAR N° 69,
DE 23 DE JULHO DE 1991

(Revogado pela Lei Complementar
n° 97, de 6-6-1999).

Dispõe sobre as normas gerais para
a organização, o preparo e o emprego
das forças armadas.

O Presidente da República,

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte lei complementar:

CAPITULO I
Disposições Preliminares

SEÇÃO I
Destinação e Atribuições

Art. 1° As Forças Armadas, constituídas pela
Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são institu
ições nacionais permanentes e regulares, organiza
das com base na hierarquia e na disciplina, sob a au
toridade suprema do Presidente da República e desti
nam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes
constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da
lei e da ordem.

Parágrafo único. Sem comprometimento de sua
destinação constitucional, cabe também às Forças
Armadas o cumprimento das atribuições subsidiárias
explicitadas nesta Lei Complementar.

SEÇÃO 11
Do Comando Supremo

Art. 2° O Presidente da República, na qualidade
de Comandante Supremo das Forças Armadas, é as
sessorado:

I - no que concerne a estratégia, operações, lo
gística, informações estratégicas e assuntos adminis
trativos que transcendam cada uma das Forças, pelo
Estado Maior das Forças Armadas; e

11 - no que concerne à política militar, pelo Auto
Comando das Forças Armadas.

§ 1° O Estado-Maior das Forças Armadas, cuja
Chefia é exercida por um oficial-general do mais alto
posto da hierarquia militar em tempo de paz, obedeci
do o critério de rodízio entre as Forças, terá sua orga
nização e atribuições estabelecidas pelo Poder Exe
cutivo.

* § 1°com redação dada pela Lei Complementar
n° 83, de 12-09-1995).

§ 2° Observado o disposto no parágrafo anterior,
a critério do Presidente da República, poderá perma
necer na Chefia do Estado-Maior das Forças Arma
das o oficial-general eventualmente transferido para a
reserva remunerada no exercício do cargo.

* § 2° acrescido pela Lei Complementar n° 83,
de 12-9-1995
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§ 3° O Alto Comando das Forças Armadas é lEI W 9.614, DE 5 DE MARÇO DE 1998
constituído pelos Comandantes Superiores da Mari- Altera a lei n° 7.565, de 19 de dezem-
nha, do Exército e da Aeronáutica, pelo Chefe do bro de 1986, para incluir hipótese de des-
Estado-Maior das Forças Armadas e pelos Chefes truição de aeronave.
dos Estados Maiores da Armada, do Exército e da Ae- O Presidente da República,

ronáutica. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
Primitivo § 2° renumerado para § 3° pela lei eu sanciono a seguinte lei:

Complementar n° 83, de 12-9-1995. Art. 1° O artigo 303 da lei n° 7.565, de 19 de de-
..................................... zembro de 1986, passa a vigorar acrescido de um pa-
.. rágrafo, numerado como § 2°, renumerando-se o atu

ai § 2° como § 3°, na forma seguinte:

"Art. 303 ..
lEI COMPLEMENTAR N° 97,

DE 9 DE JUNHO DE 1999

Dispõe sobre as Normas Gerais para
a Organização, o Preparo e o Emprego
das Forças Armadas.

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

CAPITULO I
Das Disposições Preliminares

SEÇÃO I
Da Destinação e Atribuições

Art. 1° As Forças Armadas, constituídas pela
Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são institu
ições nacionais permanentes e regulares, organiza
das com base na hierarquia e na disciplina, sob a au
toridade suprema do Presidente da República e desti
nam-se á defesa da Pátria, à garantia dos poderes
constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da
lei e da ordem.

Parágrafo único. Sem constitucional, cabe tam
bém às atribuições subsidiárias explicitadas compro
metimento de sua destinação Forças Armadas o
cumprimento das nesta lei Complementar.

CAPíTULO VII
Das Disposições Transitórias E Finais

"Art. 23. Revoga-se a lei Complementar n° 69,
de 23 de julho de 1991.

Brasília, 9 de junho de 1999; 178° da Indepen
dência e 111 ° da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Élcio Álvares.

§ 2° Esgotados os meios coerc~ivos le
galmente previstos, a aeronave será classifica
da como hostil, ficando suje~a à medida de
destruição, nos casos dos incisos do caput
deste artigo e após autorização do Presidente
da República ou autoridade por ele delegada.

§ 3° A autoridade mencionada no § 1°
responderá por seus atos quando agir com
excesso de poder ou com espírito emulatório".

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação. - FERNANDO HENRIQUE CARDOSO,
Iris Rezende, Lélio Viana Lobo.

lEI N° 7.565, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986

CÓDIGO BRASilEIRO DE AERONÁUTICA

Dispõe sobre o Código Brasileiro de
Aeronáutica.

TíTULO IX
Das Infrações e Providências Administrativas

CAPíTULO IV
Da Detenção, Interdição e Apreensão

de Aeronave

Art. 303. A aeronave poderá ser detida por auto
ridades aeronáuticas, fazendárias ou da policia fede
ral, nos seguintes casos:

I - se voar no espaço aéreo brasileiro com infra
ção das convenções ou atos internacionais, ou das
autorizações para tal fim;

II - se, entrando no espaço aéreo brasileiro,
desrespeitar a obrigatoriedade de pouso em aeropor
to internacional;

111 - para exame dos certificados e outros docu
mentos indispensáveis;



TITULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

• Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

• Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas as Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

III - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17, DE 1989

DECRETO N° 1.758,
DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Ativa o Comando de Defesa Aeroes
pacial Brasileiro (COMDABRA) de que
trata o Decreto Reservado N° 9, de 18 de
março de 1980, e dá outras providências.

§ 3° A autoridade mencionada no § 1° responde
rá por seus atos quando agir com excesso de poder
ou com espírito emulatório.

'Primitivo § 2° transformado em § 3° pela Lei
9.614, de 5-3-1998

*§ 3° acrescentado pela Lei n° 9.614, de 5 de
março de 1998.
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IV - para verificação de sua carga no caso de Aprova O Regimento Interno da Câ-
restrição legal (art. 21) ou de porte proibido de equi- mara dos Deputados.
pamento (parágrafo único do art. 21);

V - para averiguação de ilícito.

§ 1° A autoridade aeronáutica poderá empregar
os meios que julgar necessários para compelir a ae
ronave a efetuar o pouso no aeródromo que lhe for in
dicado.

§ 2° Esgotados os meios coercitivos legalmente
previstos, a aeronave será classificada como hostil, fican
do sujeita à medida de destruição, nos casos dos incisos
do "caput" deste artigo e após autorização do Presidente
da República ou autoridade por ele delegada.

• § 2° com redação dada pela Lei n° 9.614, de
5-3-1998.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da Constituição,

Art. 1° Fica ativado o Comando de Defesa Aeroes
pacial Brasileiro (COMDABRA), criado pelo Decreto Re
servado n° 9, de 18 de março de 1980, com a missão de
realizar a defesa do Território Nacional contra todas as
formas de ataque aeroespacial, a fim de assegurar o
exercício da soberania no espaço aéreo brasileiro.

Art. 2° O COMDABRA é um Grande Comando
Combinado que, na paz, se integra ao Ministério da
Aeronáutica, subordinando-se ao Comandante-Geral
do Ar (COMGAR) e, quando em situação de conflito,
subordina-se diretamente ao Comandante Supremo.



REQUERIMENTO
(Do Sr. Neuton Lima)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo, relativa à obrigatoriedade
do recolhimento de contribuição previ
denciária por meio eletrônico.

Estabelece que, a partir da compe
tência fevereiro de 2001, os recolhimen
tos de contribuições sociais arrecadadas
pelo Inss de Empresas deverão ser efetu
ados, exclusivamente, mediante débito
em conta por meio da rede Internet ou
por aplicativos eletrônicos disponibiliza
dos pelos bancos.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 10, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Ex" seja encaminhada ao Poder Executivo a Indica
ção em anexo, sugerindo a alteração da Portaria do Mi
nistério da Previdência e Assistência Social n° 375, de
25 de janeiro de 2001, para permitir o recolhimento de
contribuição previdenciária em guichê de caixa de ban
co quando não exceder a R$l.000,OO (um mil reais).

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2001. 
Deputado Nueton Lima.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA SOCIAL

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA MPAS N° 375,
DE 24 DE JANEIRO DE 2001

INDICAÇÃO N° 2.399, DE 2001
(Do Sr. Neuton Lima)

Sugere a alteração da Portaria do
Ministério da Previdência e Assistência
Social n° 375, de 25 de janeiro de 2001,
que torna obrigatório o recolhimento da
contribuição previdenciária por meio ele
trônico.

(Publique-se. Encaminhe-se.)
Excelentíssimo Senhor Ministro da Previdência

e Assistência Social,
Em 25 de janeiro de 2001 foi editada por esse Mi

nistério a Portaria n° 375 que torna obrigatório, a partir
da competência fevereiro de 2001, o recolhimento, pe
las empresas, das contribuições devidas ao Instituto
Nacional do Seguro Social- INSS mediante débito em
conta comandado por meio da rede internet ou por apli
cativos eletrônicos disponibilizados pelos bancos. A re
ferida Portaria permitiu, em caráter excepcional, que até
30 de junho de 2001 a rede bancária contratada proce
desse ao recolhimento em guichê de caixa.

Posteriormente, tendo esse Ministério reconheci
do "as dificuldades não previstas quando do estabeleci
mento de data limite para acolhimento das guias em
guichê de caixa, ainda pendentes de solução adequa
da, devido à diversidade de características dos contribu
intes", bem como a concentração de demanda para de
senvolvimento de aplicativos de geração ou transmis
são de arquivos da Guia de Recolhimento da Previdên
cia Social- GPS, que impossibilitou adequação à nova
sistemática de recolhimentos por meio eletrônico" foi
editada Portaria n° 2.744, de 27 de julho de 2001, que
deu nova redação ao parágrafo único do art. 2° da cita
da Portaria nO 375, de 2001 , postergando para 30 de no
vembro de 2001 a implantação das novas medidas.

É certo que a obrigatoriedade do recolhimento
por meio eletrônico modernizará e agilizará o proces
so administrativo no âmbito do INSS, inclusive redu
zindo os seus custos operacionais.

A realidade socioeconômica brasileira, no en
tanto, impõe dificuldades ao cumprimento dessa me
dida, principalmente pelas micro e pequenas empre
sas, as quais, em sua maioria, não incorporaram ao
seu cotidiano o uso da internet e tampouco dispõem
de equipamento necessário ou de conta bancária
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a) consulta a Comissão sobre interpretação e para efetuar o recolhimento eletronicamente. Nesse
aplicação de lei; mesmo sentido, cabe destacar a inexistência, em mu-

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer itos Mun~cípios brasil.eiros, de ag~ncias bancária~

Poder, de seus órgãos e autoridades. como mais um empecilho ao cumpnmento das medi
das contidas na Portaria n° 375, de 2001.

Ante o exposto, e tendo em vista a importância
da matéria, sugerimos, nos termos propostos pela
Federação Nacional das Empresas de Serviços Con
tábeis, Assessoramento, Perícias, Informações e
Pesquisas -FENACON, que seja novamente alterada
a Portaria n° 375, de 2001, desse Ministério, para per
mitir, por período indeterminado, o recolhimento da
contribuição previdenciária diretamente em guichê de
caixa de banco quando não ultrapassar a quantia de
R$1.000,00 (um mil reais).

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2001. 
Deputado Neuton Lima.



TíTULO IV
Das Proposições

PORTARIA N° 2.744

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

Art. 1° O parágrafo único, do artigo 2° da Porta
ria n° 375, de 26 de janeiro de 2001, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Parágrafo único. Excepcionalmente, até 30 de
novembro de 2001 , a rede bancária contratada pode
rá proceder o recolhimento em guichê de caixa."

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

Roberto Brant

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da

PORTARIAS DE 27 DE JULHO DE 2001

GABINETE DO MINISTRO
Regimento Interno do Conselho de Recursos da

Previdência e Assistência Social - CRPS
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O Ministro de Estado da Previdência e Assistên- Previdência Social-GPS, que impossibilitou adequa-
cia Social, no exercício da competência prevista no ção à nova sistemática de recolhimentos por meio
art.87, parágrafo único, incisos I e 11, da Constituição eletrônico, resolve:
da República, Considerando a importância de promo
ver a racionalização de procedimentos operacionais,
visando o aperfeiçoamento dos processos e a redu
ção de custos;

Considerando a tendência natural de substitui
ção do mecanismo tradicional de pagamento direto
em guichê de caixa, mais complexo e demorado, por
transações por meio eletrônico;

Considerando que os recolhimentos de contribui
ções, por meio de débito em conta corrente acionado por
meio de sistemas já disponibilizados pela rede bancária,
traz comodidade para o contribuinte e enseja maior se
gurança no trato das informações, resolve:

Art. 1° Estabelecer que, a partir da competência
fevereiro de 2001, os recolhimentos de contribuições
sociais arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS de empresas deverão ser efetuados,
exclusivamente, mediante débito em conta comanda
do por meio da rede internet ou por aplicativos eletrô
nicos disponibilizados pelos bancos.

Art. 2° Os bancos contratados pelo Instituto Na
cional do Seguro Social -INSS, para execução dos
serviços de arrecadação, deverão dispor de sistemas
que permitam o recolhimento das contribuições soci
ais pelos meios referidos no artigo anterior.

Parágrafo único. Excepcionalmente, até 30 de
junho de 2001, a rede bancária contratada poderá
proceder o recolhimento em guichê de caixa.

Art. 3° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Waldeck Ornelas

*Vide Portaria n°2.744, de 27 de julho de 2001.

O Ministro de Estado da Previdência e Assistên
cia Social, no exercício da competência prevista no
art.87, parágrafo único, incisos I e 11, da Constituição
da República.

Considerando as dificuldades não previstas
quando do estabelecimento de data limite para aco
1himento da guias em guichê de caixa, ainda penden
tes de solução adequada, devidas à diversidade de
características dos contribuintes;

Considerando a concentração de demanda
para desenvolvimento de aplicativos de geração ou
transmissão de arquivos da Guia de Recolhimento da



REQUERIMENTO
(Do Deputado Antônio Feijão)

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, Inciso I e § 10
, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
Vossa Excelência seja encaminhada ao poder Execu
tivo a Indicação em anexo, sugerindo ao Excelentíssi
mo Senhor Presidente da República o envio de proje
to de lei, criando a Faculdade de Medicina na Univer
sidade Federal do Amapá.

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2001.
Deputado Antônio Feijão.

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO W 17 DE 1999

Sugere ao Poder Executivo, por meio
do Ministério de Educação, o envio do
Projeto de Lei criando a Faculdade de Me
dicina na Universidade Federal do Amapá.

(Publique-se Encaminhe-se.)
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
E indiscutível a importância para o setor educa

cional do Amapá da criação da Faculdade de Medici
na na Universidade Federal do Amapá - UNIFAP. O
Estado do Amapá conta atualmente com uma popula
ção de 500 mil habitantes nos seus 16 Municípios e,
concentra na Capital e na cidade de Santana, que é
conurbada com Macapá uma população da ordem de
400 mil habitantes. Atualmente mais de 280 médicos
trabalham nesta área urbana, muitos deles com cur
sos de mestrado e alguns poucos com doutorado. De
todos os Estados da Federação o Amapá é o único
que não tem a Faculdade de Medicina em sua Univer
sidade Federal, muito menos ainda em uma Universi
dade Privada. Os Estados que têm uma população
menor, como por exemplo Roraima já tem este impor
tante curso e, recentemente a Universidade de Brasí
lia - UnB acaba de instalar o curso de Medicina no
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Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis- Acre, em parceria com a Universidade Federal da-
sões competentes; quele Estado.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu- O Amapá além de necessitar de um curso de ta-
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das manha envergadura, como o de Medicina, este pode-
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro rá fornecer mão-de-obra especializada para a Guiana
de 1995. Francesa e Guiana e Suriname uma vez que há in-

11- o parecer referente à indicação será proferi- ter-relação econômica, social e cultural muito forte
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da entre o Estado do Amapá e o platô das Guianas onde
Presidência da Comissão; encontram-se esses Estados.

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi- A Região Amazônica tem uma baixíssima den-
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este sidade de Médicos em suas áreas rurais e cidades do
os trâmites regimentais das proposições congêneres; interior. Com a implantação de uma nova faculdade

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti- de medicina no Amapá teremos melhor condições de
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à combater esta lacuna na principal garantia da cidada-
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci- nia que é o direito a saúde e a vida.
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere- O Estado do Amapá conta hoje com Hospital
ça projeto próprio à consideração da Casa; Geral com modernos equipamentos e excelentes

V - não serão aceitas proposições que objeti- centros cirúrgicos, além de mais três unidades hospi-
vem: talares especializadas sendo um Pronto Socorro, um

a) consulta a Comissão sobre interpretação e Hospital só para criança~ e uma m~ternidad~. Ainda
aplicação de lei' se encontra em construçao um Hospital do Cancer na

b) It
' C . - b t d I Zona Norte de Macapá. Todos estes equipamentos

P d dconsu ~ a _ omlssato ~~ ~e a os e qua quer hospitalares servirão para as aulas práticas e resi-
o er, e seus orgaos e au Orl a es. dência dos futuros médicos dessa nossa futura Facul-

.................................................................................... dade de Medicina.

.................................................................................... São essas razões pelas quais sugerimos que

INDICAÇÃO N° 2.400, DE 2001 Vossa Excelência adote as providências cabíveis
(Do Sr. Antônio Feijão) para enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei

ou Medida Provisória criando a Faculdade de Medici
na na Universidade Federal do Amapá.

Em face do exposto, submetemos a presente in
dicação.

Sala das Sessões, de de 2001. - Deputado
Antônio Feijão.
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Aprova o Regimento Interno da Câ- INDICAÇÃO N° 2.401, DE 2001
mara dos Deputados. (Do Sr. Jorge Alberto)

TITULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° to, de 1991.
1- sugere a outro Poder a adoção de providência, a

realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio
de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 10 Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 20 Na hipótese do inciso li, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

II - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

11I - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

Sugere ao Presidente da Câmara de
Gestão da Crise de Energia Elétrica 
GCE - esclarecimentos sobre a adoção
de medidas adicionais de racionamento
de energia elétrica na região Nordeste.

(Publique-se. Encaminhe-Se.)

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, Inciso I e § 10 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa seja encaminhada ao Poder Executivo a Indica
ção em anexo, solicitando ao Presidente da Câmara
de Gestão da Crise de Energia Elétrica - GCE - es
clarecimentos sobre a adoção de medidas adicionais
de racionamento de energia elétrica na região Nor
deste, em especial, no Estado Sergipe.

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2001. 
Deputado Jorge Alberto, PMDB/SE.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17 DE 1999

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° to, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.



Justificação

A cidade de Paraty, localizada no estado do Rio
de Janeiro, surgiu em meados do século XVI. No en
tanto, seu maior desenvolvimento urbano se deu nos
séculos XVII e XVIII, no chamado "Ciclo do Ouro", com
o estabelecimento do "Caminho do Ouro", que ligava o
Rio de Janeiro a São Paulo e Minas Gerais, no qual Pa
raty exercia a função de entreposto regional. Na época
da exploração aurífera, o porto de Paraty chegou a ser
o segundo mais importante do País, pela sua posição
geográfica estratégica. Paraty foi elevada à categoria
de condado em 1813 e a de cidade em 1844.

O desenvolvimento econômico de Paraty em
torno do ouro levou a que a cidade fosse dotada de
equipamentos urbanos, identificados com o barroco
colonial. Hoje, Paraty ainda é detentora de um notável
acervo arquitetônico colonial dos séculos XVII e XVIII,
constituído por igrejas, casas-grandes, senzalas e sí
tios arqueológicos. Durante a história, Paraty foi obje
to da atenção das autoridades brasileiras, de nomes
da intelligentsia nacional e de artistas que a retrata
ram em suas obras, a exemplo de Djanira, Frank She
affer, Buchard e outros.

Tanto assim é que, em 1958, o Instituto do Patri
mônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) tombou
o conjunto arquitetônico e paisagístico da cidade de
Paraty no respectivo Livro do Tombo Arqueológico,
Etnográfico e Paisagístico. Posteriormente, em 1966,
o Decreto n° 58.077, de 24-3-1966, converteu em Mo
numento Nacional o Município Fluminense de Paraty.

Aliada à constatação de possuir notável acervo
arquitetônico, reconhecida corno Patrimônio Históri
co e Artístico Nacional pelo Governo Federal, Pa
raty é detentora, também, de um significativo Patri
mônio Cultural imaterial, expresso nas diversas
festas religiosas, a exemplo da Festa do Divino,
bem como na tradição musical representada pelas
cirandas, folias de reis, ladainhas de São João e
pela Banda Santa Cecília. O Município está situa
do em área da Reserva da Biosfera da Mata Atlân
tica, região de relevante interesse ecológico. Em
virtude disso, Paraty enquadra-se como um exem
plo típico de "Patrimõnio Misto", por possuir ele
mentos naturais e culturais de notável expressão.

Hoje, o município de Paraty vive um novo ciclo
econômico baseado no turismo, sobretudo o chama
do eco-turismo, resultante de uma vocação potencia
lizada pelo conjunto paisagístico-arquitetônico da ci
dade, pelas áreas de floresta, pelas 65 ilhas da baía e
mais de 300 praias da região.

Vale ressaltar que a inclusão de Paraty na Lista
do Patrimônio da Humanidade, como sítio misto, é

INDICAÇÃO N° 2.402, DE 2001
(Da Sra. Laura Carneiro e outros)

Propõe a inclusão da cidade de Pa
raty na Lista do Patrimônio Cultural da
Humanidade, da UNESCO.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1° do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados e respalda-
do no artigo 216 e respectivos incisos e parágrafos,
de nossa Constituição Federal e no Decreto Legislati
vo nO 74, de 1977, propomos que o Ministério da Cul
tura, em articulação com o Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e a representa
ção da UNESCO no Brasil, envide os esforços neces
sários para a inclusão da cidade de Paraty, localizada
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§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será obje- no Estado do Rio ?e Janeiro,na Lista do Patrimônio
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente Cultural da Humanidade.
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

• Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso li, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

• Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

li - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi-
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.
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uma antiga reivindicação dos moradores e de lideran
ças políticas locais. Em 1982, um abaixo-assinado re
uniu 15 mil assinaturas, sendo a primeira manifesta
ção da comunidade em prol da candidatura.

A Bancada Parlamentar Fluminense orgulha-se
de possuir em seu território importante bem cultural
constitutivo da memória nacional e solicita, desse Mi
nistério, o empenho e esforços necessários para que
Paraty se torne Patrimônio da Humanidade, nos ter
mos da Convenção do Patrimônio Mundial, Cultural e
Natural, adotada pela Conferência Geral das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura

(UNESCO), em 1972, e ratificada pelo Governo Brasi
leiro, através do Decreto-Legislativo nO 74, de 1997.

No momento em que o Governo Federal desen
volve, no âmbito de sua política cultural, importantes
ações de preservação do Patrimônio Histórico Nacio
nal, a exemplo do Programa MONUMENTA, solicita
mos o empenho de V.Sa

. no encaminhamento desta
questão, que representa o anseio de todos os flumi
nenses e brasileiros de ter a cidade de Paraty como
Patrimônio de toda a humanidade.

Sala das Sessões, 12 de outubro de 2001. 
Deputada Laura Carneiro.

Requerimento e Indicação propondo a inclusão da Cidade de Paraty na lista
de patri - - de Humanidade, da UNESCO.
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REQUERIMENTO
(Da Sra. Deputada Laura Carneiro e outros)

Requer o encaminhamento de Indi
cação ao Ministro de Estado da Cultura
para que se proceda à inclusão da cidade
de Paraty na Lista do Patrimônio Cultural
da Humanidade, da UNESCO.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, na forma do artigo

113, inciso I e § 1° do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, seja encaminhada, ao Ministério da
Cultura (MinC), a Indicação anexa que propõe à inclu
são da cidade de Paraty na Lista do Patrimônio Cultu
ral da Humanidade, da UNESCO.

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2001. 
Laura Carneiro, Deputada Federal, PFl - RJ.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASil 1988

TíTULO VIII
Da Ordem Social

CAPITULO 111
Da Educação, da Cultura e do Desporto

SEÇÃO li
Da Cultura

Art.216. Constituem patrimônio cultural brasilei
ro os bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de refe
rência à identidade, à ação, à memória dos diferentes
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais
se incluem:

I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
111 - as criações científicas, artísticas e tecnoló

gicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações

e demais espaços destinados às manifestações artís
tico-culturais;

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histó
rico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontoló
gico, ecológico e científico.

§ 1° O Poder Público, com a colaboração da co
munidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultu
ral brasileiro, por meio de inventários, registros, vigi
lância, tombamento e desapropriação, e de outras
formas de acautelamento e preservação.

§ 2° Cabem à administração pública, na forma
da lei, a gestão da documentação governamental e as
providências para franquear sua consulta a quantos
dela necessitem.

§ 3° A lei estabelecerá incentivos para a produ
ção e o conhecimento de bens e valores culturais.

§ 4° Os danos e ameaças ao patrimônio cultural
serão punidos, na forma da lei.

§ 5° Ficam tombados todos os documentos e os
sítios detentores de reminiscências históricas dos an
tigos quilombos.

Faço saber que o Congresso Nacional apro
vou, nos termos do art. 44, inciso I, da Constituição,
e eu, Petrônio Portella, Presidente do Senado Fede
ral, promulgo o seguinte

DECRETO lEGISLATIVO N° 74, DE 1977

Aprova O Texto da Convenção Rela
tiva À Proteção do Patrimônio Mundial,
Cultural e Natural.

Art 1° É aprovado o texto da Convenção Relati
va à Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natu
ral, aprovado pela Conferência Geral da UNESCO,
em sua XVII sessão, realizada em Paris, de 17 de ou
tubro a 21 de novembro de 1972, com ressalva ao pa
rágrafo 1 do art. 16.

Art 2° Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

Senado Federal, 30 de junho de 1977 - Petrô
nio Portella, Presidente.

DECRETO N° 58.077,
DE 24 DE MARÇO DE 1966

Converte em Monumento Nacional o
Município Fluminense de Parati e dá ou
tras providências.

O Presidente da República, usando da atribui
ção que lhe confere o artigo 87, n° I, da Constituição,
e Considerando o interesse público relevante que mi
lita no sentido de ser regulamentada a aplicação do
preceito constitucional do art. 175 e da legislação
complementar sobre o assunto às condições peculia-
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res das cidades e sítios de excepcional, valor artísti
co, histórico e paisagístico;

Considerando a necessidade urgente de ser as
segurada proteção especial ao acervo arquitetônico e
natural da tricentenária municipalidade de Parati, no
Estado do Rio de Janeiro, sob ameaça iminente de
sofrer deformações irreparáveis,

Decreta:
Art 1° Fica erigido em Monumento Nacional o

Município de Parati, Estado do Rio de Janeiro, cuja
área urbana, sítio da antiga Vila de Nossa Senhora
dos Remédios, foi inscrita nos Livros do Tombo do Pa
trimônio Histórico e Artístico Nacional e convertida
em monumento histórico do Estado pelo Decreto-lei
estadual número 1.450, de 18 de setembro de 1945.

Art 2° Na área do Monumento Nacional de Parati
aplicar-se-á regime excepcional de proteção aos terre
nos compreendidos no círculo de 5 (cinco) quilômetros
de raio cujo centro é o ponto de interseção dos eixos da
Praça Monsenhor Hélio eda Rua Marechal Santos Dias.

Art 3° O Ministério da Educação e Cultura,
pela Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, promoverá, com o concurso dos órgãos
competentes do Estado do Rio de Janeiro e no Mu
nicípio interessado, a adoção do piano urbanístico
adequado tanto a preservação do acervo arquite
tônico e natural do sitio histórico de Parati, quanto
ao desenvolvimento e à valorização da cidade e do
território municipal.

Parágrafo único. Para atender ás necessidades
permanentes do planejamento e execução dos servi
ços de conservação das edificações e logradouros in
tegrantes do Bairro Histórico e, bem assim, do esta
belecimento e urbanização dos bairros novos e estân
cias diversas de Parati, como também para orienta
ção e assistência aos empreendimentos privados na
área do Município, poderá ser instituída urna funda
ção ou organizada uma sociedade civil com persona
lidade jurídica.

Art 4° O Ministério do Planejamento, na esfera
de suas atribuições, orientará a elaboração dos proje
tos visando ao desenvolvimento e à valorização da ci
dade e do município, prestando-lhes o concurso a
que fizerem jus.

Art. 5° O Ministério da Agricultura, pelo De
partamento de Recursos Renováveis, empreende
rá os estudos necessários para assegurar rigoro
samente a proteção dos remanescentes do patri
mônio florestal do município bem como para pro
mover a recuperação das áreas de vegetação sa
crificadas e o plantio das que forem julgadas con
venientes, tendo em vista a criação da Reserva

Florestal de Parati, de acôrdo como Decreto n°
50.813, de 20 de junho 1961.

Art 6° O Ministério da Viação e Obras Públicas,
pelo Departamento Nacional de Estradas de Roda
gem e pelo Departamento Nacional de Obras e Sane
amento, coopera para os fins estabelecidos no pre
sente decreto, na execução dos serviços da respecti
va competência.

Art 7° O Ministério da Indústria e Comércio, pela
Divisão de Turismo e Certames, elaborará, em cola
boração com a Diretoria do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional e os órgãos competentes do Esta
do do Rio de Janeiro e do Município, um plano ade
quado para incrementar o turismo em benefício do
monumento nacional de Parati.

Art 8° Nas propostas orçamentárias para os fu
turos exercícios serão incluídas, de acôrdo com os
critérios adotados no planejamento das despesas da
administração federal, as dotações adequadas para
atender ao custeio das medidas determinadas neste
decreto, inclusive com as desapropriações verifica
das de necessidade.

Art 9° O presente decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Brasília, 24 de março de 1966; 145° da Indepen
dência e 78° da República. - H.Castel!o Branco, Pe
dro Aleixo, Juarez Távora, Ney Braga, Paulo
Egydio Martins, Roberto Campos.

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;
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11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comis
sõesacerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escr~o, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

" - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre
indicação concluir pelo oferecimento de projeto, se
guirá este os trâmites regimentais das proposições
congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão ace~as proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.424, DE 2001
(Da Comissão de Educação, Cultura e Desporto)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Educação, exa
minar a possibilidade de utilização de re
cursos do Fundef para a qualificação de
professores que não possuam titulação
em nível superior, uma vez atendidas as
necessidades de qualificação dos profes
sores leigos.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentissimo Senhor Ministro da Educação,
Pela presente dirigimo-nos a V.Exa para expor e

reivindicar o seguinte:
1. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na

cional (Lei n° 9.394/96) dispõe que (art. 87, § 4°) até o
fim da década da Educação "somente serão admiti
dos professores habilitados em nível superior ou for
mados por treinamento em serviço".

2. O Plano Nacional de Educação (Lei n°
10.172/2001) prevê (meta n° 10.318) que no prazo
de dez anos, através de programa conjunto das
três esferas federativas, 70% dos professores de
educação infantil e o de ensino fundamental (em
todas as modalidades) possuam formação especí
fica de nível superior, de licenciatura plena em ins
tituições qualificadas.

3. O Fundef foi criado tendo como um de seus
principais objetivos a valorização do magistério que
transcende a questão salarial, abrangendo as condi
ções de trabalho e as oportunidades de formação in
tegrai e reciclagem.

Isto posto, sugerimos que seja examinada por
este Ministério a possibilidade de utilização de recur
sos do Fundef para a qualificação de professores que
não possuam titulação em nível superior, uma vez
atendidos as necessidades de qualificação dos pro
fessores leigos.

Sala das Sessões, 23 de outubro de 2001. 
Deputado Waldrido Mares Guia.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Walfrido Mares Guia)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Educação, no sentido de exa
minar a possibilidade de utilização de re
cursos do Fundef para a qualificação de
professores que não possuam titulação
em nível superior, uma vez atendidas as
necessidades de qualificação dos profes
sores leigos.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa seja encaminhada ao Senhor Ministro da Edu
cação a Indicação em anexo, sugerindo o exame da
possibilidade de utilização de recursos do Fundef
para a qualificação de professores que não possuam
titulação em nível superior, uma vez atendidas as ne
cessidades de qualificação dos professores leigos.

Sala das Sessões, 23 de outubro de 2001. 
Deputado Walfrido Mares Guia.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CeDI

LEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional.

TíTULO IX
Das Disposições Transitórias

Art.87. É instituída a Década da Educação, a ini
ciar-se um ano a partir da publicação desta lei.

# § 1° A União, no prazo de um ano a partir da pu
blicação desta lei, encaminhará, ao Congresso Naci
onal, o Plano Nacional de Educação, com diretrizes e
metas para os dez anos seguintes, em sintonia com a
Declaração Mundial sobre Educação para Todos.

§ 2° O Poder Público deverá recensear os edu
candos no ensino fundamental, com especial atenção
para os grupos de sete a quatorze e de quinze a de
zesseis anos de idade.

§ 3° Cada Município e, supletivamente, o Estado
e a União, deverá:

I - matricular todos os educandos a partir dos
sete anos de idade e, facultativamente, a partir dos
seis anos, no ensino fundamental;

11 - prover cursos presenciais ou a distância aos
jovens e adultos insuficientemente escolarizados;

11\ - realizar programas de capacitação para to
dos os professores em exercício, utilizando também,
para isto, os recursos da educação a distância;

IV - integrar todos os estabelecimentos de ensi
no fundamental do seu território ao sistema nacional
de avaliação do rendimento escolar.

§ 4° Até o fim da Década da Educação somente
serão admitidos professores habilitados em nível su
perior ou formados por treinamento em serviço.

§ 5° Serão conjugados todos os esforços objeti
vando a progressão das redes escolares públicas ur
banas de ensino fundamental para o regime de esco
las de tempo integral.

§ 6° A assistência financeira da União aos Esta
dos, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem corno a
dos Estados aos seus Municípios, ficam condiciona
das ao cumprimento do art. 212 da Constituição Fe
deral e dispositivos legais pertinentes pelos governos
beneficiados.

LEI N° 10.172, DE 9 DE JANEIRO DE 2001.

Aprova o Plano Nacional de Educa
ção e dá outras Providências.

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

eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1° Fica aprovado o Plano Nacional de Edu

cação, constante do documento anexo, com duração
de dez anos.

Art. 2° A partir da vigência desta lei, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios deverão, com base
no Plano Nacional de Educação, elaborar planos de
cenais correspondentes.

Art. 3° A União, em articulação com os Estados,
o Distrito Federal, os municípios e a sociedade civil,
procederá a avaliações periódicas da implementação
do Plano Nacional de Educação.

§ 1° O Poder Legislativo, por intermédio das Co
missões de Educação, Cultura e Desporto da Câmara
dos Deputados e da Comissão de Educação do Se
nado Federal, acompanhará a execução do Plano Na
cional de Educação.

§ 2° A primeira avaliação realizar-se-á no quarto
ano de vigência desta lei, cabendo ao Congresso Na
cional aprovar as medidas legais decorrentes, com
vistas à correção de deficiências e distorções.

Art. 4° A União instituirá o Sistema Nacional de
Avaliação e estabelecerá os mecanismos necessári
os ao acompanhamento das metas constantes do
Plano Nacional de Educação.

Art. 5° Os planos plurianuais da União, dos Esta
dos, do Distrito Federal e dos Municípios serão elabo
rados de modo a dar suporte às metas constantes do
Plano Nacional de Educação e dos respectivos pia
nos decenais.

Art. 6° Os Poderes da União, dos Estados, do Dis
trito Federal e dos Municípios empenhar-se-ão na divul
gação deste Plano e da progressiva realização de seus
objetivos e metas, para que a sociedade o conheça am
plamente e acompanhe sua implementação.

Art. 7° Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Brasília, 9 de janeiro de 2001; 180° da Indepen
dência e 113° da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO, Paulo Renato Souza.



II - o parecer referente á indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in

dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

TíTULO IV
Das Proposições

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO W 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

IV - MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
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PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução nO 10. de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providen

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 20 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas á publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

10. FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E
VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO

10.3 Objetivos e MetaslO

1. Garantir a implantação, já a partir do primei
ro ano deste plano, dos planos de carreira para o
magistério, elaborados e aprovados de acordo com
as determinações da lei na 9.424/96 e a criação de
novos planos, no caso de os antigos ainda não te
rem sido reformulados segundo aquela lei. Garantir,
igualmente, os novos níveis de remuneração em to
dos os sistemas de ensino, com piso salarial pró
prio, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo
Conselho Nacional de Educação, assegurando a
promoção por mérito. * *

10 (*) a iniciativa para cumprimento deste Objetivo/Meta depende
da iniciativa da união;
(**) é exigida a colaboração da União.

18. Garantir, por meio de um programa conjun
to da União, dos Estados e Municípios, que, no pra
zo de dez anos, 70% dos professores de educação
infantil e de ensino fundamental (em todas as mo
dalidades) possuam formação especifica de nível
superior, de licenciatura plena em instituições quali
ficadas.**

19. Garantir que, no prazo de dez anos, todos
os professores de ensino médio possuam formação
específica de nível superior, obtida em curso de li
cenciatura plena nas áreas de conhecimento em que
atuam.

CAPíTULO 111
Das Indicações



REQUERIMENTO
(Do Sr. Jaques Wagner)

Requer o envio, ao Senhor Ministro
de Estado de Minas e Energia, de Indica
ção sugerindo que a Agência Nacional de
Energia Elétrica determine às concessio
nárias de distribuição de energia elétrica
a inclusão de mensagens, nas faturas de
energia elétrica, alertando os consumido
res sobre a eventual existência de débi
tos anteriores.

Brasília, 23 de outubro de 2001

INDICAÇÃO N° 2.425, DE 2001
(Do Sr. Jaques Wagner)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério de Minas e Ener
gia, que determine à Agência Nacional de
Energia Elétrica - ANEEL, às concessio
nárias de distribuição de energia elétrica
a inclusão de mensagens, nas faturas de
energia elétrica, alertando os consumido
res sobre a eventual existência de débi
tos anteriores.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro,
Ao aprovar, no ano de 1995, a lei que se destina

va à regulamentação das concessões dos serviços
públicos, o Congresso Nacional, buscando garantir os
direitos dos consumidores brasileiros a serviços de
boa qualidade, acessíveis à grande massa da popula
ção' estipulou critérios e parâmetros a serem obede
cidos por todos os que se dispusessem a disputar a
concessão de tais serviços, de modo a que se obti
vesse sempre o melhor atendimento dos usuários,
assegurando que a prestação desses serviços se
desse sempre de forma cortês e transparente, dentro
dos mais atuais critérios tecnológicos, de maneira re
gular e contínua e a tarifas módicas, ao alcance de to
dos quantos deles se utilizem.

Senhor Presidente,
De ordem do Senhor Presidente desta Comis

são, Deputado Walfrido Mares Guia, encaminho a
Vossa Excelência, para numeração e encaminha
mento, Indicação que "sugere que se examine a pos
sibilidade de utilização de recursos do Fundef para a
qualificação de professores que não possuam titula
ção em nível superior, uma vez atendidas as necessi
dades de qualificação dos professores leigos", apro
vada por este Órgão Técnico, em 26 de setembro de
2001.

Atenciosamente, Carla Rodrigues de Medeiros
Tavares, Secretária.
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E Entretanto, a julgar pelas inúmeras reclamações
DESPORTO que nos têm chegado, nem a qualidade dos serviços

de energia elétrica atualmente oferecidos pelas con
cessionárias está dentro dos padrões imaginados,
nem há a devida transparência nas informações pres
tadas, principalmente no que diz respeito à apresen
tação das faturas aos consumidores finais.

Muitas vezes, e a despeito das normas regula
mentares expedidas pela Agência Nacional de Ener
gia Elétrica - ANEEL sobre a matéria, o que os usuá
rios dos serviços de energia elétrica recebem, em
seus domicílios ou empresas, são contas que primam
pelo hermetismo, em especial no que tange ao cálcu
lo dos valores devidos pelos serviços prestados.

O que ocorre, em boa parte dos casos, são co
branças de valores, às vezes indevidas, a título de
ressarcimento de débitos e multas por atrasos dos
usuários nos pagamentos de suas faturas mensais de
energia.

Por isso, no intuito de tornar mais transparentes
as obrigações tanto dos consumidores quanto dos
concessionários dos serviços de energia elétrica, vi
mos sugerir a V. EXS que determine à Agência Nacio
nal de Energia Elétrica - ANEEL a expedição de nor
mas regulamentadoras que estabeleçam, para as
concessionárias de distribuição de energia elétrica, a
obrigatoriedade de informar, em suas faturas mensais
encaminhadas aos consumidores, a existência de
eventuais débitos não liquidados, bem como, de ma
neira clara e destacada, os valores devidos a título de
serviços prestados, multas, juros e demais encargos
financeiros pelos atrasos verificados na quitação dos
pagamentos.

Cremos que, dessa forma, estaremos contribuin
do para garantir o respeito aos direitos dos consumi
dores de energia elétrica e que haja a prestação de
serviços públicos realmente de boa qualidade, com
transparência e honestidade.

Sala das Sessões, 23 de outubro de 2001. 
Deputado Jaques Wagner.

Ofício n° S-178/COECD

Excelentíssimo Senhor
Deputado Aécio Neves
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
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Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V.
Exa seja encaminhada ao Senhor Ministro de Estado
de Minas e Energia a Indicação em anexo, sugerindo a
S. Exa que a Agência Nacional de Energia Elétrica de
termine, através de medida regulamentar, que as con
cessionárias distribuidoras de energia elétrica incluam,
nas faturas de energia elétrica enviadas aos consumi
dores, mensagens alertando-os sobre a eventual exis
tência de débitos anteriores, relativos à prestação dos
serviços de distribuição de energia elétrica.

Sala das Sessões, 23 de outubro de 2001. 
Deputado Jaques Wagner.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providen

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escr~o, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.426, DE 2001
(Do Sr. Cunha Bueno)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Agricultura, da
Pecuária e do Abastecimento, adicionar
farinha de mandioca à farinha de trigo.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro,
O Brasil na década de 80 quase atingiu a

auto-suficiência na produção de trigo. Atualmente,
entretanto, importa aproximadamente 7 milhões de
toneladas, ou seja 75% de suas necessidades.

Sugerimos a adição da farinha de mandioca à
farinha de trigo que trará, por certo, uma grande eco
nomia de divisas e incremento da renda interna.

Conforme sabemos, a mandioca é um produto
que pode ser cultivado em todo o País, vez que não
exige qualidade de solo e tecnologia avançada.
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Sobre o assunto José Augusto Bezerra em arti
go publicado na Revista Globo Rural (maio/2000) in
titulado A Raiz do Brasil, assim se expressa: "De cer
ta forma, a mandioca é a cara do Brasil: tem grande
potencial (é uma planta rústica, de cultivo simples,
boa resistência a doenças, fácil adaptação a solos po
bres, pouca exigência em nutrientes, rica em minerais
etc.) mas não consegue gerar riquezas para a popula
ção especialmente no Norte e Nordeste. Plantada en
tre 30 graus de latitude Norte e 30 de latitude Sul, ser
ve de alimento a 700 milhões de pessoas, sobretudo
nos países em desenvolvimento, onde é cultivada por
pequenos agricultores em áreas reduzidas, com bai
xa produtividade, como ocorre no Brasil, onde se co
lhem 11 toneladas por hectare. No Paraná, alguns
produtores já conseguem até 40, número expressivo,
mas, ainda assim aquém de potencial da planta, de
60 toneladas por hectare."

Ademais, estudos realizados pela Ernbrapa de
monstraram que é bem-sucedido o preparo de pães, bis
co~os e massas com trigo que contenham até 20% de
mistura de farinha de raspa de mandioca ou de fécula.

Sala das Sessões, 23 de outubro de 2001. 
Deputado Cunha Bueno.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Cunha Bueno)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Agricultura, da Pecuária e do
Abastecimento relativa à adição de fari
nha de mandioca à farinha de trigo.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa seja encaminhada ao Ministério da Agricultura,
da Pecuária e do Abastecimento a Indicação em ane
xo, solicitando providências no sentido de adicionar
farinha de mandioca à farinha de trigo.

Sala das Sessões, 23 de outubro de 2001. 
Deputado Cunha Bueno.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução nO 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;
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b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Poder, de seus órgãos e autoridades. COORDENAÇÃO DE ESTUDOS
.................... LEGISLATIVOS - CeDI

INDICAÇÃO
N° 2.428, DE 2001

(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Sugere ao Poder Executivo a im
plantação de obras de canalização de
córregos e valões no Município de Barra
Mansa, no Estado do Rio de Janeiro.

(Publique-se. Encaminhe-se.)
Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
pasta da saúde onde os recursos para obras de in
fra-estrutura hídrica, são retidos e a população fic!3- a
mercê de enchentes e doenças contagiosas.

o município de Barra Mansa, é um dos mais pre
judicados devido ao grande número de enchentes,
onde os córregos, riachos e valões, transbordam pro
vocando enchentes que inundam bairros e favelas por
todo o município.

Observando que só com medidas eficientes do
Ministério da Saúde, poderemos solucionar este gra
ve problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa , antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 23 de outubro de 2001. 
Deputado José Carlos Coutinho, PFl - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado José Carlos Coutinho)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a canalização de
córregos e valões, no Município de Barra
Mansa no Estado do Rio de Janeiro."

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação de
obras de canalização de córregos e valões no Municí
pio de Barra Mansa no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 23 de outubro de 2001. 
Deputado José Carlos Coutinho.

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterada para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;
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111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.701, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implementação do Progra
ma TV/Escola, no Município de Mendes,
no Estado do Rio de Janeiro.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,

Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio
de Janeiro, dirijo-me a V. Ex" para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo cons
tantes cortes em seu orçamento anual, principal
mente na pasta da Educação, onde os recursos são
insuficientes.

A TV/Escola é um programa, dirigido à capaci
tação, atualização e aperfeiçoamento de professo
res de ensino fundamental e médio da rede pública.
Este recurso didático permite à escola entrar em
sintonia com as grandes possibilidades pedagógi
cas oferecidas pela educação a distância, proporci
onando aos alunos um ensino fundamental e médio
de qualidade.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para este grave problema
que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa , antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFl - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Educação, para a implantação
do Programa TVlEscola no Município de
Mendes no Estado do Rio de Janeiro."

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requer a V.
Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a Indi
cação em anexo, sugerindo a implantação do Progra
ma TV/Escola no Município de Mendes no Estado do
Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001 . 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.
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* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995,

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

II - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres:

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.702, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implementação do Progra
ma TV/Escola, no Município de Paty do
Alferes, no Estado do Rio de Janeiro.

(Publique-se Encaminhe-se)
Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
Eu, Deputado eJeito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes cor
tes em seu orçamento anual, principalmente na pasta
da Educação, onde os recursos são insuficientes.

A TV/Escola é um programa, dirigido à capacita
ção, atualização e aperfeiçoamento de professores
de ensino fundamental e médio da rede pública. Este
recurso didático permite à escola entrar em sintonia
com as grandes possibilidades pedagógicas ofereci
das pela educação a distância, proporcionando aos
alunos um ensino fundamental e médio de qualidade.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para este grave problema
que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa , antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFl - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Educação, para a implantação
do Programa TV/Escola no Município de
Paty do Alferes no Estado do Rio de Ja
neiro."

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1° , do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - TV/Escola no Município de Paty do Alferes
no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TlVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:
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* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas ás Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão:

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâm~es regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão ace~as proposições que objetivem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.703, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implementação do Progra
ma TV/Escola, no Município de Paraíba
do Sul, no Estado do Rio de Janeiro.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para o
Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes cortes
em seu orçamento anual, principalmente na pasta da
Educação, onde os recursos são insuficientes.

A TV/Escola é um programa, dirigido à capacita
ção, atualização e aperfeiçoamento de professores
de ensino fundamental e médio da rede pública. Este
recurso didático permite à escola entrar em sintonia
com as grandes possibilidades pedagógicas ofereci
das pela educação a distância, proporcionando aos
alunos um ensino fundamental e médio de qualidade.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para este grave problema
que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa

, antecipadamente agradeço.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001 . 

Deputado Carlos Nader, PFL - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao
Ministério da Educação, para a implanta
ção do Programa TV/Escola no Municí
pio de Paraíba do Sul no Estado do Rio
de Janeiro."

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1° , do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - TV/Escola no Município de Paraíba do Sul no
Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.
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TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.

1- sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas ás Comis
sões competentes:

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão:

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres:

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.704, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implementação do Progra
ma TV/Escola, no Município de Eng

O
Paulo

de Frontin, no Estado do Rio de Janeiro.
(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,

Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio
de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo cons
tantes cortes em seu orçamento anual, principal
mente na pasta da Educação, onde os recursos são
insuficientes.

A TV/Escola é um programa, dirigido à capacita
ção, atualização e aperfeiçoamento de professores
de ensino fundamental e médio da rede pública. Este
recurso didático permite à escola entrar em sintonia
com as grandes possibilidades pedagógicas ofereci
das pela educação a distância, proporcionando aos
alunos um ensino fundamental e médio de qualidade.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para este grave problema
que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa , antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFl - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Educação, para a implantação
do Programa TV/Escola no Município de
Eng.o Paulo de Frontin no Estado do Rio
de Janeiro."

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1° ,do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - TV/Escola no Município de Eng.o Paulo de
Frontin no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001 . 
Deputado Carlos Nader.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 10 Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escr~o, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

1- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão:

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá

este os trâmites regimentais das proposições congê
neres:

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.705, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantação do Programa
- TV/Escola no Município de Paracambi
no Estado do Rio de Janeiro"

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para o
Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes cortes
em seu orçamento anual, principalmente na pasta da
Educação, onde os recursos são insuficientes.

A TV/Escola é um programa, dirigido à capacita
ção, atualização e aperfeiçoamento de professores
de ensino fundamental e médio da rede pública. Este
recurso didático permite à escola entrar em sintonia
com as grandes possibilidades pedagógicas ofereci
das pela educação a distância, proporcionando aos
alunos um ensino fundamental e médio de qualidade.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para este grave problema
que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa

, antecipadamente agradeço.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001. 

Deputado Carlos Nader, PFl - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Educação, para a implantação
do Programa TVlEscola no Município de
Paracambi no Estado do Rio de Janeiro."

Senhor Presidente,
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Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - TV/Escola no Município de Paracambi no
Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TI VOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° to, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da

Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão:

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres:

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação. ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.

Em 10-12-01. - Aécio Neves, Presi
dente.

INDICAÇÃO N° 2.706, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implementação do Pro
grama TV/Escola, no Município de Pa
raty, no Estado do Rio de Janeiro."

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,

Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio
de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo cons
tantes cortes em seu orçamento anual, principal
mente na pasta da Educação, onde os recursos são
insuficientes.

A TV/Escola é um programa, dirigido à capacita
ção, atualização e aperfeiçoamento de professores
de ensino fundamental e médio da rede pública. Este
recurso didático permite à escola entrar em sintonia
com as grandes possibilidades pedagógicas ofereci-
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das pela educação a distância, proporcionando aos
alunos um ensino fundamental e médio de qualidade.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para este grave problema
que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa

, antecipadamente agradeço.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001. 

Deputado Carlos Nader, PFL - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Educação, para a implantação
do Programa TVlEscola no Município de
Paraty, no Estado do Rio de Janeiro."

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1° , do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - TV/Escola no Município de Paraty, no Estado
do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA T1VOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO W 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

Título IV
Das Proposições

CAPITULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da.
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação. ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 10-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO W 2.707, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implementação do Progra
ma TV/Escola, no Município de Pinheiral,
no Estado do Rio de Janeiro.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
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Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio
de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior fon
te arrecadadora das federações, só perdendo para o
Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes cortes
em seu orçamento anual, principalmente na pasta da
Educação, onde os recursos são insuficientes.

A TV/Escola é um programa, dirigido à capaci
tação, atualização e aperfeiçoamento de professo
res de ensino fundamental e médio da rede pública.
Este recurso didático permite à escola entrar em
sintonia com as grandes possibilidades pedagógi
cas oferecidas pela educação a distância, proporci
onando aos alunos um ensino fundamental e médio
de qualidade.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para este grave proble
ma que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa

, antecipadamente agradeço.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001 . 

Deputado Carlos Nader PFl - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Educação, para a implantação
do Programa TVlEscola no Município de
Pinheiral, no Estado do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1° , do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - TV/Escola no Município de Pinheiral, no
Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001, 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATI VOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPITULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

II - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão:

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação. ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti-
vem:



TíTULO IV
Das Proposições

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
1- sugere a outro Podera adoção de providência, a

realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio
de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a man~estação de uma ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* A/terado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

1- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

\I - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão:

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.708, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implementação do Progra
ma TV/Escola, no Município de Porto
Real, no Estado do Rio de Janeiro.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,

Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio
de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior fon
te arrecadadora das federações, só perdendo para o
Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes cortes
em seu orçamento anual, principalmente na pasta da
Educação, onde os recursos são insuficientes.

A TV/Escola é um programa, dirigido à capacita
ção, atualização e aperfeiçoamento de professores
de ensino fundamental e médio da rede pública. Este
recurso didático permite à escola entrar em sintonia
com as grandes possibilidades pedagógicas ofereci
das pela educação a distância, proporcionando aos
alunos um ensino fundamental e médio de qualidade.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para este grave problema
que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa , antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001 . 
Deputado Carlos Nader PFl - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Educação, para a implantação
do Programa TVlEscola no Município de
Porto Real, no Estado do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1° , do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - TV/Escola no Município de Porto Real, no
Estado do Rio de Janeiro.
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a) consulta a Comissão sobre interpretação e Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001. -
aplicação de lei; Deputado Carlos Nader.

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.
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111- se a comissão que tiver de opinar sobre indica
çãoconcluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este os
trâmites regimentais das proposições congêneres:

IV - se nenhuma comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação. ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INC 2.708/01

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 10-12-01 , Aécio Neves, Presidente.

INDICAÇÃON° 2.709, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implementação do Progra
ma TV/Escola, no Município de Piraí, no
Estado do Rio de Janeiro.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação:
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior fon
te arrecadadora das federações, só perdendo para o
Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes cortes
em seu orçamento anual, principalmente na pasta da
Educação, onde os recursos são insuficientes.

A TV/Escola é um programa, dirigido à capaci
tação, atualização e aperfeiçoamento de professo
res de ensino fundamental e médio da rede pública.
Este recurso didático permite à escola entrar em
sintonia com as grandes possibilidades pedagógi
cas oferecidas pela educação a distância, proporci
onando aos alunos um ensino fundamental e médio
de qualidade.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para este grave problema
que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa , antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFl - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Educação, para a implantação
do Programa TVlEscola no Município de
Piraí, no Estado do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 10

, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - TV/Escola no Município de Piraí, no Estado
do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001 . 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova O Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de provi
dência, a realização de ato administrativo ou de
gestão, ou o envio de projeto sobre a matéria de
sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais
Comissões acerca de determinado assunto, visando
a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa
da Câmara.

§ 10 Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.
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* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

1- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário
da Câmara dos Deputados e encaminhadas às co
missões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

II - o parecer referente à indicação será profe
rido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério
da Presidência da Comissão:

III - se a comissão que tiver de opinar sobre
indicação concluir pelo oferecimento de projeto, se
guirá este os trâmites regimentais das proposições
congêneres:

IV - se nenhuma comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação. ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INC 2.709/01

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 10-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.710, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implementação do Progra
ma TV/Escola, no Município de Quatis,
no Estado do Rio de Janeiro.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação:

Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do
Rio de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e rei
vindicar o seguinte:

o Estado do Rio de janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo cons
tantes cortes em seu orçamento anual, principal
mente na pasta da Educação, onde os recursos são
insuficientes.

A TV/Escola é um programa, dirigido à capa
citação, atualização e aperfeiçoamento de pro
fessores de ensino fundamental e médio da rede
pública. Este recurso didático permite à escola
entrar em sintonia com as grandes possibilidades
pedagógicas oferecidas pela educação a distân
cia, proporcionando aos alunos um ensino funda
mentai e médio de qualidade.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para este grave proble
ma que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa , antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFURJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Educação, para a implantação
do Programa TVlEscola no Município de
Quatis, no Estado do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1° , do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - TV/Escola no Município de Quatis, no Estado
do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001 . 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova O Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados
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TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
t - sugere a outro Poder a adoção de providência, a

realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio
de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escr~o, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às comis
sóes competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

" - o pare~er referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão:

111- se a comissão que tiver de opinar sobre indica
ção concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este os
trâm~es regimentais das proposições congêneres:

IV - se nenhuma comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Me~~, determinará o arquivamento da indicação. ci
ent�f�cando-seo Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INC 2.710/01

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01, Aécio Neves, Presidente.

INDICAÇÃO N° 2.711, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implementação do Progra
ma TV/Escola, no Município de Resende,
no Estado do Rio de Janeiro.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação:

Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio
de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior fon
te arrecadadora das federações, só perdendo para o
Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes cortes
em seu orçamento anual, principalmente na pasta da
Educação, onde os recursos são insuficientes.

A TV/Escola é um programa, dirigido à capacita
ção, atualização e aperfeiçoamento de professores
de ensino fundamental e médio da rede pública. Este
recurso didático permite à escola entrar em sintonia
com as grandes possibilidades pedagógicas ofereci
das pela educação a distância, proporcionando aos
alunos um ensino fundamental e médio de qualidade.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para este grave problema
que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da
V. Ex.!!, antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001 . 
Deputado Carlos Nader, PFURJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Educação, para a implantação
do Programa TV/Escola no Município de
Resende, no Estado do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1° , do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - TV/Escola no Município de Resende, no
Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.



TíTULO IV
Das Proposições

Aprova O Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA 111- se a comissão que tiver de opinar sobre indi-
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá

LEGISLATIVOS - CeDI este os trâmites regimentais das proposições congê
neres:

IV - se nenhuma comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação. ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

1- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11- o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão:

INC 2.711/01

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 10-12-01, Aécio Neves, Presidente.

INDICAÇÃO W 2.712, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implementação do Progra
ma TV/Escola, no Município de Rio Claro,
no Estado do Rio de Janeiro.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação:
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo cons
tantes cortes em seu orçamento anual, principal
mente na pasta da Educação, onde os recursos são
insuficientes.

A TV/Escola é um programa, dirigido à capacita
ção, atualização e aperfeiçoamento de professores
de ensino fundamental e médio da rede pública. Este
recurso didático permite à escola entrar em sintonia
com as grandes possibilidades pedagógicas ofereci
das pela educação a distância, proporcionando aos
alunos um ensino fundamental e médio de qualidade.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para este grave problema
que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa , antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001 . 
Deputado Carlos Nader, PFURJ.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Educação, para a implantação
do Programa TV/Escola no Município de
Rio Claro, no Estado do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 10

, do Regi
menta Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - TV/Escola no Município de Rio Claro, no
Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TI VOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÂO N° 17, DE 1989

Aprova O Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 20 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão:

111- se a comissão que tiverde opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres:

IV - se nenhuma comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação. ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a comissão sobre atos de qualquer
poder, de seus órgãos e autoridades.

INC 2.712/01

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 10-12-01, Aécio Neves, Presidente.

INDICAÇÃO N° 2.713, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implementação do Progra
ma TV/Escola, no Município de Rio das
Flores, no Estado do Rio de Janeiro.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação:
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior fon
te arrecadadora das federações, só perdendo para o
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Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes cortes
em seu orçamento anual, principalmente na pasta da
educação, onde os recursos são insuficientes.

A TV/Escola é um programa, dirigido à capa
citação, atualização e aperfeiçoamento de profes
sores de ensino fundamental e médio da rede PÚ
b�ica. Este recurso didático permite à escola entrar
em sintonia com as grandes possibilidades peda
gógicas oferecidas pela educação a distância, pro
porcionando aos alunos um ensino fundamental e
médio de qualidade.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para este grave problema
que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa , antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFl - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Educação, para a implantação
do Programa TVlEscola no Município de
Rio das Flores, no Estado do Rio de Ja
neiro.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1° , do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - TV/Escola no Município de Rio das Flores,
no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova O Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

.. Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

.. Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

1- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às comis
sões competentes;

.. Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão:

111- se a comissão que tiver de opinar sobre indi
cação co~c1~ir pelo .oferec~mento de projeto, seguirá
este os tramites regImentais das proposições congê
neres:

IV - se nenhuma comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo
à. M~~a, determinará o arquivamento da indicação.
cientificando-se o Autor para que este, se quiser,
ofereça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a comissão sobre atos de qualquer
poder, de seus órgãos e autoridades.
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INC 2.713/01

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01 Aécio Neves, Presidente.

INDICAÇÃO N° 2.714, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantação do Programa
- TV/ESCOLA no Município de Sapucaia
no Estado do Rio de Janeiro.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação:

Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio
de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
pasta da educação, onde os recursos são insuficien
tes.

A TV/Escola é um programa, dirigido à capaci
tação, atualização e aperfeiçoamento de professo
res de ensino fundamental e médio da rede pública.
Este recurso didático permite à escola entrar em sin
tonia com as grandes possibilidades pedagógicas
oferecidas pela educação a distância, proporcionan
do aos alunos um ensino fundamental e médio de
qualidade.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para este grave problema
que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa

, antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFURJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

Requer o envio de Indicação ao Minis
tério da Educação, para a implantação do
Programa lVlESCOLA no Município de Sa
pucaia no Estado do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 10

, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - TV/Escola no Município de Sapucaia no
Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TlVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Attigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 10 Na hipótese do inciso I, a indicaçãoseráobje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas ás comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, porAto dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão:

111- se a comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;
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IV - se nenhuma comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a comissão sobre atos de qualquer
poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 10-12-01 Aécio Neves, Presidente.

INDICAÇÃO N° 2.715, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantação do Programa
- TVlEscola no Município de Três Rios
no Estado do Rio de Janeiro.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação:
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior fon
te arrecadadora das federações, só perdendo para o
Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes cortes
em seu orçamento anual, principalmente na pasta da
educação, onde os recursos são insuficientes.

A TV/Escola é um programa, dirigido à capacita
ção, atualização e aperfeiçoamento de professores
de ensino fundamental e médio da rede pública. Este
recurso didático permite à escola entrar em sintonia
com as grandes possibilidades pedagógicas ofereci
das pela educação a distância, proporcionando aos
alunos um ensino fundamental e médio de qualidade.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para este grave problema
que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa

, antecipadamente agradeço.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001. 

Deputado Carlos Nader, PFURJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Educação, para a implantação
do Programa TVlEscola no Município de
Três Rios no Estado do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 113, inciso I e § 10
, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - TV/Escola no Município de Três Rios no
Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001 . 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO W 17, DE 1989

Aprova O Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

.. Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providen
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

li - sugere a manifestação de uma ou mais co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 10 Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

.. Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso li, serão observadas
as seguintes normas:
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I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas ás comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11- o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão:

111- se a comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma comissão opinar em tal sen
tido. o Presidente da Câmara, ao chegar o proces
so à Mesa, determinará o arquivamento da indica
ção, cientificando-se o Autor para que este, se qui
ser, ofereça projeto próprio à consideração da
Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a comissão sobre atos de qualquer
poder, de seus órgãos e autoridades.

INC 2.715/01

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 10-12-01 Aécio Neves, Presidente.

INDICAÇÃO N° 2.716, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantação do Programa
- TV/Escola no Município de Valença no
Estado do Rio de Janeiro.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação:
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo cons
tantes cortes em seu orçamento anual, principal
mente na pasta da educação, onde os recursos são
insuficientes.

A TV/Escola é um programa, dirigido à capaci
tação, atualização e aperfeiçoamento de professo
res de ensino fundamental e médio da rede pública.
Este recurso didático permite à escola entrar em sin
tonia com as grandes possibilidades pedagógicas
oferecidas pela educação a distância, proporcionan
do aos alunos um ensino fundamental e médio de
qualidade.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para este grave problema
que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa , antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFURJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Educação, para a implantação
do Programa TV/Escola no Município de
Valença no Estado do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - TV/Escola no Município de Valença no Esta
do do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:



REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Educação, para a implanta
ção do Programa TV/Escola no Municí
pio de Vassouras no Estado do Rio de
Janeiro.

Sugere a implantação do Programa
- TV/Escola no Município de Vassouras
no Estado do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - TV/Escola no Município de Vassouras no
Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação:

Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio
de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para o
Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes cortes
em seu orçamento anual, principalmente na pasta da
educação, onde os recursos são insuficientes.

A TV/Escola é um programa, dirigido à capaci
tação, atualização e aperfeiçoamento de professo
res de ensino fundamental e médio da rede pública.
Este recurso didático permite à escola entrar em
sintonia com as grandes possibilidades pedagógi
cas oferecidas pela educação a distância, proporci
onando aos alunos um ensino fundamental e médio
de qualidade.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para este grave problema
que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa , antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001 . 
Deputado Carlos Nader, PFURJ.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INC 2.716/01
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.. Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991. INDICAÇÃO N° 2.717, DE 2001
I - sugere a outro Poder a adoção de providên- (Do Sr. Carlos Nader)

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais co
missões a cerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

.. Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas ás Comis
sões competentes;

.. Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, porAto dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11- o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão:

111- se a comissão que tiverde opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a comissão sobre atos de qualquer
poder, de seus órgãos e autoridades.



RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

TíTULO IV
das Proposições

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA 111- se a comissão que tiver de opinar sobre indi-
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá

LEGISLATIVOS - CeDI este os trâmites regimentais das proposições congê
neres:

IV - se nenhuma comissão opinar em tal senti
do. o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a comissão sobre atos de qualquer
poder, de seus órgãos e autoridades.

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.

1- sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas àpublicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas ás Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11- o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões. prorrogável a critério da
Presidência da Comissão:

INC 2.717/01

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 10-12-01 , Aécio Neves, Presidente.

INDICAÇÃO N° 2.718, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantação do Programa
TV/Escola no Município de Volta Re

donda no Estado do Rio de Janeiro.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação:
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo cons
tantes cortes em seu orçamento anual, principal
mente na pasta da educação, onde os recursos são
insuficientes.

A TV/Escola é um programa, dirigido à capacita
ção, atualização e aperfeiçoamento de professores
de ensino fundamental e médio da rede pública. Este
recurso didático permite à escola entrar em sintonia
com as grandes possibilidades pedagógicas ofereci
das pela educação a distância, proporcionando aos
alunos um ensino fundamental e médio de qualidade.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para este grave problema
que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa , antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001 . 
Deputado Carlos Nader, PFURJ.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Educação, para a implantação
do Programa TVlEscola no Município de
Volta Redonda no Estado do Rio de Ja
neiro.

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Ex" que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama- TV/Escola no Município de Volta Redonda no
Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

1- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, porAto dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão:

111- se a comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a} consulta a comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b} consulta a comissão sobre atos de qualquer
poder, de seus órgãos e autoridades.

INC 2.718/01

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01 , Aécio Neves, Presidente.

INDICAÇÃO N° 2.719, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantação do Programa
- TV/Escola no Município de Miguel Pere
ira no Estado do Rio de Janeiro.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação:
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Ex" para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo cons
tantes cortes em seu orçamento anual, principal-
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mente na pasta da educação, onde os recursos são
insuficientes.

A TV/Escola é um programa, dirigido à capacita
ção, atualização e aperfeiçoamento de professores
de ensino fundamental e médio da rede pública. Este
recurso didático permite à escola entrar em sintonia
com as grandes possibilidades pedagógicas ofereci
das pela educação a distância, proporcionando aos
alunos um ensino fundamental e médio de qualidade.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para este grave problema
que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa

, antecipadamente agradeço.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001. 

Deputado Carlos Nader, PFURJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Educação, para a implanta
ção do Programa TV/Escola no Municí
pio de Miguel Pereira no Estado do Rio
de Janeiro.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - TV/Escola no Município de Miguel Pereira no
Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TlVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO W 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão.
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente á indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão:

111- se a comissão que tiver de opinar sobre indica
ção concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este os
trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a comissão sobre interpretação e
aplicação de lei:

b) consulta a comissão sobre atos de qualquer
poder, de seus órgãos e autoridades.

INC 2.719/01

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 10-12-01 , Aécio Neves, Presidente.



CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Attigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991 .
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às comis
sões competentes;

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

Art. 3° Ficam, ainda, criadas as seguintes escolas:

1 - Escolas Técnicas Industriais: Sobral-CE;
Coelho Neto-MA; Panaíba-PI; Ponta Porã-MS;

2 - Escolas Técnicas Federais: Porto Velho-RO;
Santarém-PA; Palmas-TO; Rolim de Moura-RO;

3 - Escola Agrotécnica: Dourados-MS.

Sugere a imediata tomada de provi
dências por parte do Ministério da Edu
cação, para que se cumpra o disposto no
art. 3°, item 3 da Lei n° 8.670, de 30 de ju
nho de 1993, que prevê a criação da
Escola Agrotécnica de Dourados, Mato
Grosso do Sul

Requer o envio de Indicação, ao Mi
nistério da Educação no sentido de fazer
cumprir a Lei n° 8.670 de 20 de junho de
1993, que prevê a criação da Escola
Agrotécnica de Dourados, Mato Grosso
do Sul.

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa seja encaminhada ao Sr. Ministro da Educação,
a Indicação em anexo, sugerindo a imediata tomada
de providências para que se cumpra a lei n° 8.670, de
30 de junho de 1993, que em seu art. 3°, item 3, prevê
a criação da Escola Agrotécnica de Dourados, em
Mato Grosso do Sul.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001. 
Deputado João Grandão.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

lEI W 8.670, DE 30 DE JUNHO DE 1993

Fevereiro de 2002 mARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS Quinta-feira 28 04149

INDICAÇÃO N° 2.720, DE 2001 Dispõe Sobre a criação de Escolas
(Do Sr. João Grandão) Técnicas e Agrotécnicas Federais, e dá

outras providências.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação:

Pela presente dirigimo-nos à V. Exa para expor e
reivindicar o seguinte:

1. A lei n° 8.670, de 30 de junho de 1993, prevê
a criação da escola Agrotécnica de Dourados, em
Mato Grosso do Sul.

2. Decorridos oito anos, a lei não produziu efei
tos, fato que desmoraliza o sistema jurídico. A lei deve
ser cumprida.

Assim sendo reivindicamos providências imedi
atas com vistas a permitir o funcionamento da referi
da escola.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001 . 
Deputado João Grandão.

REQUERIMENTO
(Do Sr. João Grandão)
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*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

II - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão:

111- se a comissão que tiver de opinar sobre indica
çãoconcluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este os
trâm~es regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a comissão sobre atos de qualquer
poder, de seus órgãos e autoridades.

INC 2.720/01

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01 , Aécio Neves, Presidente.

INDICAÇÃO N° 2.721, de 2001
(Do Sr. Deputado Luiz Alberto)

Solicita a tomada de providências
do Ministério do Meio Ambiente, para,
através do Ibama fazer cumprir o embar
go federal e impedir que os atuados
prossigam realizando devastações de
Manguezais no Distrito de Encarnação
no Município de Salinas das Margaridas
no Estado da Bahia.

Excelentíssimo Senhor Ministro:

Nos termos regimentais, em especial o art.
113, inciso I, solicita a tomada de providências do
Ministério do Meio Ambiente, para, por intermédio do
Ibama, fazer cumprir o embargo federal e impedir
que os atuados prossigam realizando devastações
de Manguezais no Distrito de Encarnação no Municí
pio de Salinas das Margaridas no Estado da Bahia.

Justificação

Há alguns anos vêm sendo fe~as denúncias a res
pe~o da ação de empresas que destróem as áreas de
mangues com a construção de viveiros para a criação de

camarões na localidade de Encarnação de Salinas,
constituindo uma ameaça à sua sustentabilidade.

Os fatos demonstram que a falta de fiscalização,
inibida pelos proprietários dos viveiros, acabou esti
mulando a proliferação dos criatórios, que se expan
diram às custas de criminosa devastação da vegeta
ção nativa. A alta lucratividade do negócio acabou
atraindo novos empresários, que estão destruindo o
ecossistema e, com ele, a principal fonte de renda da
população local. Como todos sabem, os manguezais
são áreas vitais e extremamente sensíveis.

Por tudo isso, solicita providências imediatas
deste Ministério em relação à destruição dos mangue
zais em Encarnação de Salinas da Margarida. O Minis
tério Público e o Ibama devem atuar com rigor para pu
nir os responsáveis por uma agressão que está preju
dicando diretamente a população local e que causará
danos irreversíveis ao ecossistema da região.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001 . 
Luiz Alberto, Deputado Federal- PT/BA.

LEGISLAÇÃO CIlADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.
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*Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, porAto dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas ás Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos por Ato dos Presidentes Mesas das duas Casas
do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11- o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres:

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa determinará o arquivamento da indicação, cien
tificando-se o Autor para que este, se quiser, ofereça
projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 10-12-01, Aécio Neves, Presidente.

INDICAÇÃO N° 2.722, DE 2001
(Do Sr. José Carlos Fonseca Júnior)

Sugere a adoção de providências
para obras de reconstrução tornadas ne
cessárias e urgentes pelas enchentes no
Espírito Santo.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Integração
Nacional,

Dirijo-me a Vossa Excelência para reivindicar
a pronta liberação de recursos e a imediata toma
da de todas as demais providências, necessárias à
reconstrução de moradias e de equipamentos co
letivos nos municípios mais castigados pelas en
chentes das duas ultimas semanas no Espirito
Santo, tais como Aracruz (168 desabrigados), Boa
Esperança (142 desabrigados), Colatina (257 de-

sabrigados), Itarana (174 desabrigados), Jaguaré
( 105 desabrigados), Unhares (386 desabrigados),
Mimoso do Sul (430 desabrigados), Nova Venecia
(339 desabrigados),Santa leopoldina (350 desabri
gados), Santa Maria de Jetibá (919 desabrigados)
São Mateus (1050 desabrigados), Sooretama (1°82
desabrigados) e Vila Velha (1495 desabrigados).

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001 . 
Deputado José Carlos Fonseca Júnior.

REQUERIMENTO
(Do Sr. José Carlos Fonseca Júnior)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Integração Nacional, relativa
às enchentes no Espírito Santo.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso 1 e parágrafo 10,

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re
queiro a Vossa Excelência seja encaminhada ao Po
der Executivo a Indicação em anexo, sugerindo a libe
ração de recursos e a tomada de todas as demais
providências necessárias à reconstrução de moradi
as, de infra-estrutura e de outros equipamentos cole
tivos destruídos pelas enchentes que castigaram o
Espírito Santo nas duas últimas semanas.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001. 
Deputado José Carlos Fonseca Júnior.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATlVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;



REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

RESOlUÇÃO W 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

REQUERIMENTO
(Do Sr. José Carlos Fonseca Júnior)

Requer o envio ao da Indicação ao
Ministério da Defesa, relativa às enchen
tes no Espírito Santo.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e parágrafo 10,

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re
queiro a Vossa Excelência seja encaminhada ao Po
der Executivo a Indicação em anexo, sugerindo a libe
ração de recursos e a tornada de todas as demais
providências necessárias à reconstrução da infra-es
trutura viária destruída pelas enchentes que castiga
ram o Espírito Santo nas duas últimas semanas.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001 
Deputado José Carlos Fonseca Júnior.
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11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comis- Engenharia do Exército, a fim de que este colabore
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora- com os Departamentos Nacional e Estadual de Estra-
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara. das de Rodagem na recuperação das rodovias em

§ lONa hipótese do inciso I, a indicação será obje- ~pígra~e, tomadas intra_nsitáveis em vários trech?~
to de requerimento escrito despachado pelo Presidente (inclusive p<;>ntes)_que dao acesso a~ norte do _EsplrI-

. " . ' _ to Santo e a reglao Nordeste do Pais, em razao das
e publicado no Dlano da Camara dos Deputados. enchentes que castigaram o estado capixaba nas

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputa- duas últimas semanas.
dos, porAto dos Presidentes das Mesas das duas Ca- Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001 -
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995. Deputado José Carlos Fonseca Júnior.

§ 20 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, porAto dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente á indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.723, DE 2001
(Do Sr. José Carlos Fonseca Júnior)

Sugere a adoção de providências
para a recuperação das rodovias BR-101
e BR-116 no Espírito Santo.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Defesa:
Dirijo-me a Vossa Excelência para reivindicar a

pronta liberação de recursos e a imediata tornada de
providências, por intermédio do Departamento de

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

*Artigoalteradopela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;
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11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

"Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

"Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, porAto dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 10-12-01. - Aécio Neves, Presidente.

INDICAÇÃO N° 2.724, DE 2001
(Do Sr. José Carlos Fonseca Júnior)

Sugere a adoção de providências
para controle e prevenção de epidemias
ligadas às enchentes no Espírito Santo.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:

Dirijo-me a Vossa Excelência para reivindicar a
pronta liberação de recursos e a tomada das demais
providências necessárias ao controle e à prevenção
de epidemias nos municípios capixabas de Aracruz,
Afonso Cláudio, Boa Esperança, Cachoeira de Itape
mirim, Colatina, Itarana, Jaguaré, Linhares, Mimoso
do Sul, Nova Venécia, Santa Teresa, Sooterama, Ser
ra e Vila Valério, e em todos os demais municípios
atingidos por fortes chuvas desde o último dia 16 de
novembro, as quais já deixaram um rastro de doze
mortes, 9.080 feridos e 2.594 pessoas desabrigadas.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001. 
Deputado José Carlos Fonseca Júnior.

REQUERIMENTO
(Do Sr. José Carlos Fonseca Júnior)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, relativa às enchentes
no Espírito Santo.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e parágrafo 1°,

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re
queiro a Vossa Excelência seja encaminhada ao Po
der Executivo a Indicação em anexo, sugerindo a libe
ração de recursos e a tomada de todas as demais
providências necessárias ao controle e à prevenção
de epidemias passíveis de serem causadas pelas en
chentes que ora castigam o Espírito Santo.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001 . 
Deputado José Carlos Fonseca Júnior.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNODA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

"Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
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ou O envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, porAto dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11- o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão:

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâm~es regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 10-12-01 - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.725, DE 2001
(Do Sr. José Carlos Fonseca Júnior)

Sugere a adoção de medidas para a
recuperação das rodovias BR-101 e
BR-116 no Espírito Santo.

Excelentíssimo Senhor Ministro dos Transportes:

Fevereiro de 2002

Dirijo-me a Vossa Excelência para reivindicar a
pronta liberação de recursos e a tomada das demais
providências necessárias à recuperação das rodovias
em epígrafe tomadas intransitáveis em vários trechos
que dão acesso ao norte do Espírito Santo e à região
Nordeste do País, em função das enchentes que cas
tigam o estado capixaba desde o último dia 16 de no
vembro, especialmente nos municípios de Colatina,
Jaguaré, Unhares, Sooretama e São Mateus, além de
outros igualmente atingidos.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001 . 
Deputado José Carlos Fonseca Júnior

REQUERIMENTO
(Do Sr. José Carlos Fonseca Júnior)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério dos Transportes, relativa às en
chentes no Espírito Santo.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e parágrafo 10,

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, re
queiro a Vossa Excelência seja encaminhada ao Po
der Executivo a Indicação em anexo, sugerindo a libe
ração de recursos e a tomada de todas as demais
providências necessárias à pronta recuperação das
rodovias BR-1 01 e BR-116, que ficaram intransitáveis
nos acessos ao norte do Espírito Santo e à região
Nordeste do País, em razão das enchentes que ora
castigam o estado capixaba.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001 . 
Deputado José Carlos Fonseca Júnior

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução nO 10, de 1991.



REQUERIMENTO
(Do Sr. Dr. Benedito Dias)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo, relativa a Declaração de
Utilidade Pública.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa seja encaminhada ao Poder Executivo a Indi
cação em anexo, sugerindo a Declaração de Utilida
de Pública da Comunidade Terapêutica Monte Tabor.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001. 
Deputado Dr. Benedito Dias.
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I - sugere a outro Poder a adoção de providên- Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça:
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão, A Comunidade Terapêutica Monte Tabor, situa-
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa da na cidade de Macapá - Ap, vem desenvolvendo,
exclusiva; ao longo dos últimos onze anos, importante trabalho,

11- sugere a manifestação de uma ou mais Comis- relativamente ao tratamento de pessoas portadoras
sõesacerca de determinado assunto, visando a elabora- de dependência química, estendendo sua atuação,
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara. inclusive, à reintegração do recuperado junto à sua fa-

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será mília e à sociedade.
objeto de requerimento escrito, despachado pelo Registra-se, ao longo do período de funcionamen-
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos to da entidade, atendimento a cerca de 8.700 (oito mil e
Deputados. setecentos) pacientes, dentre os quais encontram-se

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputados, crianças, jovens e adultos, de ambos os sexos, apre-
por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Casas do sentando índice de recuperação da ordem de 71 %.
Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995. Cabe ressaltar que a Comunidade Terapêutica

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas Monte Tabor não exerce nenhum tipo de discrimina-
as seguintes normas: ção quanto à aceitaç~o de pacientes, resgatando es-

1_ as indicações recebidas pela Mesa serão li- sas pessoas para a Vida se~ a cobrança de qualquer
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da pagamen~o.Atualment~, registram-se em seu quadro
Câmara dos Deputados e encaminhadas ás Comis- d~ at~ndlmento aproximadamente 220 (duzentos e
sões competentes· vinte) Internos.

*Alt do 'O·,· d C A d O ut d Em vista da relevância e do caráter humanitário
era pa.ra lano a amara os ep a os, da atividade realizada pela instituição, solicitamos a V.

por Ato dos Pres/~entes das Mesas das duas Casas Exa que envide todos os esforços no sentido da con-
do Congresso NaCIOnal de 2 de outubro de 1995. cessão da Declaração de Utilidade Pública à Comuni-

11- o parecer referente à indicação será proferi- dade Terapêutica Monte Tabor.
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001. -
Presidência da Comissão: Deputado Dr. Benedito Dias

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a} consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b} consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.726, DE 2001
(Do Sr. Dr. Benedito Dias)

Sugere a Declaração de Utilidade
Pública da Comunidade Terapêutica Monte
Tabor.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.
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TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução nO 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 10 Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 20 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas ás Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

II - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INC 2726/01

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 10-12-01 . - Aécio Neves, Presidente.

INDICAÇÃO W 2.727, DE 2001
(Do Sr. Dr Hélio)

Sugere à Presidência da assinatura
de acordo Internacional que proíbe a clo
nagem humana nos países signatários.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Conforme é do conhecimento de Vossa Excelên

cia, as questões relacionadas à clonagem e seus as
pectos ético-legais ou de natureza técnica, vêm sendo
discutidos no âmbito acadêmico, pela sociedade brasi
leira e pela Organização das Nações Unidas - ONU.

As experiências com clonagem humana incor
rem em risco a diferentes países, em função da au
sência de um Tratado Internacional que obedeça a
um conceito único, bem como a fiscalização e contro
le internacionais.

Uma estratégia Internacional de biosegurança
será patrocinada pela Organização das Nações Uni
das - ONU, no sentido de dar garantia de que estas
práticas exercidas em países na clandestinidade não
possa permitir o uso indevido de técnicas genéticas
com prejuízo ético-legal ou exploração econômica.

Esperamos que o Brasil, em conjunto com Fran
ça e Alemanha e demais países possa ser signatário,
junto à Organização das Nações Unidas, na elabora
ção de um Tratado Internacional, proibindo a clona
gem de seres humanos, por ferir frontalmente a digni
dade humana e preceitos bioéticos.

Finalizando, esperamos que o Brasil possa urgen
tizar a aprovação da lei proibindo a clonagem humana.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001. 
Dr. Hélio, Deputado Federal, PDT/SP

REQUERIMENTO
(Do Sr. Dr. Hélio)

Sugere à Presidência da República
a assinatura de acordo internacional que
proíbe a clonagem humana dos países
signatários.

Senhor Presidente:
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Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa seja encaminhada ao Poder Executivo a Indica
ção em anexo, sugerindo à Presidência da República
a assinatura de acordo internacional que proíbe a clo
nagem humana dos países signatários junto à Orga
nização das Nações Unidas.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001 . 
Dr. Hélio Deputado Federal PDT/SP.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

"Artigo alterado pela Resolução nO 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

"Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional, de 2 de outu
bro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da

Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

"Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta à Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta à Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.

Em 10-12-01. - Aécio Neves, Presidente

INDICAÇÃO N° 2.728, DE 2001
(Do Sr. Magno Malta)

Sugere a inclusão do Município de
Fundão - ES, em programa de atendi
mento ao idoso.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Previdência
e Assistência Social:

A Prefeitura Municipal de Fundão - ES, com o
apoio da Secretaria de Estado da Assistência Social 
SEAS, vem executando o Programa Social Conviver,
em atenção à pessoa idosa, por meio do grupo deno
minado "Vida Nova", o qual agregou dois novos gru
pos: "Alfabetização da 3° Idade" e "Alegria de Viver".

Todavia, a Municipalidade necessita ampliar
esse atendimento, por meio do Serviço de Ação Con
tinuada - Apoio à Pessoa Idosa, de modo a possib.li··
tar o atendimento de 150 (cento e cinqüenta) idosos
na modalidade de centro/dia.

Ressalte-se que o Município de Fundão passou
a integrar a região metropolitana da Grande Vitória,
mediante lei Complementar n° 204, de 21 de junho
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de 2001, do que já resultou a sua integração ao Plano
Nacional de Segurança Pública e no Programa Nacio
nal Comunidade Ativa.

Diante da importância desse município na con
juntura do Estado do Espírito Santo, entendemos jus
tificada a necessidade de expansão do atendimento
aos idosos, por meio do Serviço de Ação Continua
da/Apoio à Pessoa Idosa, da Secretaria de Estado da
Assistência Social - SEAS.

Sala das Sessões, 28 novembro de 2001. 
Deputado Magno Malta.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Magno Malta)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo, relativa à inclusão do Mu
nicípio de Fundão - ES, em programas
de atenção ao idoso.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento.
Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V.

Exa seja encaminhada ao Poder Executivo a Indica
ção em anexo, sugerindo a inclusão do Município de
Fundão - ES, em programas de atenção ao idoso.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001 . 
Deputado Magno Malta.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário da Câmara dos Depu
tados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

II - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão:

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres:

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação. ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.
INDICAÇÃO N° 2.729, DE 2001

(Do Sr. Magno Malta)

Sugere a imclusão de leite em pó
tipo A na cesta básica de alimentos.

Excelentíssimo Senhor Ministro Chefe da Casa
Civil da Presidência da República:
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Dirigimo-nos a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

A distribuição de Cestas básicas de alimentos
pelo Probrama Comunidade solidária cumpre, inega
velmente, importante papel no combate à fome em
nosso País.

Todavia, lamenta-se que os componentes des
sa cesta tenham baixo valor calórico, estando muito
aquém das necessidades alimentares mínimas de
uma família.

Em vista disso, entendemos que uma alternati
va para a melhoria da cesta básica seria a inclusão do
leite tipo A, à proporção de dois litros por família.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001. 
Deputado Magno Malta.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Magno Malta)

Requer o envio de Indicação ao
Poder Executivo, relativa à cesta básica
de alimentos.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. ~ que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a imclusão de leite
tipo a na cesta básica de alimentos.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 2001 . 
Deputado Magno Malta.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATI VOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova O Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução nO 10, de 1991.
1- sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;
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11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Mesas do Congresso Nacional de 2 de outu
bro de 1995.

" - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 10-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.730, DE 2001
(Do Sr. Deputado Clementino Coelho)

Sugere a criação de programa de
qualificação de professores das institui
ções públicas municipais e estaduais,



REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17, DE 1989

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Clementino Coelho)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo, sugerindo a criação de
programa de qualificação de professores
das instituições públicas municipais e
estaduais, pelas instituições federais de
ensino superior, em todo o País.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 10

, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa seja encaminhada ao Poder Executivo a Indica
ção em anexo, sugerindo ao Senhor Ministro da Edu
cação a criação de um programa qualificação de pro
fessores das instituições públicas municipais e esta
duais, a se desenvolvido pelas instituições federais de
ensino superior, em todo o País.

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 2001. 
Deputado Clementino Coelho

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI
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pelas instituições federais de ensino su- do Ministério da Educação, visando oferecer cur~s
perior, em todo o País. de pós-graduação de modo a impl~m~ntar a m.elh(xl~

, . . . _ da qualidade das atividades academlcas das InStltUl-
Excelentlsslmo Senhor Ministro da Educaçao, ções públicas municipais e estaduais. No mesmo sen-

Professor Paulo Renato Souz~: tido, poderiam ser instituídos grupos de pesquisa so-
Como é de amplo conhecimento de Vossa Exce- bre temáticas de interesse comum das instituições

lência, um dos importantes fatores de desenvolvimento envolvidas, visando a qualificação de pesquisadores
econômico é a qualidade e disponibilidade de u,:"a força nas instituições municipais e estaduais, com benefíci-
de trabalho qualificada e constantemente atualizada. os diretos para a região.

É fundamental, neste contexto, que a expansão O Programa poderia estabelecer como priorida-
do sistema de educação superior alcance as regiões de de atendimento as instituições estaduais e munici-
interioranas, estimulando seu desenvolvimento e, as- pais com dificuldades acadêmicas comprovadas nos
sim, reduzindo a migração e a pressão econômica e vários instrumentos de avaliação adotados pelo MEC,
social sobre as grandes cidades. inclusive o Exame Nacional de Curso.

Superando os riscos da improvisação, a consoli- É nossa convicção, senhor Ministro, que um
dação econômica e social de uma região depende do Programa do teor aqui proposto encontrará grande
desenvolvimento de recursos humanos, tecnológicos receptividade junto às instituições estaduais e munici-
e científicos, em alto padrão de qualidade e profunda- pais, que poderão contribuir para o aperfeiçoamento
mente sintonizados com as necessidades e potencia- de seu desenho e operacionalização.
lidades de cada região. Na expectativa da acolhida de nossa sugestão,

Assim, a construção de uma ambiência propícia pelo mérito e relevância que congrega, Subscreve-
ao desenvolvimento sustentado de uma região está di- mo-nos,
retamente relacionada à implantação de instituições Atenciosamente, 3 de dezembro de 2001. -
acadêmicas de alto nível de qualidade, voltadas para a Deputado Clementino Coelho.
formação de recursos humanos e para o desenvolvI
mento regional. É conhecida, neste sentido, a contribui
ção de instituições de ensino superior interioranas para
o desenvolvimento de suas respetivas regiões. Para ci
tar apenas alguns exemplos em nosso próprio País,
faço referência às universidades federais de Viçosa, de
São Carlos, de Santa Maria, de Rio Grande e de Pelo
tas, bem assim a universidades estaduais, corno a do
norte fluminense e as várias estaduais paulistas distri
buídas no interior do Estado de São Paulo.

Os bons resultados e a efetiva contribuição des
tas instituições, em seus respectivos estados e para o
País, devem-se, inegavelmente, à qualidade e com
petência de seu corpo docente.

Nesta perspectiva, é com prazer que tomo a ini
ciativa de sugerir a Vossa Excelência a implementa
ção de um Programa de Qualificação de Docentes
das Instituições Públicas Municipais e Estaduais.

O Programa teria por objetivo melhorar a qualifi
cação e o desempenho das instituições públicas de
ensino superior, municipais e estaduais, em todo o
País. A qualificação dos docentes acadêmicos das
instituições interioranas têm impacto direto na forma
ção dos profissionais para o mercado de trabalho re
gional e para o sistema de educação básica, com am
plos benefícios a toda a população.

As universidade federais, em cada estado e re
gião estabeleceriam parcerias entre si, com o apoio



Publique-se. Encaminhe-se.
Em 10-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2731, DE 2001
(Da Comissão de Seguridade Social e Família)

Sugere que seja autorizada e regula
mentada a complementação de despesas
hospitalares e honorários médicos, nas
internações em que o paciente optar por
acomodações especiais.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
Saúde:

A prática das unidades hospitalares de oferecerem
a opção de escolha de aposentos diferenciados - quan
do da internação eletiva ou de urgência - daqueles re
munerados pelo sistema de saúde pública mostrou-se,
por um longo período, altamente positiva para todos os
envolvidos no processo de prestação de serviços.

Essa prática, por um lado, possibilita que o
usuário tenha a liberdade de escolha dos serviços
que pretende utilizar, sem quebrar o direito da univer
salidade e gratuidade, por outro cria condições favo
ráveis para que as unidades hospitalares possam se
sustentar e mesmo promover novos investimentos,
possibilitando-lhes melhorar a qualidade da assistên
cia para todos os usuários, mesmo para aqueles que
não optem por acomodações especiais.

Essa modalidade de prestação de serviço foi re
gulamentada em período anterior à criação do SUS
pela Portaria n° 39, de 5 de setembro de 1974, do Mi
nistério da Previdência e Assistência Social e, pela
Portaria nO 2.837, de 27 de abril de 1982.

Todavia, a Resolução INAMPS n° 283, de 30 de
agosto de 1991, quebrou essa alternativa, provocando
enormes transtornos à rede hospitalar contratada e
conveniada, em razão da freqüente e equivocada inter
pretação que se lhe foi dada, especialmente por órgãos
gestores do SUS, em âmbito municipal ou estadual.

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

TíTULO IV
Das Proposições
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Aprova o Regimento Interno da Câ- Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci-
mara dos Deputados. entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere

ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo

~

Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

"Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

1- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas casas do Congresso Nacional de 2 de outu
bro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
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Esse posicionamento levou ao descredencia
mento crescente do SUS de inúmeras unidades e
profissionais de saúde, com sérios prejuízos para a
população brasileira, pois levou à redução da oferta
de serviços para a população mais carente. A preten
sa ampliação do número de leitos e de profissionais
para os mais necessitados foi substituída pelo desin
teresse e desequilíbrio financeiro dos prestadores de
serviços.

O questionamento sobre se a Resolução n° 283,
realmente, proibia a opção por acomodações especiais
surgiu desde a sua publicação, mas a primeira manifes
tação mais explícita sobre a inexistência de restrição
para tal procedimento foi assinada pelo Consultor Jurí
dico do Ministério da Saúde em 26 de outubro de 1995.
Mesmo diante dessa posição, o Ministério da Saúde re
afirmou os termos da Resolução n° 283, por meio da
Portaria n° 113, de 4 de setembro de 1997.

Posteriormente, inúmeras decisões judiciais fir
maram posição semelhante ao parecer do Consultor
Jurídico do Ministério da Saúde. Contudo, a decisão
do Supremo Tribunal Federal reconheceu a garantia
do usuário e da unidade hospitalar de estabelecerem
condições e preços complementares por acomoda
ções especiais, sem contudo, desfigurar a gratuidade
do sistema que e preservada dentro dos parâmetros
contratados com o prestador de serviços.

Mesmo diante dessa decisão, persistem confli
tos entre prestadores privados de serviços e gestores
de sistemas de saúde, com prejuízos para todos os
envolvidos.

A simples revogação da Resolução INAMPS n°
283/91 e da Portaria n° 113/97 não seria suficiente para
a solução de todos esses problemas. Essa situação
está a exigir um novo disciplinamento da matéria, que,
antes de tudo, garanta a gratuidade total da assistência
prestada, mas que possibilite a liberdade de escolha do
usuário e de oferta pelo prestador de instalação de pa
drão superior àquela disponibilizada pelo SUS.

Diante do exposto, reivindicamos que seja auto
rizada e regulamentada a complementação de des
pesas hospitalares e honorários médicos, nas inter
nações em que o paciente optar por acomodações
especiais. Para tanto, encaminhamos, em anexo, pro
posta de portaria ministerial.

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 2001. 
Deputada Laura Carneiro, Presidente.

REQUERIMENTO
(Da Comissão de Seguridade Social e Família)

Requer o envio de Indicação da Co
missão de Seguridade Social e Família

ao Poder Executivo, relativa à comple
mentação de despesas hospitalares e ho
norários médicos, nas internações em
que o paciente optar por acomodações
especiais.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa seja encaminhada ao Poder Executivo a Indica
ção em anexo, sugerindo a complementação de des
pesas hospitalares e honorários médicos, nas inter
nações em que o paciente optar por acomodações
especiais.

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 2001. 
Deputada Laura Carneiro, Presidente.

PORTARIA N° ,DE DE 2000

O Ministro de Estado Da Saúde, no uso de suas
atribuições, resolve:

Considerando os preceitos constitucionais que
asseguram o acesso universal e igualitário às ações e
serviços para promoção, proteção e recuperação da
saúde;

Considerando a necessidade de regular as rela
ções entre SUS e os serviços privados contratados de
assistência à saúde, considerando a necessidade de
permitir ao cidadão o direito de livre escolha, resolve:

1. Os internamentos dos pacientes nas Unidades
Assistenciais de Saúde do Sistema Único de Saúde 
SUS - classificam-se em duas categorias:

a) Internamento Eletivo; e
b) Internamento de Urgência/Emergência.
2. O Internamento eletivo somente poderá ser

efetuado mediante a apresentação, pelo paciente ou
seu responsável, de laudo médico previamente auto
rizado e/ou Autorização de Internação Hospitalar 
AIH - emitida pela Secretaria de Saúde afeta.

3. Em caso de Urgência/Emergência, o interna
mento do paciente se fará independentemente de au
torização prévia.

3.1. Para emissão da Autorização de Internação
Hospitalar - AIH -de Urgência/Emergência, deverá
ser emitido laudo pelo médico responsável pelo inter
namento.

3.2. O "Laudo Médico" de que trata o item anterior
será visado pelo Diretor Clínico da Unidade Assisten
cial e encaminhado, no prazo máximo de 2 (dois) dias
úteis, ao órgão competente para emissão da Autori
zação de Internação Hospitalar - AIH.

4. A emissão da Autorização de Internação Hos
pitalar - AIH - garantirá o internamento em enferma-



LEGISLAÇÃO CI7ADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

MINISTÉRIO DA SAÚDE

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
MÉDICA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO N° 283,
DE 30 DE AGOSTO DE 1991 (*)

(*) - Republicada por ter saído com incorreção, do original, no
DO de 5-9-91, pág. 13638.

1.1. O internamento eletivo somente poderá ser
efetuado mediante a apresentação, pelo paciente ou
seu responsável, de laudo médico previamente auto
rizado e/ou Autorização de Internação Hospitalar 
AIH, emitida pela Secretaria de Saúde.

1.2 Em caso de urgência/emergência, o inter
namento do paciente se fará independentemente da
autorização prévia.

1.2.1 Para emissão da Autorização de Interna
ção Hospitalar - AIH, de urgência /emergência, deve
rá ser emitido laudo pelo médico responsável pelo in
ternamento.

1.2.2 O "Laudo Médico" de que trata o item an
terior será visado pelo Diretor Clínico da Unidade
Assistência e encaminhado, no prazo máximo de 2

O Presidente em Exercício do Instituto Nacional
de Assistência Médica da Previdência Social 
Inamps, no uso de suas atribuições e

Considerando os preceitos constitucionais que
asseguram o acesso universal e igualitário as ações e
serviços para promoção, proteção e recuperação de
saúde;

Considerando a necessidade de regular as rela
ções entre o SUS e os serviços privados contratados
de assistência à saúde;

Considerando, ainda as disposições das Porta
rias Ministeriais n° 896, de 29 de junho de 1990 e n°
1.181, de 31 de dezembro de 1990, nas quais o Minis
tro da Saúde incumbe ao Inamps de implantar o SIH
SUS e de implantar a nova política de financiamento
do Sistema, resolve:

1. Os internamentos dos pacientes nas Unida
des Assistenciais do Sistema Único de Saúde - SUS,
classificam-se em duas categorias;

- Internamento Coletivo;
- Internamento de Urgência/Emergência.
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ria, com sanitários e banheiros proporcionais ao nú- 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
mero de leitos e assegurará o pagamento das despe- publicação, disposições em contrário.
sas médico-hospitalares em conformidade com os
valores estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pu
blicados no Diário Oficial.

5. A Unidade Assistencial que não dispuser de
vaga em Enfermaria por ocasião do internamento de
emergência, mas que disponha de vagas em instala
ções de padrão superior, fica obrigada a fornecer aco
modações nestas instalações, até que haja vaga dis
ponível, sem qualquer ônus para o beneficiário.

6. A AIH garante a gratuidade total da assistência
prestada, sendo vedada a profissionais e/ou às Unida
des Assistenciais públicas ou privadas, contratadas ou
conveniadas, a cobrança ao paciente ou seus familia
res, de complementaridade, ressalvados os casos em
que o próprio paciente ou seus familiares manifestarem
o desejo de internação em instalação de padrão superi
or àquela que é disponibilizada pelo SUS.

7. Na prestação de assistência hospitalar, quan
do o beneficiário ou seus familiares escolherem insta
lações de padrão superior àquelas que são disponibi
lizadas pelo SUS, ficarão responsáveis pelo paga
mento da complementação do preço das instalações
utilizadas, bem como dos honorários dos médicos
e/ou odontólogos que o assistirem diretamente, em
conformidade com os valores constantes de tabelas
elaboradas pelas entidades nacionais de cada profis
são e dos Hospitais, e referendadas pelo Conselho
Nacional de Saúde.

8. As AIH para pacientes que optarem por insta
lações de padrão superior àquelas disponibilizadas
pelo SUS não poderão exceder o limite de 20% do
percentual do total de AIH da Unidade Hosp~alar.

Parágrafo único. O percentual acima será avalia
do de seis em seis meses, com base na média men
sal do semestre

9. A prestação de serviços prevista no item 7 de
penderá de ajuste prévio, por escrito, mediante instru
mento assinado pelo representante da Unidade
Assistencial e o Beneficiário (ou seus responsáveis),
em 3 (três) vias, uma das quais deverá ser fornecida
ao respectivo gestor do SUS, onde fique expressa
mente consignada a limitação de sua responsabilida
de, correndo por conta do beneficiário o custeio dos
excedentes referidos.

10. A Secretaria de Assistência à Saúde deverá
adotar as providências cabíveis para o efetivo contro
le do pagamento das complementações, inclusive
com inserção de "marcador" no Programa de Geren
ciamento Financeiro do SIH/SUS, PGFGAIH.



REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

Ricardo Akel

PORTARIA W 113, DE 4 DE SETEMBRO DE 1997
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(dois) dias úteis, ao órgão competente do SUS, para rizado e/ou Autorização de Internação Hospitalar -
emissão do documento de Autorização da Internação AIH, emitida pela Secretaria de Saúde.
Hospitalar - AIH, referido no subitem 1.1. 1.2 Em caso de urgência/emergência, o interna-

1.2.3 Ocorrendo dúvidas quanto à configuração mento do paciente se fará independentemente de au-
da necessidade da internação caberá à Secretaria de torização prévia.
Saúde a avaliação do caso, concordando ou não com 1.2.1 Para emissão da Autorização de Interna-
a emissão do documento de Autorização da Interna- ção Hospitalar - AIH, de urgência/emergência, deve-
ção Hospitalar - AIH. Esta decisão deverá ser comu- rá ser emitido laudo pelo médico responsável pelo in-
nicada no prazo de ate 2 (dois) dias úteis após o rece- ternamento.

bimento do Laudo Médico. 1.2.2 O "Laudo Médico" de que trata o item ante-
2. A emissão de Autorização da Internação Hos- riar, será visado pelo Diretor Clinico da Unidade

pitalar - AIH, garantirá o internamento em enfermari- Assistencial e encaminhado, no prazo máximo de
as, com sanitários e banheiros proporcionais ao nú - 2CO (dois) dias úteis, ao órgão competente do SUS,
mero de leitos e assegurará o pagamento das despe- para emissão do documento de Autorização da Inter-
sas médico - hospitalares em conformidade com os nação Hospitalar - AIH, referido no subitem 1.1.
valores estabelecidos pelo Inamps e publicados no 1.2.3 Ocorrendo dúvidas quanto à confirmação
Diário Oficial da União. da necessidade da internação, caberá à Secretaria

2.1 A AIH garante a gratuidade total da assistên- de Saúde a avaliação do caso, concordando ou não
cia prestada, sendo vedada a profissionais e/ou às Uni- com a emissão do documento de Autorização de
dades Assistenciais, publicas ou privadas, contratadas Internação Hospitalar - AIH. Esta decisão deverá ser
ou conveniadas, a cobrança, ao paciente ou seus famili- comunicada no prazo de até 2 (dois) dias úteis após o
ares, de complementaridade, a qualquer título. recebimento do "Laudo Médico".

2.2 Nos casos de urgência/emergência, e não 2. A emissão da Autorização de Internação Hos-
havendo leitos disponíveis nas enfermarias, cabe à pitalar - AIH, garantirá o internamento em enfermaria,
unidade assistencial proceder a internação do paci- com sanitários e banheiros proporcionais ao número
ente em acomodações especiais, até que ocorra vaga de leitos e assegurará o pagamento das despesas
em leito de enfermarias, sem cobrança adicional, a médico-hospitalares em conformidade com os valo-
qualquer t~ulo. res estabelecidos pelo Ministério da Saúde e publica-

3. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua dos no Diário Oficial.
publicação revogando-se as disposições em contrário. 2.1 A AIH garante a gratuidade total da assistên-

cia prestada, sendo vedada a profissionais e/ou às
Unidades Assistenciais públicas ou privadas, contrata
das ou conveniadas, a cobrança ao paciente ou seus
familiares, complementaridade, a qualquer título.

2.2 Nos casos de urgência/emergência, e não
havendo leitos disponíveis nas enfermarias, cabe à
Unidade Assistencial proceder a internação do paci
ente em acomodações especiais, até que ocorra vaga
em leito de enfermarias, sem cobrança adicional, a
qualquer título.

3. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
- Antônio Joaquim Werneck de Castro, Secretário.

O Secretário de Assistência à Saúde, no uso de
suas atribuições:

Considerando os preceitos constitucionais que
asseguram o acesso universal e igualitário às ações e
serviços para promoção, proteção e recuperação da
saúde;

Considerando a necessidade de regular as rela
ções entre o SUS e os serviços privados contratados
de assistência à saúde, resolve:

1. Os internamentos dos pacientes nas unida
des Assistenciais do Sistema Único de Saúde - SUS
classificam-se em duas categorias:

- Internamento eletivo; e
- Internamento de urgência/emergência.
1.1 O internamento eletivo somente poderá ser

efetuado mediante a apresentação, pelo paciente ou
seu responsável, de laudo médico previamente auto-
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TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução nO 10, de 1991.
I - sugere a outro Podera adoção de providência, a

realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio
de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando à elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 10 Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

•Alterado para Diário da Câmara dos Deputados,
por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Casas
do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 20 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

*Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, porAto dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta à Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta à Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

PORTARIA N° 39, DE 5 DE SETEMBRO DE 1974

O Ministro de Estado da Previdência e Assistên
cia Social, no uso de suas atribuições,

Considerando que a estratégia do Governo, no
campo da saúde, atribui a este Ministério ação volta
da para o atendimento médico-assistencial individua
lizado, cuja expansão progressiva exige atuação prio
ritária fundada em programação flexível, coerente e
conjugada de todos os agentes prestadores de assis
tência médico-sanitária, mas cuja reformulação e im
plantação não podem ser feitas a curto prazo;

Considerando, porém, que poderão ser desde
logo adotadas certas medidas de aplicação imediata,
sem prejuízo da programação global a ser oportuna
mente definida, resolve:

1. Aprovar o anexo Plano de Pronta Ação - PPA,
destinado a tornar os serviços de saúde mais acessí
veis, de imediato, aos beneficiários da Previdência
Social.

2. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, cumprindo às instituições de previdência
social tomar as providências que se façam necessári
as para que as medidas determinadas no PPA produ
zam efeitos no menor prazo possível. - L. G. Nasci
mento e Silva.

PLANO DE PRONTA AÇÃO

(ANEXO À PORTARIA MPAS N° 39,
DE 5 DE SETEMBRO DE 1974)

Programas de Extensão

1. Os programas de prestação da assistência
médico-social objetivarão o atendimento de toda a
massa previdenciária e levarão em conta, em seu pla
nejamento e execução, a contribuição que vier a ser
prestada pelos Estados, Municípios, entidades bene
ficentes e assistenciais, sindicatos de classe e em
presas, e pela própria União.

Destino dos Hospitais Próprios
da Previdência Social

2. Os estabelecimentos próprios da Previdência
Social serão destinados, precipuamente, à prestação
de assistência hospitalar de alta especialização e à
pesquisa e aperfeiçoamento, nos níveis que vierem a
ser definidos em ato próprio, após adaptação de sua
infra-estrutura.
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PORTARIA N° 2.837, DE 27 DE ABRIL DE 1982 Dirijo-me a Vossa Excelência para expor e rei-

O Ministro de Estado da Previdência e Assistên- vindicar o seguinte:
cia Social, no uso de suas atribuições, resolve: 1 - No ano de 1998, no dia 2 de julho, foi celebra-

1. O item 16 do Plano de Pronta Ação, aprovado do o convênio n° CRT/DF/28.003/98, entre este Órgão e
pela Portaria MPAS n° 39, de 5 de setembro de 1974, o Governo do Estado de Rondônia, com início da vigên-
passa a vigorar com a seguinte redação: cia em 3-7-98 e final em 3-7-99, no valor de

R$2.959.473,00 (dois milhões, novecentos e cinqüenta
"16. Na prestação da assistência hos- e nove mil, quatrocentos e setenta e três reais).

pitalar, quando o beneficiário escolher insta-
lação de padrão superior àquelas que lhe 2 - O objetivo do presente convênio era o de do-
são postas à disposição pela Previdência tar o DER-RO de equipamentos rodoviários para dar
Social, ficarão sob a sua responsabilidade o suporte à estrutura viária dos projetos de assenta-
pagamento do sobrepreço das instalações mentos fundiários, contribuindo para a abertura e re-
utilizadas e a complementação dos honorá- cuperação de estradas vicinais em revestimento pri-
rios dos médicos e dos odontólogos que o mário, com o objetivo de evitar o êxodo rural.
assistirem diretamente, não podendo a re- 3 - A execução de serviços de terraplanagem e
muneração total dos aludidos honorários ex- revestimento primário em estradas vicinais em proje-
ceder os valores constantes das Tabelas, tos de assentamento do Incra seriam executados com
respectivamente, da Associação Médica os seguintes equipamentos: motoniveladora, cami-
Brasileira e da Associação Brasileira de nhão basculante, retroescavadeira, trator de esteira
Odontologia. com lâmina, pá carregadeira, caminhão irrigador e

16.1 - Entende-se por 'instalações de rolo compactador pé de carneiro.
padrão superior', a que se refere o caput, o 4 - O convênio foi firmado na gestão do Exmo

compartimento de unidade de internação Sr. Valdir Raupp, cujos recursos ficaram em conta cor-
que, dispondo de dependências sanitárias rente para serem executados pelo Governo atual na
exclusivas, destine-se ao alojamento de um gestão de 1999 a 2002.
só paciente e respectivo acompanhante. 5 - Este convênio encontra-se atualmente em

16.2 - A prestação de serviços prevista situação de inadimplência junto ao Siafi, pelo motivo
neste item dependerá de ajuste prévio, por de não execução total do objeto pactuado.
escrito, mediante instrumento de que urna 6 - Os equipamentos rodoviários de responsa-
das vias será fornecida à Previdência Social, bilidade do Governo do Estado de Rondônia deveri-
onde fique expressamente consignada a limi- am atender a programação do referido convênio, bem
tação de sua responsabilidade, correndo por como os assentamentos do Incra, citando como
conta do beneficiário o custeio dos exceden- exemplo reivindicação da Prefeitura Municipal de
tes referidos." Espigão do Oeste solicitando a obtenção de recursos

2. Esta Portaria entrará em vigor a 1° de maio para a recuperação de estradas do PA-Cachoeira.
de 1982, ficando revogada a Portaria MPAS n° 7 - Considerando que até o presente momento
2.079, de 7 de abril de 1980. - Jair Soares, Ministro não foram cumpridos os objetivos pactuados no referido
da Previdência e Assistência Social. convênio, venho sugerir que o Incra adote medidas para

Publique-se. Encaminhe-se. que os referidos equipamentos rodoviários fiquem sob a
Em 11-12-2001. - Aécio Neves, Presi- guarda, responsabilidade e uso da Superintendência

dente. Estadual do Órgão no Estado de Rondônia, para que o
mesmo possa prestar assistência a todos os Projetos
de Assentamento existentes no Estado.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001.
Deputada Marinha Raupp.

INDICAÇÃO N° 2.732, DE 2001
(Da SI'" Deputada Marinha Raupp)

Sugere a adoção de medidas relati
vas ao Convênio n° CRT/DF/28.003/98,
celebrado com o Governo do Estado de
Rondônia.

Excelentíssimo Senhor Presidente do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
INCRA:
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RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989 a) consulta à Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta à Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

" Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando à
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

" Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

1- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

" Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão:

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão acertas proposições que objetivem:

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.733, DE 2001
(Da Sra. Marinha Raupp)

Sugere o envio de indicação à presi
dência do Instituto Nacional de Coloniza
ção e Reforma Agrária - INCRA, relativa
a convênio celebrado com o Governo do
Estado de Rondônia.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa seja encaminhada ao Poder Executivo a indica
ção em anexo, sugerindo ao Instituto Nacional de Co
lonização e Reforma Agrária - INCRA, a adoção de
medidas para que os equipamentos rodoviários ad
quiridos através dos recursos do Convênio n°
CRT/DF/28.003/98 fiquem sob a guarda, responsabi
lidade e uso da Superintendência Regional do Órgão
no Estado de Rondônia.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 
Deputada Marinha Raupp.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVO - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:
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* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991
1- sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 10 Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995

§ 20 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995

II - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

11I - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.734, DE 2001
(Dos Srs. Luciano lica e Walter Pinheiro)

Solicita a adoção de procedimentos
visando a apuração e investigação do
uso de recursos orçamentários, não es-

pecificamente aprovados, para dar "in
centivos pecuniários a ex-trabalhadores
(aposentados e pensionistas) da Petro
bras para que aceitem mudar de "plano
de benefícios" da Fundação Petros.

Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente do
Tribunal de Contas da União:

Os Deputados Luciano lica e Walter Pinheiro se
dirigem a V. Exa para expor e reivindicar o seguinte:

1. A comprovação de que tais "incentivos pecu
niários" estão sendo praticados está contida nas pági
nas em anexo, as quais são parte de um "kit" de infor
mações entregue, individualmente, a cada participan
te do Fundo de Pensão Petros, para estimulá-los à
"migrarem" de Plano.

2. Pressupondo que todos os aposentados e
pensionistas acolham tal "motivação" e tendo como
base de cálculo os dados do mês de julho de 2001 
publicados pela Petros, que montam a R$86,85 mi
1hões, esse valor multiplicado por 2,5, alcança a cifra
de R$217,14 milhões só da parte que corresponde à
parcela da suplementação da Petros. Não inclui a par
te relativa ao INSS porque esta não nos é sabida.

3. Desse modo, pedimos investigar se a Legislação
Orçamentária está sendo descumprida neste caso.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 
Deputados Luciano Zica e Walter Pinheiro.

REQUERIMENTO N° , DE 2001
(Dos Srs. Luciano lica e Walter Pinheiro)

Requer o envio de indicação ao Mi
nistro Presidente do Tribunal de Contas
da União, solicitando que proceda a apu
ração e investigação do uso de recursos
orçamentúrios, não especificamente
aprovados, para dar "incentivos pecuniá
rios" a ex-trabalhadores (aposentados e
pensionistas) da Petrobras para que ace
item mudar de "plano de benefícios" da
Fundação Petros.

Senhor Presidente:
Nos termos do artigo 113, inciso I, e § 10

, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, requere
mos a V. Exa seja encaminhada indicação ao Ministro
Presidente do Tribunal de Contas da União, solicitan
do que proceda a apuração e investigação do uso de
recursos orçamentários, não especificamente apro
vados, para dar "incentivos pecuniários" a ex-traba
lhadores (aposentados e pensionistas) da Petrobras
para que aceitem mudar de "plano de benefícios" da
Fundação Petros.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 
Deputados Luciano Zica e Walter Pinheiro.



RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

TíTULO IV
Das Proposições

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA este os trâmites regimentais das proposições congê-
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS neres;

LEGISLATIVO - CeDI IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti-
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991
1- sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, porAto dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 10-12-2001 . - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.735, DE 2001
(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)

Sugere a adoção do "Programa Na
cional de Combate ao Tabagismo".

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
Saúde:

Dirijo-me a Vossa Excelência para sugerir que o
Ministério da Saúde crie e implante o "Programa Na
cional de Combate ao Tabagismo" que preveja, entre
outras, além das restrições e proibições em vigor no
campo da propaganda e publicidade, ações de estí
mulo ao uso de adesivos de nicotina e outras formas
de combate à dependência do tabaco, inclusive com
distribuição gratuita e isenção de tributos federais na
importação e industrialização de produtos a esse fim
destinados, considerando que:

1 - os países latino-americanos reuniram-se no
Rio de Janeiro, entre os dias 5 e 8 de novembro, para
formular políticas de combate ao tabagismo a partir
de 2003;

2 - o Brasil é reconhecido internacionalmente
como sendo um dos pioneiros na adoção de medidas
para o combate ao tabagismo;

3 - o Brasil tem cerca de 30 milhões de fuman
tes, e cada ano apenas 3% deles conseguem deixar
de fumar, embora até 78% queiram livrar-se da de
pendência;

4 - além do pulmão, o cigarro também está liga
do à origem de tumores malignos na boca, laringe, fa
ringe, pâncreas, rins, bexiga, colo de útero e esôfago.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Luiz Carlos Hauly.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Luiz Carlos Hauly)

Requer o encaminhamento de Indi
cação ao Ministério da Saúde, sugerindo
a adoção de Programa de Combate do
Tabagismo.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 113, § 10, do Regimen

to Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a Vos
sa Excelência o encaminhamento da anexa Indica
ção, nos termos do inciso I do mesmo artigo, em que
sugiro ao Poder Executivo Federal a adoção de "Pro
grama Nacional de Combate ao Tabagismo".

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 2001. 
Deputado Luiz Carlos Hauly.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TI VOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÂO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° tO, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando à elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta à Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta à Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 11-12-2001 . - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.736, DE 2001
(Do Sr. Dr. Hélio)

Sugere ao Ministro de Estado da Sa
úde apoio à construção e continuidade
das obras de saneamento básico do Mu
nicípio de Santo Antônio de Posse, Esta
do de São Paulo.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
Saúde:

Situado na Região Metropolitana de Campi
nas/SP, o Município de Santo Antônio de Posse vem
enfrentando uma situação de grave risco, não só pela
falta de saneamento básico, mas pela contaminação
do córrego que abastece o município.

O atual aterro, nominado Mantovani, com suspeita
de contaminação, no qual se gastam 3 milhões para con
cretização de diagnósticos, e cuja extensão da contami-



TíTULO IV
Das Proposições

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO W 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando à
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistro de Estado da Saúde para apoio à
construção e continuidade das obras de
saneamento básico do Município de Santo
Antônio de Posse, Estado de São Paulo.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa seja encaminhada ao Poder Executivo a Indica
ção em anexo, sugerindo ao Ministro de Estado da
Saúde a adoção de medidas que visem empreender
ações de saneamento básico no Município de Santo
Antônio de Posse - SP.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Dr. Hélio.
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nação estima-se percorrer 40 hectares atualmente con- LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
taminados, revela o paradoxo de um município que tem COORDENAÇÃO DE ESTUDOS
apenas 25% de rede de coleta de esgotos. LEGISLATIVOS - CeDI

Certamente esta é uma situação de catástrofe
eco-humana, tendo em conta, especialmente, a con
taminação do córrego Monte Santo, que atravessa a
céu aberto os principais bairros da cidade, inclusive o
centro urbano. Dessa forma, transforma-se num gran
de esgoto e, por conseguinte, num dos principais fo
cos de transmissão de doenças infecto-contagiosas.

Somando-se a estes, um outro problema mais
grave começa a surgir, pois, em virtude da ausência
de ações de saneamento, o lençol freático já está
sendo contaminado dada a grande quantidade de fos
sas sépticas.

Hoje, a população é acometida de hepatite A
sendo, só neste ano, 150 casos numa população que
é de apenas 18 mil habitantes. Além disso, há 20% de
casos de diarréia em crianças menores de 5 anos
atendidos na rede básica de saúde.

A saúde pública local tem observado um au
mento ainda de um número de casos de esquistosso
mose, além das dificuldades de se combater a morta
lidade infantil.

Por tudo isso, solicitamos desta Pasta uma ave
riguação especial desta situação para poder promo
ver a capacitação de recursos capazes de reverter
este grave e preocupante quadro.

Segundo levantamento inicial, os investimentos
seriam em torno de R$400.000,OO (quatrocentos mil
reais) para o projeto todo.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Dr. Hélio.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Dr. Hélio)
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111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta à Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta à Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 11-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.737, DE 2001
(Do Sr. Dr Hélio)

Sugere ao Secretário Especial de
Desenvolvimento Urbano da Presidência
da República apoio à construção e conti
nuidade das obras de saneamento bási
co do Município de Santo Antônio de
Posse, Estado de São Paulo.

Excelentíssimo Senhor Secretário Especial de
Desenvolvimento Urbano da Presidência da República:

Situado na Região Metropolitana de Campi
nas/SP, o Município de Santo Antônio de Posse vem
enfrentando uma situação de grave risco não só
pela falta de saneamento básico, mas pela suspeita
de contaminação do rio e dos lençóis freáticos da
região.

O atual aterro, nominado Mantovani, com sus
peita de contaminação, no qual gastam-se 3 mi
lhões de reais para concretização do diagnóstico, e
cuja extensão da contaminação estima-se percor
rer 40 hectares atualmente, revela o paradoxo de
um município que tem apenas 25% de rede de cole
ta de esgotos.

Certamente esta é uma situação de catástrofe
eco-humana, tendo em conta, especialmente, a con
taminação por dejetos humanos do córrego Monte
Santo, que atravessa a céu aberto os principais bair
ros da cidade, inclusive o centro urbano. Dessa forma,
transforma-se num grande esgoto a céu aberto e, por

conseguinte, num dos principais focos de transmis
são de doenças infecto-contagiosas.

Somando-se a estes, um outro problema ain
da mais grave em virtude da ausência de ações de
saneamento, é a suspeita de contaminação do len
çol freático, dada a grande quantidade de fossas
sépticas.

Hoje, a população é acometida de hepatite A
sendo, só neste ano, 150 casos numa população
que é de apenas 18 mil habitantes. Além disso, há
20% de casos de diarréia em crianças menores de
5 anos atendidas na rede básica de saúde. A saúde
pública local tem observado, ainda, um aumento do
número de casos de esquistossomose, além das di
ficuldades em se combater e diminuir os índices de
mortalidade infantil.

Por tudo isso, solicitamos desta Pasta uma aten
ção especial a esta situação no sentido de prover re
cursos complementares capazes de reverter este gra
ve e preocupante quadro.

No Orçamento de 2001, aloquei uma emenda
no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), necessi
tando para sua conclusão, investimentos de
R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) para finaliza
ção do projeto de saneamento.

(Segue em anexo cópia de ofício da P Municipal
e Seco de Saúde)

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Dr. Hélio.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Dr. Hélio)

Requer o envio de Indicação ao Se
cretário Especial de Desenvolvimento
Urbano da Presidência da República para
apoio à construção e continuidade das
obras de saneamento básico do Municí
pio de Santo Antônio de Posse, Estado
de São Paulo.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1° do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa seja encaminhada ao Poder Executivo a Indica
ção em anexo, sugerindo ao Secretário Especial de
Desenvolvimento Urbano da Presidência da Repúbli
ca a adoção de medidas que visem empreender
ações de saneamento básico no Município de Santo
Antônio de Posse - SP

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Dr. Hélio.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti-
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à

LEGISLATIVOS - CeDI Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci-
REGIMENTO INTERNO DA entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere-
CÂMARA DOS DEPUTADOS ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti-
RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989 vem:

Aprova o Regimento Interno da Câ- a) consulta à Comissão sobre interpretação e
mara dos Deputados. aplicação de lei;

.................................................................................... b) consulta à Comissão sobre atos de qualquer
TíTULO IV Poder, de seus órgãos e autoridades.

Das Proposições .

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando à
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

1- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, porAto dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 10-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.738, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantação do Programa
- Esporte Solidário no Município de
Angra dos Reis, no Estado do Rio de Ja
neiro.

Excelentíssimo Senhor Ministro Do Esporte e
Turismo:

Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio
de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

Com a presente iniciativa, visamos a valoriza
ção das atividades lúdicoesportivas, pautando-se no
dever constitucional do Estado de fomentar a prática
esportiva. A idéia é utilizar o esporte como instrumen
to auxiliar no processo de desenvolvimento integral
da criança. do adolescente e do jovem, estimulando a
prática esportiva aliada às ações de reforço escolar,
reforço alimentar, educação para a saúde e arte-edu
cação.

O Programa Esporte Solidário tem como objeti
vo diminuir a situação de exclusão e risco social de
crianças, adolescentes e jovens carentes pela inten
sificação da prática esportiva.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte e Turismo, para este grave
problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa

, antecipadamente agradeço.
Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 

Deputado Carlos Nader, PFl - RJ.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério do Esporte e Turismo, para a im
plantação do Programa Esporte Solidário
no Município de Angra dos Reis, no Esta
do do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I e § 10
, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - Esporte Solidário no Município de Angra dos
Reis, no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, em 4 de dezembro de 2001.
- Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÂO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÂO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO W 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

" - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando à
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 10 Na hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário da Câmara dos Deputa
dos.

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário
da Câmara dos Deputados e encaminhadas as
Comissões competentes;

*Alterado pura Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas casas do congresso Nacional de 2 de outu
bro de 1995.

11 - o parecer referente á indicação sera profe
rido no prazo de vinte sessões. prorrogável a critério
da Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre
indicação concluir pelo oferecimento de projeto, se
guirá este os trâmites regimentais das proposições
congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo a
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta à comissão sobre interpretação e
aplicação de lei:

b) consulta à comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 11-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.739, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantação do Programa
- Esporte Solidário no Município de Areal
no Estado do Rio de Janeiro."

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte e
Turismo,

Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio
de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

Com a presente iniciativa, visamos a valoriza
ção das atividades lúdico-esportivas, pautando-se no
dever constitucional do Estado de fomentar a prática
esportiva. A idéia é utilizar o esporte como instrumen
to auxiliar no processo de desenvolvimento integral
da criança, do adolescente e do jovem, estimulando a
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prática esportiva aliada às ações de reforço escolar,
reforço alimentar, educação para a saúde e arte-edu
cação.

O programa Esporte Solidário tem como objeti
vo diminuir a situação de exclusão e risco social de
crianças, adolescentes e jovens carentes pela inten
sificação da prática esportiva.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte e Turismo, para este grave
problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos de V.
Exa antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFl - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério do Esporte e Turismo, para a im
plantação do Programa Esporte Solidário
no Município de Areal no Estado do Rio
de Janeiro."

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - Esporte Solidário no Município de Areal no
Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TI VOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Ca
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a man~estação de uma ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso li, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas as Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional a 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de protesto, segui
rá este os trâmites regimentais das proposições con
gêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo a
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio a consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.
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Publique-se. Encaminhe-se. LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Em 10-12-01. - Aécio Neves, Presi- COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

dente. LEGISLATIVOS - CeDI

INDICAÇÃO N° 2.740, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantação do Programa
Esporte Solidário no Município de Barra
Mansa, no Estado do Rio de Janeiro."

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte e
Turismo:

Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio
de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

Com a presente iniciativa, visamos à valorização
das atividades lúdico-esportivas, pautando-se no dever
constitucional do Estado de fomentar a prática esporti
va. A idéia é utilizar o esporte como instrumento auxiliar
no processo de desenvolvimento integral da criança, do
adolescente e do jovem, estimulando a prática esportiva
aliada às ações de reforço escolar, reforço alimentar,
educação para a saúde e arte-educação.

O Programa Esporte Solidário tem como objeti
vo diminuir a situação de exclusão e risco social de
crianças, adolescentes e jovens carentes pela inten
sificação da prática esportiva.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte e Turismo, para este grave
problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa , antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFl - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério do Esporte e Turismo, para a im
plantação do Programa Esporte Solidário
no Município de Barra Mansa no Estado
do Rio de Janeiro."

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama Esporte Solidário no Município de Barra Man
sa no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO III
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais co
missões acerca de determinado assunto, visando à
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, porAto dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

JIJ - se a comissão que tiver de opinar sobre indica
ção concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este os
trâmites regimentais das proposições congêneres;
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IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta à Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;

b) consulta à Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
20-12-01. - Aécio Neves, Presidente.

INDICAÇÃO N° 2.741, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantação do Programa
- Esporte Solidário no Município de Bar
ra do Piraí no Estado do Rio de Janeiro."

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte e
Turismo,

Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio
de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

Com a presente iniciativa, visamos à valorização
das atividades lúdico-esportivas, pautando-se no dever
constitucional do Estado de fomentar a prática esporti
va. A idéia é utilizar o esporte como instrumento auxiliar
no processo de desenvolvimento integral da criança, do
adolescente e do jovem, estimulando a prática esportiva
aliada às ações de reforço escolar, reforço alimentar,
educação para a saúde e arte-educação.

O Programa Esporte Solidário tem como objeti
vo diminuir a situação de exclusão e risco social de
crianças, adolescentes e jovens carentes pela inten
sificação da prática esportiva.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte e Turismo, para este grave
problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa ., antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFl - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério do Esporte e Turismo, para a im-

plantação do Programa Esporte Solidário
no Município de Barra do Piraí no Estado
do Rio de Janeiro."

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 10

, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - Esporte Solidário no Município de Barra do
Piraí no Estado do Rio de Janeiro."

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

..Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
1- sugere a outro Podera adoção de providência, a

realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio
de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

.. Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 20 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

1- as indicações recebidas pela Mesa serão li·
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
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Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, segui
rá este os trâmites regimentais das proposições con
gêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei:

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INC 2741/01

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 11-12-2001. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.742, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implementação do Pro
grama TVlEscola, no Município de Itatia
ia, no Estado do Rio de Janeiro."

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte e
Turismo, Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do
Rio de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindi
car o seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior fon
te arrecadadora das federações, só perdendo para o
Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes cortes
em seu orçamento anual, principalmente na pasta da
Educação, onde os recursos são insuficientes.

A TV/Escola é um programa, dirigido à capacita
ção, atualização e aperfeiçoamento de professores
de ensino fundamental e médio da rede pública. Este
recurso didático permite à escola entrar em sintonia
com as grandes possibilidades pedagógicas ofereci-

das pela educação a distância, proporcionando aos
alunos um ensino fundamental e médio de qualidade.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para este grave problema
que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa

, antecipadamente agradeço.
Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 

Deputado Carlos Nader, PFl - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Educação, para a implantação
do Programa TVlEscola no Município de
Itatiaia, no Estado do Rio de Janeiro."

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 10

, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - TV/Escola no Município de Paraty, no Estado
do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,



"Sugere a implantação do Programa
Esporte Solidário no Município de Levy
Gasparian no Estado do Rio de Janeiro."

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério do Esporte e Turismo, para a im
plantação do Programa Esporte Solidário
no Município de Levy Gasparian no Esta
do do Rio de Janeiro."

Excelentíssimo Senhor Ministro Do Esporte e
Turismo:

Eu Deputado eletto pelo povo do Estado do Rio de
Janeiro, dirijo-me a V. Ex" para expor e reivindicar o se
guinte:

Com a presente iniciativa, visamos a valorização
das atividades lúdico-esportivas, pautando-se no dever
constitucional do Estado de fomentar a prática esportiva.
A idéia é utilizar o esporte como instrumento auxiliar no
processo de desenvolvimento integral da criança, do
adolescente e do jovem, estimulando a prática esportiva
aliada às ações de reforço escolar, reforço alimentar,
educação para a saúde e arte-educação.

O programa Esporte Solidário tem como objeti
vo diminuir a situação de exclusão e risco social de
crianças, adolescentes e jovens carentes pela inten
sificação da prática esportiva.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte e Turismo, para este grave
problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa

, antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFL - RJ.
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ou O envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa INDICAÇÃO N° 2.743, DE 2001
exclusiva; (Do Sr. Carlos Nader)

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara,

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

.. Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

.. Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11- o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão:

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres:

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação. ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

INC n° 2.742/01

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 10-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - Esporte Solidário no Município de Levy Gas
parian no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.



RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA 111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi-
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este

LEGISLA TI VOS - CeDI os trâmites regimentais das proposições congêneres:
IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti-

do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 10 Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso li, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão:

INC na 2.743/01

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.744, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implementação do Progra
ma TV/Escola, no Município de Miguel
Pereira, no Estado do Rio de Janeiro.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,

Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio
de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para o
Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes cortes
em seu orçamento anual, principalmente na pasta da
Educação, onde os recursos são insuficientes.

A TV/Escola é um programa, dirigido à capaci
tação, atualização e aperfeiçoamento de professo
res de ensino fundamental e médio da rede pública.
Este recurso didático permite à escola entrar em sin
tonia com as grandes possibilidades pedagógicas
oferecidas pela educação a distância, proporcionan
do aos alunos um ensino fundamental e médio de
qualidade.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Educação, para este grave problema
que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa , antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFl - RJ.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Educação, para a implantação
do Programa TVlEscola no Município de
Miguel Pereira, no Estado do Rio de Ja
neiro."

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 10

, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - TV/Escola no Município de Paraty, no Estado
do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TI VOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova O Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

.. Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

.. Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das

duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 20 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

.. Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão:

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres:

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 11-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.745, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implementação do Progra
ma Esporte Solidário, no Município de
Mendes, no Estado do Rio de Janeiro.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte e
Turismo,

Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio
de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

Com a presente iniciativa, visamos a valorização
das atividades lúdico-esportivas, pautando-se no dever
constitucional do Estado de fomentar a prática esporti
va. A idéia é utilizar o esporte corno instrumento auxiliar
no processo de desenvolvimento integral da criança, d:>
adolescente e do jovem, estimulando a prática esportiva
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aliada às ações de reforço escolar, reforço alimentar,
educação para a saúde e arte-educação.

O Programa Esporte Solidário tem como objeti
\/0 diminuir a situação de exclusão e risco social de
crianças, adolescentes e jovens carentes pela inten
sificação da pática esportiva.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte e Turismo, para este grave
problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa

, antecipadamente agradeço.
Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 

Deputado Carlos Nader, PFURJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério do Esporte e Turismo, para a im
plantação do Programa Esporte Solidário
no Município de Mendes, no Estado do
Rio de Janeiro.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama Esporte Solidário no Município de Paraty, no
E.stado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATI VOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução nO 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a man~estação de uma ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

II - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta à Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta à Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

INDICAÇÃO N° 2.746, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implementação do Programa
Esporte Solidário, no Município de Paty dos
Alferes, no Estado do Rio de Janeiro.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,

Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio
de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:
Com a presente iniciativa, visamos a valorização das
atividades lúdico-esportivas, pautando-se no dever
constitucional do Estado de fomentar a prática esporti
va. A idéia é utilizar o esporte como instrumento auxili-
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ar no processo de desenvolvimento integral da crian
ça, do adolescente e do jovem, estimulando a prática
esportiva aliada às ações de reforço escolar, reforço
alimentar, educação para a saúde e arte-educação.

O Programa Esporte Solidário tem como objeti
vo diminuir a situação de exclusão e risco social de
crianças, adolescentes e jovens carentes pela inten
sificação da pática esportiva.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte e Turismo, para este grave
problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa , antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 

Deputado Carlos Nader, PFURJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério do Esporte e Turismo, para a im
plantação do Programa Esporte Solidário
no Município de Paty do Alferes no Esta
do do Rio de Janeiro."

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1° ,do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - Esporte Solidário no Município de Paty do
Alferes no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO W 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução nO 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso li, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente á indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão:

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa:

V - não serão aceitas proposições que objetivem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01. - Aécio Neves, Presidente.
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INDICAÇÃO N° 2.747, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantação do Programa
- Esporte Solidário no Município de Para
íba do Sul no Estado do Rio de Janeiro."

Excelentíssimo Senhor Ministro Do Esporte e
Turismo:

Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio
de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

Com a presente iniciativa, visamos a valorização
das atividades lúdico-esportivas, pautando-se no dever
constitucional do Estado de fomentar a prática esporti
va. A idéia é utilizar o esporte como instrumento auxiliar
no processo de desenvolvimento integral da criança, do
adolescente e do jovem, estimulando a prática esportiva
aliada às ações de reforço escolar, reforço alimentar,
educação para a saúde e arte-educação.

O programa Esporte Solidário tem como objeti
vo diminuir a situação de exclusão e risco social de
crianças, adolescentes e jovens carentes pela inten
sificação da prática esportiva.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte e Turismo, para este grave
problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Excia., antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFl - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério do Esporte e Turismo, para a im
plantação do Programa Esporte Solidário
no Município de Paraíba do Sul no Esta
do do Rio de Janeiro."

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I e § 10
, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Excia. que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - Esporte Solidário no Município de Paraíba do
Sul no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO W 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.

1- sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1°Na hipótese do inciso I, a indicação será objeto
de requerimento escrito, despachado pelo Presidente e
publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 20 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas ás Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente á indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão:



REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério do Esporte e Turismo, para a im
plantação do Programa Esporte Solidário
no Município de Engenheiro Paulo de
Frontin no Estado do Rio de Janeiro."

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 10

, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, requei
ro a V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executi
vo a Indicação em anexo, sugerindo a implantação
do Programa - Esporte Solidário no Município de
Engenheiro Paulo de Frontin no Estado do Rio de
Janeiro.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 11-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.748, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantação do Programa
- Esporte Solidário no Município de
Engenheiro Paulo de Frontin no Estado
do Rio de Janeiro."
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111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in- Certo de poder contar com os préstimos da V.
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá Excia., antecipadamente agradeço.
este os trâmites regimentais das proposições congê- Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. -
neres: Deputado Carlos Nader, PFl - RJ.

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Excelentíssimo Senhor Ministro Do Esporte e
Turismo,

Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio
de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

Com a presente iniciativa, visamos a valoriza
ção das atividades lúdicoesportivas, pautando-se no
dever constitucional do Estado de fomentar a prática
esportiva. A idéia é utilizar o esporte como instrumen
to auxiliar no processo de desenvolvimento integral
da criança, do adolescente e do jovem, estimulando a
prática esportiva aliada às ações de reforço escolar,
reforço alimentar, educação para a saúde e arte-edu
cação.

O programa Esporte Solidário tem como objeti
vo diminuir a situação de exclusão e risco social de
crianças, adolescentes e jovens carentes pela inten
sificação da prática esportiva.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte e Turismo, para este grave
problema que assola o nosso Estado.

REGIMENTOINTERNODA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução nO 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,



REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério do Esporte e Turismo, para a im
plantação do Programa Esporte Solidário
no Município de Paracambi no Estado do
Rio de Janeiro."

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - Esporte Solidário no Município de Paracambi
no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 10-12-01. - Aécio Neves, Presidente.
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OU O envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa INDICAÇÃO N° 2.749, DE 2001
exclusiva; (Do Sr. Carlos Nader)

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co- "Sugere a implantação do Programa
missões acerca de determinado assunto, visando a - Esporte Solidário no Município de Para-
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da cambi no Estado do Rio de Janeiro."

Câmara. Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte e
§ 1°Na hipótese do inciso I, a indicação será obje- Turismo,

to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados. de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa- seguinte:
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Com a presente iniciativa, visamos a valorização
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de das atividades lúdico-esportivas, pautando-se no dever
1995. constitucional do Estado de fomentar a prática esportiva.

§ 20 Na hipótese do inciso 11, serão observadas A idéia é utilizar o esporte como instrumento auxiliar no
as seguintes normas: processo de desenvolvimento integral da criança, do

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li- adolescente e do jovem, estimulando a prática esportiva
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da aliada às ações de reforço escolar, reforço alimentar,
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis- educação para a saúde e arte-educação.
sões competentes; O programa Esporte Solidário tem como objeti-

vo diminuir a situação de exclusão e risco social de
* Alterado para Diário da Câmara dos Depu-

crianças, adolescentes e jovens carentes pela inten-
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das sificação da prática esportiva.
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995. Certo de poder contar com medidas eficientes

do Ministério do Esporte e Turismo, para este grave
11- o parecer referente à indicação será proferi- problema que assola o nosso Estado.

do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da Certo de poder contar com os préstimos da V.
Presidência da Comissão; Exa

, antecipadamente agradeço.
111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in- Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. _

dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá Deputado Carlos Nader, PFL - RJ.
este os trâmites regimentais das proposições congê-
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei:

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.



Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.750, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantação do Programa
- Esporte Solidário no Município de Pa
raty no Estado do Rio de Janeiro."

Excelentíssimo Senhor Ministro Do Esporte e
Turismo,

Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio
de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

Com a presente iniciativa, visamos a valoriza
ção das atividades lúdico - esportivas, pautando-se
no dever constitucional do Estado de fomentar a práti
ca esportiva. A idéia é utilizar o esporte como instru
mento auxiliar no processo de desenvolvimento inte
grai da criança, do adolescente e do jovem, estimu
lando a prática esportiva aliada às ações de reforço
escolar, reforço alimentar, educação para a saúde e
arte-educação.

O programa Esporte Solidário tem como objeti
vo diminuir a situação de exclusão e risco social de
crianças, adolescentes e jovens carentes pela inten
sificação da prática esportiva.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte e Turismo, para este grave
problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa

, antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader - PFl - RJ.

TíTULO IV
Das Proposições
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA 111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi-
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este

LEGISLA TI VOS - CeDI os trâmites regimentais das proposições congêneres;
REGIMENTO INTERNO DA IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti-

CÂMARA DOS DEPUTADOS do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989 Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci-

Aprova o Regimento Interno da Câ- entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere-
mara dos Deputados. ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões. prorrogável a critério da
Presidência da Comissão:

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.



04188 Qujnla-t~ira 28 DIÁRIO DA ('AMARA DOS DEPUTADOS F~ven:iro d~ 2002

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério do Esporte e Turismo, para a im
plantação do Programa Esporte Solidário
no Município de Paraty no Estado do Rio
de Janeiro.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso 1e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
Vossa Excelência que seja encaminhada ao Poder
Executivo a Indicação em anexo, sugerindo a implan
tação do Programa Esporte Solidário no Município de
Paraty, no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TI VOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
1- sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta à Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei; e

b) consulta à Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 11-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.751, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantação do Programa
Esporte Solidário no Município de Pinhei
ral, no Estado do Rio de Janeiro.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte e
Turismo, Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do
Rio de Janeiro, dirijo-me a Vossa Excelência para ex
por e reivindicar o seguinte:

Com a presente iniciativa, visamos a valoriza
ção das atividades lúdicoesportivas, pautando-se no
dever constitucional do Estado de fomentar a prática
esportiva. A idéia é utilizar o esporte como instru-
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mento auxiliar no processo de desenvolvimento inte
grai da criança, do adolescente e do jovem, estimu
lando a prática esportiva aliada às ações de reforço
escolar, reforço alimentar, educação para a saúde e
arte-educação.

O Programa Esporte Solidário tem corno objeti
vo diminuir a situação de exclusão e risco social de
crianças, adolescentes e jovens carentes pela inten
sificação da prática esportiva.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte e Turismo, para este grave
problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da Vos
sa Excelência, antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFURJ.

Requerimento
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério do Esporte e Turismo, para a im
plantação do Programa Esporte Solidário
no Município de Pinheiral no Estado do
Rio de Janeiro".

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputad?s, re
queiro a Vossa Excelência que seja encaminhada
ao Poder Executivo a Indicação em anexo, suge
rindo a implantação do Programa - Esporte Soli
dário no Município de Pinheiral no Estado do Rio
de Janeiro.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO
DA CÂMARADOS DEPUTADOS.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
1- sugere a outro Podera adoção de providência, a

realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio
de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

II - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outu
bro de 1995.

II - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti·
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.



04190 Quillta-Ieira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fewreiro de 2002

Publique-se. Encaminhe-se. LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Em 10-12-01. - Aécio Neves, Presi- COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

dente. LEGISLATIVOS - CeDI

INDICAÇÃO N° 2.752 DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantação do Programa
- Esporte Solidário no Município de Piraí
no Estado do Rio de Janeiro".

Excelentíssimo Senhor Ministro Do Esporte e
Turismo,

Eu deputado eleito pelo povo do Estado do Rio
de Janeiro, dirijo-me a Vossa Excelência para expor e
reivindicar o seguinte:

Com a presente iniciativa, visamos a valoriza
ção das atividades lúdico-esportivas, pautando-se
no dever constitucional do Estado de fomentar a prá
tica esportiva. A idéia é utilizar o esporte como ins
trumento auxiliar no processo de desenvolvimento
integral da criança, do adolescente e do jovem, esti
mulando a prática esportiva aliada às ações de refor
ço escolar, reforço alimentar, educação para a saúde
e arte-educação.

O Programa - Esporte Solidário tem como obje
tivo diminuir a situação de exclusão e risco social de
crianças, adolescentes e jovens carentes pela inten
sificação da prática esportiva.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte e Turismo, para este grave
problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da Vos
sa Excelência, antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFl - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de indicação ao Mi
nistério do Esporte e Turismo, para a im
plantação do Programa Esporte Solidário
no Município de Piraí no Estado do Rio
de Janeiro."

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1° , do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
Vossa Excelência que seja encaminhada ao Poder
Executivo a indicação em anexo, sugerindo a implan
tação do Programa - Esporte Solidário no Município
de Piraí, no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução nO 10, de 1991.

1- sugere a outro Poder a adoção de providência, a
realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio
de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário da Câmara dos Deputa
dos.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da comissão;

111- se a comissão que tiver de opinar sobre indica
ção concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este os
trâm~es regimentais das proposições congêneres;
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IV - se nenhuma comissão opinar em tal sen
tido, o Presidente da Câmara, ao chegar o proces
so à Mesa, determinará o arquivamento da indica
ção, cientificando-se o Autor para que este, se qui
ser. ofereça projeto próprio à consideração da
Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.753, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantação do Programa
- Esporte Solidário no Município de Por
to Real, no Estado do Rio de Janeiro."

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte e
Turismo,

Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do
Rio de Janeiro, dirijo-me a Vossa Excelência, para
expor e reivindicar o seguinte:

Com a presente iniciativa, visamos a valoriza
ção das atividades lúdico-esportivas, pautando-se
no dever constitucional do estado de fomentar a
prática esportiva. A idéia é utilizar o esporte como
instrumento auxiliar no processo de desenvolvimen
to integral da criança, do adolescente e do jovem,
estimulando a prática esportiva aliada às ações de
reforço escolar, reforço alimentar, educação para a
saúde e arte-educação.

O Programa Esporte Solidário tem como obje
tivo diminuir a situação de exclusão e risco social de
crianças, adolescentes e jovens carentes pela inten
sificação da prática esportiva.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte e Turismo, para este grave
problema que assola o nosso estado.

Certo de poder contar com os préstimos da
Vossa excelência, antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFl-RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério do Esporte e Turismo, para a im
plantação do Programa Esporte Solidário
no Município de Porto Real no Estado do
Rio de Janeiro."

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 10 , do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - Esporte Solidário no Município de Porto Real
no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
1-sugere a outro Podera adoção de providência, a

realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio
de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Comis-
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso", serão observadas
as seguintes normas:



TíTULO IV
Das Proposições

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de provi
dência, a realização de ato administrativo ou de

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério do Esporte e Turismo, para a im
plantação do Programa Esporte Solidário
no Município de Quatis no Estado do Rio
de Janeiro.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 10

, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - Esporte Solidário no Município de Quatis no
Estado do Rio de Janeiro."

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 11-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.754, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantação do Programa
- Esporte Solidário no Município de Qua
tis no Estado do Rio de Janeiro."

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte e
Turismo,

Eu deputado eleito pelo povo do Estado do
Rio de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e rei
vindicar o seguinte:

Com a presente iniciativa, visamos a valoriza
ção das atividades lúdico-esportivas, pautando-se no
dever constitucional do Estado de fomentar a prática
esportiva. A idéia é utilizar o esporte como instrumen
to auxiliar no processo de desenvolvimento integral
da criança, do adolescente e do jovem, estimulando a
prática esportiva aliada às ações de reforço escolar,
reforço alimentar, educação para a saúde e arte-edu
cação.
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I - as indicações recebidas pela Mesa serão li- O Programa Esporte Solidário tem como objeti-
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da vo diminuir a situação de exclusão e risco social de
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis- crianças, adolescentes e jovens carentes pela inten-
sões competentes; sificação da prática esportiva.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu- Certo de poder contar com medidas eficientes
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das do Ministério do Esporte e Turismo, para este grave
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outu- problema que assola o nosso Estado.
bro de 1995. Certo de poder contar com os préstimos da V.

11- o parecer referente à indicação será proferi- Exa
, antecipadamente agradeço.

do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. -
Presidência da Comissão; Deputado Carlos Nader, PFl - RJ.

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sen
tido, o Presidente da Câmara, ao chegar o proces
so à Mesa, determinara o arquivamento da indica
ção, cientificando-se o Autor para que este, se qui
ser, ofereça projeto próprio à consideração da
Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.
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gestão, ou o envio de projeto sobre a matéria de INDICAÇÃO N° 2.755 DE 2001
sua iniciativa exclusiva; (Do Sr. Carlos Nader)

1\ - sugere a manifestação de uma ou mais
Comissões acerca de determinado assunto, visando
a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa
da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

§ 20 Na hipótese do inciso 1\, serão observadas
as seguintes normas:

1- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário
da Câmara dos Deputados e encaminhadas às
Comissões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

11 - o parecer referente à indicação será profe
rido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério
da Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre
indicação concluir pelo oferecimento de projeto, se
guirá este os trâmites regimentais das proposições
congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sentido,
o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, cienti
ficando-se o Autor para que este, se quiser, ofereça
projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 10-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Sugere a implantação do Programa
- Esporte Solidário no Município de Re
sende, no Estado do Rio de Janeiro.

Excelentíssimo Senhor Ministro Do Esporte e
Turismo:

Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio
de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

Com a presente iniciativa, visamos a valoriza
ção das atividades lúdicoesportivas, pautando-se no
dever constitucional do Estado de fomentar a prática
esportiva. A idéia é utilizar o esporte como instrumen
to auxiliar no processo de desenvolvimento integral
da criança, do adolescente e do jovem, estimulando a
prática esportiva aliada às ações de reforço escolar,
reforço alimentar, educação para a saúde e arte-edu
cação.

O programa Esporte Solidário tem como objeti
vo diminuir a situação de exclusão e risco social de
crianças, adolescentes e jovens carentes pela inten
sificação da prática esportiva.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte e Turismo, para este grave
problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa , antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFL - RJ.

REQUERIMENTO

(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério do Esporte e Turismo, para a im
plantação do Programa Esporte Solidário
no Município de Resende, no Estado do
Rio de Janeiro.

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 113, inciso I e § 10
, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. ~ que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - Esporte Solidário no Município de Resende,
no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.



RESOlUÇÃO W 17, DE 1989

TíTULO IV
Das Proposições

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA este os trâmites regimentais das proposições congê-
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS neres;

LEGISLATIVOS - CeDI IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sen-

REGIMENTO INTERNO DA tido, o Presidente da Câmara, ao chegar o proces-
CÂMARA DOS DEPUTADOS so à Mesa, determinará o arquivamento da indica

ção, cientificando-se o Autor para que este, se qui
ser. ofereça projeto próprio à consideração da
Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta à comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta à comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

CAPíTULO /lI
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
1- sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário da Câmara dos Deputa
dos.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

II - o parecer referente á indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão:

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.756, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantação do Programa
- Esporte Solidário no Município de Rio
Claro, no Estado do Rio de Janeiro.

Excelentíssimo Senhor Ministro Do Esporte e
Turismo:

Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio
de Janeiro, dirijo-me a V Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

Com a presente iniciativa, visamos a valoriza
ção das atividades lúdico-esportivas, pautando-se no
dever constitucional do Estado de fomentar a prática
esportiva. A idéia é utilizar o esporte como instrumen
to auxiliar no processo de desenvolvimento integral
da criança, do adolescente e do jovem, estimulando a
prática esportiva aliada às ações de reforço escolar,
reforço alimentar, educação para a saúde e arte-edu
cação.

O Programa Esporte Solidário tem como objeti
vo diminuir a situação de exclusão e risco social de
crianças, adolescentes e jovens carentes pela inten
sificação da prática esportiva.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte e Turismo, para este grave
problema que assola o nosso Estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa , antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFl - RJ.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de indicação ao Mi
nistério do Esporte e Turismo, para a im
plantação do Programa Esporte Solidário
no Município de Rio Claro, no Estado do
Rio de Janeiro."

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 10

, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a in
dicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - Esporte Solidário no Município de Rio Claro,
no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TI VOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

.. Artigo alterado pela Resolução n° to, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providencia, a
realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio
de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será objeto
de requerimento escrito, despachado pelo Presidente e
publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

.. Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 20 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

.. Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

II - o parecer referente a indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da comissão;

111- se a comissão que tiver de opinar sobre indica
çãoconcluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este os
trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma comissão opinar em tal sentido,
o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à Mesa,
determinará o arquivamento da indicação, cientifican
do-se o Autor para que este, se quiser, ofereça projeto
próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 11-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.757, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantação do Programa
- Esporte Solidário no Município de Rio
das Flores, no Estado do Rio de Janeiro."

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte e
Turismo,

Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio
de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

Com a presente iniciativa, visamos a valorização
das atividades lúdico-esportivas, pautando-se no dever
constitucional do estado de fomentar a prática esporti
va. A idéia é utilizar o esporte como instrumento auxiliar
no processo de desenvolvimento integral da criança, do
adolescente e do jovem, estimulando a prática esportiva
aliada às ações de reforço escolar, reforço alimentar,
educação para a saúde e arte-educação.
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o Programa Esporte Solidário tem como objeti
vo diminuir a situação de exclusão e risco social de
crianças, adolescentes e jovens carentes pela inten
sificação da prática esportiva.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte e Turismo, para este grave
problema que assola o nosso estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa , antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFL-RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de indicação ao Mi
nistério do Esporte e Turismo, para a im
plantação do Programa Esporte Solidário
no Município de Rio das Flores, no Esta
do do Rio de Janeiro."

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a in
dicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama - Esporte Solidário no Município de Rio das
Flores, no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO III
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução nO 10, de
1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de provi
dência, a realização de ato administrativo ou de
gestão, ou o envio de projeto sobre a matéria de
sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicaçãoseráobje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será profe
rido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério
da Presidência da comissão;

111 - se a comissão que tiver de opinar sobre
indicação concluir pelo oferecimento de projeto, se
guirá, este os trâmites regimentais das proposições
congêneres;

IV - se nenhuma comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo
à Mesa, determinará o arquivamento da indicação,
cientificando-se o Autor para que este, se quiser,
ofereça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a comissão sobre interpretação e
aplicação de lei:

b) consulta a comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.
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INDICAÇÃO N° 2.758, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantação do Programa
- Esporte Solidário no Município de Sa
pucaia, no Estado do Rio de Janeiro."

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte e
Turismo,

Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio
de Janeiro, dirijo-me a V. Ex" para expor e reivindicar o
seguinte:

Com a presente iniciativa, visamos a valoriza
ção das atividades lúdico-esportivas, pautando-se no
dever constitucional do estado de fomentar a prática
esportiva. A idéia é utilizar o esporte como instrumen
to auxiliar no processo de desenvolvimento integral
da criança, do adolescente e do jovem, estimulando a
prática esportiva aliada às ações de reforço escolar,
reforço alimentar, educação para a saúde e arte-edu
cação.

O Programa Esporte Solidário tem como objeti
vo diminuir a situação de exclusão e risco social de
crianças, adolescentes e jovens carentes pela inten
sificação da prática esportiva.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte e Turismo, para este grave
problema que assola o nosso estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa

, antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFl-RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de indicação ao Mi
nistério do Esporte e Turismo, para a im
plantação do Programa Esporte Solidário
no Município de Sapucaia, no Estado do
Rio de Janeiro."

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, requei
ro a V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executi
vo a indicação em anexo, sugerindo a implantação
do Programa Esporte Solidário no Município de Sa
pucaia, no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

§ 2° Na hipótese do inciso li, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

II - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da comissão;
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111 - se a comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
t\1esa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 10-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.759, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantação do Programa
Esporte Solidário no Município de Três
Rios, no Estado do Rio de Janeiro."

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte e
Turismo,

Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio
de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

Com a presente iniciativa, visamos a valoriza
ção das atividades lúdico-esportivas, pautando-se no
dever constitucional do estado de fomentar a prática
esportiva. A idéia é utilizar o esporte como instrumen
to auxiliar no processo de desenvolvimento integral
da criança, do adolescente e do jovem, estimulando a
prática esportiva aliada às ações de reforço escolar,
reforço alimentar, educação para a saúde e arte-edu
cação.

O Programa Esporte Solidário tem como objeti
vo diminuir a situação de exclusão e risco social de
crianças, adolescentes e jovens carentes pela inten
sificação da prática esportiva.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte e Turismo, para este grave
problema que assola o nosso estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa

, antecipadamente agradeço.
Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 

Deputado Carlos Nader, PFl-RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de indicação ao Mi
nistério do Esporte e Turismo, para a im
plantação do Programa Esporte Solidário
no Município de Três Rios, no Estado do
Rio de Janeiro."

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I e § 10
, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a in
dicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama Esporte Solidário no Município de Três Rios no
Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFl-RJ.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução na 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.
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.. Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

1- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às comis
sões competentes;

.. Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da comissão;

111- se a comissão que tiverde opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 11-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.760, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantaçâo do Programa
Esporte Solidário no Município de Valen
ça, no Estado do Rio de Janeiro."

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte e
Turismo,

Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio
de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

Com a presente iniciativa, visamos a valorização
das atividades lúdico-esportivas, pautando-se no dever

const~ucional do estado de fomentar a prática esportiva.
A idéia é utilizar o esporte como instrumento auxiliar no
processo de desenvolvimento integral da criança, do
adolescente e do jovem, estimulando a prática esportiva
aliada às ações de reforço escolar, reforço alimentar,
educação para a saúde e arte-educação.

O Programa Esporte Solidário tem como objeti
vo diminuir a situação de exclusão e risco social de
crianças, adolescentes e jovens carentes pela inten
sificação da prática esportiva.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte e Turismo, para este grave
problema que assola o nosso estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa

, antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFl-RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de indicação ao Mi
nistério do Esporte e Turismo, para a im
plantação do Programa ESPORTE
SOLIDÁRIO no Município de Valença no
Estado do Rio de Janeiro."

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a in
dicação em anexo, sugerindo a implantação do Pro
grama Esporte Solidário no Município de Valença, no
Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFl - RJ.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições
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CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a

realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio
de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

" - sugere a manifestação de uma ou mais comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

11 - o parecer referente à indicação será profe
rido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério
da Presidência da comissão;

111 - se a comissão que tiver de opinar sobre
indicação concluir pelo oferecimento de projeto, se
guirá este os trâmites regimentais das proposições
congêneres;

IV - se nenhuma comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo
à Mesa, determinará o arquivamento da indicação,
cientificando-se o Autor para que este, se quiser,
ofereça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.761, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantação do Programa
Esporte Solidário no Município de Vas
souras, no Estado do Rio de Janeiro."

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte e
Turismo,

Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio
de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

Com a presente iniciativa, visamos a valorização
das atividades lúdico-esportivas, pautando-se no dever
constitucional do estado de fomentar a prática esporti
va. A idéia é utilizar o esporte como instrumento auxiliar
no processo de desenvolvimento integral da criança, do
adolescente e do jovem, estimulando a prática esportiva
aliada às ações de reforço escolar, reforço alimentar,
educação para a saúde e arte-educação.

O Programa Esporte Solidário tem como objeti
vo diminuir a situação de exclusão e risco social de
crianças, adolescentes e jovens carentes pela inten
sificação da prática esportiva.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte e Turismo, para este grave
problema que assola o nosso estado.

Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa , antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFl-RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de indicação ao Mi
nistério do Esporte e Turismo, para a im
plantação do Programa Esporte Solidário
no Município de Vassouras, no Estado
do Rio de Janeiro."

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno Câmara dos Deputados, requeiro a V.
Exa que seja encaminhada Poder Executivo a indica
ção em anexo, sugerindo a implantação Programa
Esporte Solidário no Município de Vassouras, Estado
do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.



INDICAÇÃO N° 2.762, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantação do Progra
ma Esporte Solidário no Município de
Volta Redonda, no Estado do Rio de Ja
neiro."

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 10-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Esporte e
Turismo, Eu Deputado eleito pelo povo do Estado
do Rio de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e
reivindicar o seguinte:

Com a presente iniciativa, visamos a valoriza
ção das atividades lúdico-esportivas, pautando-se
no dever constitucional do estado de fomentar a
prática esportiva. A idéia é utilizar o esporte como
instrumento auxiliar no processo de desenvolvimen
to integral da criança, do adolescente e do jovem,
estimulando a prática esportiva aliada às ações de
reforço escolar, reforço alimentar, educação para a
saúde e arte-educação.

O Programa Esporte Solidário tem como obje
tivo diminuir a situação de exclusão e risco social de
crianças, adolescentes e jovens carentes pela inten
sificação da prática esportiva.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério do Esporte e Turismo, para este grave
problema que assola o nosso estado.

a) consulta a comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

TíTULO IV
Das Proposições

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO W 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

§ 2° Na hipótese do inciso li, serão observadas
as seguintes normas:

1- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário
da Câmara dos Deputados e encaminhadas às co
missões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução nO 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de provi
dência, a realização de ato administrativo ou de
gestão, ou o envio de projeto sobre a matéria de
sua iniciativa exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

" * Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

11 - o parecer referente à indicação será profe
rido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério
da Presidência da comissão;
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA 111 - se a comissão que tiver de opinar sobre
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS indicação concluir pelo oferecimento de projeto, se-

LEGISLATI VOS - CeDI guirá este os trâmites regimentais das proposições
congêneres;

IV - se nenhuma comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo
à Mesa, determinará o arquivamento da indicação,
cientificando-se o Autor para que este, se quiser,
ofereça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:
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Certo de poder contar com os préstimos da V.
Exa

, antecipadamente agradeço.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFl-RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério do Esporte e Turismo, para a im
plantação do Programa Esporte Solidário
no Município de Volta Redonda, no Esta
do do Rio de Janeiro."

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, requei
ro a V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executi
vo a Indicação em anexo, sugerindo a implantação
do Programa Esporte Solidário no Município de Vol
ta Redonda, no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução nO 10, de
1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de provi
dência, a realização de ato administrativo ou de
gestão, ou o envio de projeto sobre a matéria de
sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais co
missões acerca de determinado assunto, visando a

elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário
da Câmara dos Deputados e encaminhadas às co
missões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

11 - o parecer referente á indicação será profe
rido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério
da Presidência da comissão;

111 - se a comissão que tiver de opinar sobre
indicação concluir pelo oferecimento de projeto, se
guirá este os trâmites regimentais das proposições
congêneres;

IV - se nenhuma comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo a
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 11-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.763, DE 2001
(Do Sr. Ronaldo Vasconcellos)

Sugere a transformação da Floresta
Amazônica Brasileira numa Reserva da
Biosfera.

(Publique-se. Encaminhe-se.)
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Excelentíssimo Senhor José Sarney Filho,
Na Amazônia vivem e se reproduzem mais de um

terço das espécies existentes no planeta. Ela é um gi
gante tropical de milhões de km2, dos quais 60% estão
em território brasileiro. Porém, apesar dessa riqueza, o
ecossistema local é frágil. A floresta vive do seu próprio
material orgânico, em meio a um ambiente úmido, com
chuvas abundantes. A menor imprudência pode causar
danos irreversíveis ao seu equilíbrio delicado.

Além do Brasil, a Amazônia, também, ocupa
áreas nas duas Guianas, Suriname, Venezuela, Co
lômbia, Equador, Peru e Bolívia. A floresta abriga
2.500 espécies de árvores (um terço da madeira tropi
cal do planeta) e 30 mil das 100 mil espécies de plan
tas que existem em toda a América Latina. Desta for
ma, o uso dos recursos florestais pode ser estratégico
para o desenvolvimento da região. As estimativas de
estoque indicam um valor não inferior a 60 bilhões de
metros cúbicos de madeira em tora de valor comerci
ai, o que coloca a região como detentora da maior re
serva de madeira tropical do mundo.

A Amazônia é, também, a principal fonte de
madeira de florestas nativas do Brasil. O setor flores
tal contribuiu com 15% a 20% dos Produtos Interno
Bruto (PIB) dos estados do Pará, Mato Grosso e Ron
dônia.

Mais do que uma floresta, a Amazônia é, tam
bém, o mundo das águas onde os cursos d'água se
comunicam e sazonalmente sofrem a ação das ma
rés. A bacia amazônica - a maior bacia hidrográfica
do mundo com 1.100 afluentes - cobre uma exten
são aproximada de 6 milhões de km2. Seu principal
rio, o Amazonas, corta a região para desaguar no
Oceano Atlântico, lançando no mar, a cada segun
do, cerca de 175 milhões de litros de água. A Ama
zônia é, de fato, uma região vasta e rica em recur
sos naturais: tem grandes estoques de madeira,
borracha, castanha, peixe, minérios e outros, com
baixa densidade demográfica (2 habitantes por km2)
e crescente urbanização. Sua riqueza cultural inclui
o conhecimento tradicional sobre os usos e a forma
de explorar esses recursos sem esgotá-los nem
destruir o hábitat natural. No entanto, a região apre
senta índices socioeconômicos muito baixos, en
frenta obstáculos geográficos e de falta de infra-es
trutura e de tecnologia que elevam o custo da explo
ração.

Toda esta riqueza natural está sob ameaça de
destruição. Mais de 10% da floresta já foi derruba
da, o que representa uma superfície superior a 500
mil quilômetros quadrados. A cada ano tomba sob a

ação da moto-serra entre 15 e 20 mil quilômetros de
floresta. Aproximadamente 160 mil quilômetros qua
drados estão abandonados e degradados. A explo
ração seletiva de madeira se estende por mais 15%
da região.

O futuro da humanidade depende da Amazô
nia. É preciso adotar medidas efetivas para conter a
destruição da floresta e assegurar o desenvolvimen
to sustentável da região, para benefício das atuais e
das futuras gerações.

Uma das medidas possíveis seria transformar a
Floresta Amazônica, ou uma parte considerável dela,
em Reserva da Biosfera.

Criadas pela UNESCO - Organização das Na
ções Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
em 1972, as Reservas da Biosfera, espalhadas hoje
por 110 países, têm sua sustentação no programa "O
Homem e a Biosfera" (MAB) da UNESCO, desenvolvi
do com o PNUMA - Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente, com a UICN - União Internaci
onal para a Conservação da Natureza e com agênci
as internacionais de desenvolvimento.

A Reserva privilegia o uso sustentável dos re
cursos naturais nas áreas assim protegidas. A
UNESCO mantém um sistema de informações que
assegura o equacionamento de seus problemas, se
gundo a melhor tecnologia disponível.

Cada Reserva da Biosfera busca otimizar a
convivência homem-natureza em projetos que se
norteiam pela preservação dos ambientes signifi
cativos, pela convivência com áreas que lhe são
vizinhas, pelo uso sustentável de seus recursos.

A Reserva é um centro de monitoramento,
pesquisas, educação ambiental e gerencia.mento
de ecossistemas, bem como centro de informação e
desenvolvimento profissional dos técnicos envolvi
dos com o seu manejo.

Seu gerenciamento envolve o trabalho conjun
to de instituições governamentais, não governamen
tais e centros de pesquisa. Esta integração busca o
atendimento às necessidades da comunidade local
e o melhor relacionamento entre os seres humanos
e o meio ambiente.

Isto posto, sugerimos ao ExmO Sr. Ministro
José Sarney Filho que dê inicio aos procedimentos
para que uma parte considerável, senão toda a flo
resta amazônica seja reconhecida como Reserva da
Biosfera.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Ronaldo Vasconcelos.
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F!~a.~~~!l!l~ ~t~~~!#Q/fPl,l!~~=~!q.de~{Úà
Ati\ii~~= :!~Greenpeace atrasam .
votação do novo Código Florestal

DENISE MADUEfW._--- .._._--
DA SUCURSAL DE BRAS/LIA

Manifestantes do GreeD.peace
tumultuaram avotação ontem na
comissão mista do Congresso do
projeto que altera o Código Flo
restal e permite aumento da área
de desmatamento na Amazôniae
emáreas devegetaçãonativa.

Até o fechamento desta edição.
a comissão não havia votado a
proposta, que tem apoio dos rura
listas. A sessão foi sus~ por
trêsvezes..

Às 18h30. as manifestantp" Vl

vian Franco e liIiane MiJ1ãme se
algemaram nas cadeiras na co
missão e dispararam um alarme
no momento em que o presiden
te. senador Jonas Pinheiro (PFL
MT» anunáou que a proposta se
riavotada. A maioria da comissão
é fonnada porruralistas.

O barulho do alarme impediu a
continuidade da sessão) que foi
transferida paraoutrasala.

Os seguranças apagaram as lu
zes dasalae retiraram osjo~
tas. Em segUida, as algemas foraài
Serradaseas manifestanteSforam
levadas para a 21 Delegacia de Po
líciadoDistritoFederal.

"O alarme é para denunciar o
crime que vai acontecer com a
destruição das florestas". afirmou
I.iliane. "Estamos querendo alar
mar as pessoas contra o projeto
de Mich.eletto [deputado Moacir
Micheletto (PMDB-PR)]", disse

As duas outras interrupções fo
ran:ffeitas para pemiliir que os
congressistas participantes da c0

missão votassem nas sessões ple
nárias doSenadoedaCâmara.

Ogoverno já aIlUnciou que, se o
projeto for aprovado na comis
são) vai barrar suavotação no ple
nário, condição para que a pro
posta se tome lei. O presidente'

Fernando Henrique Cardoso~.
disposto a usar seu poder de leto~

se for necessário~ para impedir
quea propostaentre emvigor.

Apropostado deputado Moacir
Micheletto (PMDB-PR) modifica
a medida provisória elaborada
pelo Conama(Conselho Nacional
do Meio Ambiente). Ela reduz pa
ra até 20010 a reserva legal na área
de floresta amazônica. AMP esta
belece o percenwalem80%.
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Requerimento
(Do Sr. Ronaldo Vasconcelos)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistro do Meio Ambiente, relativo à trans
formação da Floresta Amazônica brasilei
ra numa Reserva da Biosfera.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa seja encaminhada ao Ministro do Meio Ambien
te a Indicação em anexo, sugerindo a transformação
da Floresta Amazônica brasileira numa Reserva da
Biosfera.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Ronaldo Vasconcelos.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TI VOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a

realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio
de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicaçãoseráobje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas as Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.764, DE 2001
(Do Sr. Anivaldo Vale)

Sugere adoção de providências no
tocante à transformação da Faculdade de
Ciências Agrárias do Pará em Universi
dade Rural da Amazônia.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,
Dirijo-me a Vossa Excelência para expor e suge

rir o seguinte:
1. A luz da justificativa do projeto de lei anexo,

creio ser este o momento oportuno de o País dotar a
Amazônia com uma instituição superior de ensino,
pesquisa e extensão universitária consentânea aos
interesses, às necessidades e às complexidades da
Amazônia, tanto quanto aos aspectos de desenvolvi
mento integral, como quanto às questões relaciona
das à proteção ambiental dessa região singular do
Brasil e do planeta.
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2. Assim, no intuito de colaborar na consecução
desse importante empreendimento, sugiro providências
no sentido de transfonnar a atual Faculdade de Ciências
Agrárias do Pará, - instituição tradicional, consolidada-,
em Universidade Rural da Amazônia. 3.
Para tomar minha contribuição mais concreta no tocante
ao assunto em apreço, - e com o entendimento de que
um projeto de lei que vise a transformação sugerida
deve, nos tennos constitucionais, partir do Poder Executi
vo -, junto a esta Indicação, a título de sugestão, o texto
de iniciativa legislativa de minha autoria.

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 2001. 
Deputado Anivaldo Vale.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Anivaldo Vale)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Educação, relativa à adoção
de providências no tocante à transforma
ção da Faculdade de Ciências Agrárias
do Pará em Universidade Rural da Ama
zônia.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, e § 1° ,do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
Vossa Excelência seja encaminhada ao Poder Execu
tivo a Indicação anexa, solicitando providências do
Ministério da Educação no sentido de transformar a
Faculdade de Ciências Agrárias do Pará em Universi
dade Rural da Amazônia.

3. Para tornar minha contribuição mais concreta
no tocante ao assunto em apreço, - e com o entendi
mento de que um projeto de lei que vise a transforma
ção sugerida deve, nos termos constitucionais, partir
do Poder Executivo -, junto a esta Indicação, a título
de sugestão, o texto de iniciativa legislativa de minha
autoria.

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 2001. 
Deputado Anivaldo Vale.

Requerimento
(Do Sr. Anivaldo Vale)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Educação, relativa à adoção
de providências no tocante à transforma
ção da Faculdade de Ciências Agrárias
do Pará em Universidade Rural da Ama
zônia.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, e § 1° ,do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a

Vossa Excelência seja encaminhada ao Poder Execu
tivo a Indicação anexa, solicitando providências do
Ministério da Educação no sentido de transformar a
Faculdade de Ciências Agrárias do Pará em Universi
dade Rural da Amazônia.

Sala das sessões, 5 de dezembro de 2001. 
Deputado Anivaldo Vale.

PROJETO DE LEI N° ,de 2001

Dispõe sobre a transformação da
Faculdade de Ciências Agrárias do Pará
em Universidade Federal Rural da Ama
zônia e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 10 - Fica criado o Universidade Federal Rural

da Amazônia, por transformação da Faculdade de
Ciências Agrárias do Pará, sucessora da Escola de
Agronomia da Amazônia, criada pelo decreto-lei nO
8.290, de 5 de dezembro de 1945, transformado em
Autarquia de Regime Especial pelo decreto no
70.686, de 7 de junho de 1972, com sede e foro no
município de Belém, capital do Estado do Pará, vincu
lada ao Ministério do Educação.

Art. 2° - A Universidade Federal Rural da Ama
zônia, especializada em ciências agrárias, gozará de
autonomia didático-científica, disciplinar, administrati
va e de gestão financeira e patrimonial, nos termos da
Lei n° 5.540, de 28 de novembro de 1968.

Art. 3° - A Universidade Federal Rural da Ama
zônia, observando o princípio de indissociabilidade
entre o ensino, pesquisa e expensão, organizará su
estrutura e forma de funcionamento nos termos desta
Lei, de sua Estrutura Regimental, de seu Regimento
Geral e das normas legais pertinentes.

Parágrafo Único. Enquanto não forem aprova
dos a Estrutura Regimental e o Regimento Geral, na
forma prevista na legislação, a Universidade Federal
Rural do Amazônia será regida pelo Regimento da
Faculdade de Ciências Agrárias do Pará, no que cou
ber, e pela legislação federal de ensino.

Art. 40 - Passam a integrar a Universidade Fe
deral Rural da Amazônia, sem solução de continuida
de, independentemente de qualquer formalidade, as
unidades existentes e os respectivos cursos, de todos
os níveis, atualmente ministrados pela Faculdade de
Ciências Agrárias do Pará.

Parágrafo Único - Os alunos regularmente ma
triculados nos cursos ora transferidos, passam igual
mente o integrar o corpo discente do Universidade
Federal Rural da Amazônia, independentemente de
adaptação ou qualquer outro exigência formal.
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Art. 5° - Ficam transferidos para a Universidade
Federal Rural da Amazônia todos os servidores per
tencentes ao Quadro de Pessoal da Faculdade de
Ciências Agrárias do Pará, com os respectivos cargos
efetivos, mantidos todos os direitos e vantagens legal
mente adquiridos e atualmente percebidos.

Art. 6° - São transferidos para a Universidade
Federal Rural da Amazônia, 12 cargos de Direção
(CD), sendo um CD-2, um CD-3 e 10 CD-4, bem
como 42 Funções Gratificadas, sendo 11 FG-1, 2
FG-2,6 FG-3, 13 FG-4, 2 FG-6 e 8 FG-7, pertencen
tes à estrutura de cargos em Comissão e Funções
Gratificadas da Faculdade de Ciências Agrárias do
Pará, na forma do Anexo I a esta Lei.

Art. 7° - Ficam criados na Universidade Federal
Rural da Amazônia, 4 quatro cargos de Direção, sen
do um CD-1 e três CD-3, na forma do Anexo 11 desta
Lei, por transformação de cinco Cargos de Direção
CD-4 e seis Funções Gratificadas FG-1, na forma do
anexo 11 desta Lei.

Art. 8° - Ficam criados os cargos de Reitor e
Vice-Reitor da Universidade Federal Rural da Amazô
nia.

Art. 9° - Ficam extintos os cargos de Diretor e
Vice-Diretor da Faculdade de Ciências Agrárias do
Pará.

Art. 10 - O Quadro de Cargos em Comissão e
Funções de Confiança da Universidade Federal Rural
da Amazônia será o constante do Anexo 111 a esta Lei.

Art. 11 - A administração superior da Universi
dade Federal Rural da Amazônia será exercida pelo
Reitor e pelo Conselho Universitário, no âmbito de
suas respectivas competências, o serem definidas na
Estrutura Regimental e no Regimento Geral.

§ 1° - A Presidência do Conselho Universitário
será exercida pelo Reitor do Universidade Federal
Rural da Amazônia.

§ 2° - A Estrutura Regimental da Universidade
Federal Rural da Amazônia disporá sobre o forma de
escolha e o mandato do Reitor, bem como sobre a
composição e as competências do Conselho Univer
sitário, de acordo com a legislação pertinente.

§ 3° - O Vice-Reitor, nomeado de acordo com a
legislação pertinente, substituirá o Reitor em suas fal
tas ou impedimentos legais e/ou temporários.

Art. 12 - O Patrimônio da Universidade Federal
Rural do Amazônia será constituído:

I - pelos bens e dire~os que integram o patrimônio
da Faculdade de Ciências Agrárias do Pará, os quais fi
cam automaticamente transferidos, sem reservas ou
condições, à Universidade Federal Rural da Amazônia.

11- pelos bens e direitos que o Universidade vier
o adquirir;

111- pelas doações ou legados que receber;
IV - por incorporações que resultem de servi

ços realizados pela Universidade.

§ 1° - Os atos a que se refere este artigo compre
enderão o tombamento, o avaliação e todos os que se re
lacionarem com a integração dos bens e dire~os enume
rados nos incisos I a IV do presente artigo, ao patrimônio
da Universidade Federal Rural da Amazônia, sem ônus
para esta, mediante escritura pública.

§ 2° - Os bens e direitos do Universidade Fede
ral Rural da Amazônia serão utilizados ou aplicados,
exclusivamente, para a consecução de seus objeti
vos, não podendo ser alienados a não ser nos casos e
condições permitidos em lei.

Art. 13 - Os recursos financeiros da Universida
de Federal Rural do Amazônia serão provenientes de:

1 - dotação que lhe for anualmente consignada
no Orçamento da União;

11 - doações, auxílios e subvenções que lhe ve
nham a ser feitos ou concedidos pelo União, Estados
e Municípios ou por quaisquer entidades, públicas ou
privadas;

111- remuneração por serviços prestados o enti
dades públicas ou particulares, mediante acordos,
convênios ou contratos específicos;

IV - taxas, anuidades e emolumentos que fo
rem cobrados pela prestação de serviços educacio
nais, com observância da legislação pertinente;

V - resultados de operações de crédito e juros
bancários, nos termos da lei:

VI- receitas eventuais;
VII - saldo de exercícios anteriores.

Art. 14 - Fico o Poder Executivo autorizado a
praticar os atos e adotar medidas que se fizerem ne
cessárias à efetivação do disposto nesta Lei.

Art. 15 - As dotações orçamentárias necessári
as ao atendimento dos encargos decorrentes da apli
cação desta Lei, correrão à conta do orçamento apro
vado para a Faculdade de Ciências Agrárias do Pará,
no presente exercício.

Art. 16 - Enquanto não se efetivar a implanta
ção do estrutura organizacional do Universidade,
na forma de sua Estrutura Regimental e do seu Re
gimento Geral, os cargos de Reitor e de Vice-Reitor
serão providos "pro-tempore", pelo Ministério do
Educação.

Art. 17 - O Ministério da Educação, no prazo de
180 dias da publicação desta Lei, tomará as providên
cias necessários para a elaboração da
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Estrutura Regimental e do Regimento Gerol da Universidade Federal Rural da
AmClZônla, a serem aprovados pela instância própria, na forma da leglslaçêlo
pertinente.

Art. 18 - Esta Lei entre em vigor na data de sua publicação.

Art. 19 - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões, em

ANEXO I

QlKIdro dos cargos de Direção (CD) e das Funções Gratificadas (FG) pertencentes à
FACULDADE DE CIÊNCIAS AIORÁlUAS DO PARÁ transferidos para a UNIVERSIDADE fEDERAL
RURAl. DA AMAZÓNIA.

ANEXOU

Código - CD/FG

CD·2

CD-3

CD-4

Subtotal (1)

fG-l

fG-2

fG-3

fG-4

fG-ó

fG-7

Subtotal (2)

Total Geral (1+2)

Quantidade

10

12

11

2

6

13

2

8

42

54

Quadro dos cargos de Direção (CC) e das funções Gratificadas (FG) criados para a
UNIVERSIDADE FEDERAl. RURAl. DA AMAZÔNIA.

ANEXO III

Código - CD/FG

CD-l

CD-3

Total Geral

Quantidade

3

4

Quadro dos cargos de Direção (CD) e das Funções Gratificadas (FG) da
UNIVERSIDADE fEDERAL RURAl. DA AMAZélNIA, em função de Cargos de Direção (CC) e
Funções Gratificadas (FG) transferidos da Faculdade de Ciências Agrárias e os criados por

Lei.
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Código - CD/F6

CD-l

CD-2
CD-3
CD-4

Subtotal (1)

FG-1
fG-2

FG-3
FG-4
FG-6
fG-7

Subtotal (2)

Total Geral (1 +2)

ANEXO IV

Quantidade

1

1
4

10
16
11
2
16
13
2
18

42

58

SIniAÇÃO Aru..... SIniAÇÃO PIlOPoSTA

CD I F6 QrIlE VALOllllNT. MENsAL CD I F6 QToE VALOllllNT. MENsAL

CO-I - - CD -1 1 5.600,00 5.600.00
CD- 2 I 4.800.00 4.800,00 C1) - 2 1 4.800,00 4.800,00
CO-3 1 3.800,00 3.800,00 CD- 3 4 3.800.00 15.200,00
Cl> - 4 15 2.800,00 42.000,00 CO-4 10 2.800,00 28.000,00

Subtotol 17 - 50.600,00 Subtot,d 16 I 1
53 '600'00fG-l 17 500,00 8.500,00 FG-I 11 500,00 5.560,00

fG - 2 2 340,48 680,96 Fó- 2 4 340,18 680,96
FG- 3 6 281,96 1.691,76 fG- 3 6 281,96 1.691.76
fG-- 4 13 154,28 2.005,64 fG- 4 13 154,28 2.005,64
fG- 6 2 87,78 175,56 F6- 6 2 87,78 175,56
fG- 7 8 55,96 447,68 Fó-7 8 55,96 447.68

Subtotol (2) 4 13.501,60 Subtotol (2) 42 - 10.501,60
8

Total Geral(1+2) 6 - 64.101,60 Total GeroJ(I+2) 58 - 64.101,60
5

Fonte: Di'/FCA

JUSTIFICATIVA

Submeto à consideração de Vossa Excelência e dos Senhores Deputados o anexo
Anteprojeto de Lei, com os Anexos I, rI, III e IV, que cria a Universidade Federal Rural
da Amazônia - UfRA, por transformoçQo da Faculdade de Ciências Agrárias do Porá 
FCAP.

1. ANTECEDENTES

Ao final da 2° Guerra Mundial, em 194!5. o processo de desenvolvimento da
Amazônia em face da nova visão sócio-econômica do governo federal para a região,
reclamava pela formação de recursos humanos na área de Ciências Agrórias, o que
determinou o surgimento da Escola de Agronomia da Amazônia - EAA. ao lado de outras
medidas que buscavam dotar essa importante área da naçélo brasileira de mecanismos
de ação e instrumentos de política de modo a tiró-Ia da letargia econômica e social
até então existente. o que se deu com a criação da Superintendência do Plano de
Valorização da Amazônia - SPVEA. sucedida pela Superintendência do Desenvolvimento da
Amazônia - SUDAM. já extinta, por transformação pora a atuo.l Agência da
Desenvolvimento da Amazônia - A.DA.

A Escola de Agronomia da Amazônia - EAA, foi criada pelo Decreto - Lei
N"8.290. de 5 de dezembro de 1945 (DOU 7.12.1945). anexa ao entao Instituto
Agronômico do Norte - IAN. porém somente instalada em 17.4.1951. pelo eminente
pesquisador Or. Felisberto Camargo que. à época. era Diretor do IAN e da Escola
recém criada.
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No início da década de 70, a Escola de Agronomia da Amazônia passou a
denominar-se de Faculdade de Ciências Agrárias do Pará - FCAP, por ato do Senhor
Presidente da República, através do Decreto N°70.268, de 8 de março de 1972,
denominação que ostenta até esta data.

2. OS CURSOS DE GRADUAÇÃO

2.1. Curso de Agronomia

Durante 21 anos de sua existência, isto é, até mudar de denominação, a Escola de
Agronomia da Amazônia assumiu e manteve as características da escola regional de

Agronomia, tendo formado 451 Engenheiros
Agrônomos aptos a atuar principalmente nas diversas
unidades federativas da Região Norte, de onde eram
originados os discentes que ingressaram na institui
ção, selecionados nos próprios Estados onde a EM
realizava Concurso Vestibular, bem como recebeu
alunos e formou profissionais de outros países
sul-americanos fronteiros com a área Amazônica, em
decorrência do seu reconhecimento internacional
como uma das melhores Escolas de Agronomia de
todo o Trópico Úmido das Américas, o que a levou a
ser preferida pelas diversas nações que mantém
Convênios com o Governo brasileiro para educação
superior, já tendo diplomado mais de 220 profissiona
is de 18 países, não só das Américas como do Conti
nente Africano.

A Escola de Agronomia da Amazônia com a pre
paração de Engenheiros Agrônomos de outros Esta
dos, foi a principal motivadora da criação da maioria
das Escolas de Agronomia hoje existentes na região,
inclusive no Estado do Maranhão.

De 1954 a 2000, a Escola de Agronomia da
Amazônia e o sua sucessora, a Faculdade de Ciên
cias Agrários do Pará, diplomou 2.816 profissionais
em Agronomia, que povoam as entidades públicas e

privadas das áreas de ensino, pesquisa e extensão
vinculadas ao setor agropecuário e florestal.

2.2. Curso de Engenharia Florestal
A Escola de Agronomia da Amazônia se consti

tuiu o marco inicial da solução do problema da forma
ção de técnicos para a agropecuária amazônica. No
entanto, considerando o momento regional daquela
época, foi sentida a necessidade de ampliar os objeti
vos institucionais, cujo modelo atendesse a um proje
to desenvolvimentista, abrindo perspectivas mais am
plas na capacidade criadora de formação diversifica
da de técnicos. Sensível a essa pretensão, o Ministé
rio da Educação e Cultura acolheu o projeto da EAA
para a criação do Curso de Engenharia Florestal, o
que foi aprovado pelo Conselho Federal de Educa
ção, mediante o parecer N° 802/71, em reunião reali
zada no dia 9 de novembro de 1971, enquanto que o
Decreto Presidencial N° 69.786, autorizou o funcio
namento do referido curso, tendo sido reconhecido
em 27 de junho de 1977, através do Decreto Federal
N° 80.030.

De 1975, quando diplomou a sua primeira turma
e até 2000, o Curso de Engenharia Florestal, prepa
rou 714 profissionais que se destacam na região con
duzindo programas, projetos e atividades de natureza
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florestal, quer em empresas privadas como, e sobre
tudo, nas entidades públicas de pesquisa, de prote
ção ambiental e de recursos naturais.

2.3. Curso de Medicina Veterinária
O Curso de Medicina Veterinária foi implantado

em 1973, já à época da nova denominação de Facul
dade de Ciências Agrárias do Pará, com o objetivo
de suprir a acentuada carência de profissionais nessa
categoria, que era atendida, até então, por profissio
nais oriundos de outras regiõe do país, notadamente
do Nordeste brasileiro, que se deslocavam para os
Estados Amazônicos para prestar colaboração técni
ca, porém sempre em número insuficiente para as de
mandas requeridas.

A partir de 1976, quando foi diplomada a primei
ra turma de Médicos Veterinários, a FCAP formou
915 profissionais até dezembro de 2000, que se cons
tituiu o segundo maior contingente de egressos entre
todos os cursos dessa Faculdade, que hoje estão dis
seminados na região exercendo, com competência,
suas atividades, com destaque especial em Clínico
Médica e Cirúrgica e contribuindo de maneira efetiva
nas instituições de pesquisas e nos laboratórios de
referência existentes no Norte do país.

2.4. Engenharia de Pesca
Desde o início da década de 70 que a FCAP al

mejava a criação do Curso de Engenharia de Pesca
e, apesar de todos os esforços, não havia conseguido
esse objetivo, porem sempre se

destacou em estudos e pesquisas em ativida
des de pesca e foi referenciada por outras instituições
nesse aspecto.

Em 1971 foi iniciada a construção e posterior
mente concluído o Centro de Pesquisa Pesqueira,
onde foram desenvolvidos excelentes trabalhos sobre
as questões desse setor econômico, não só na área
de ensino, através das disciplinas do Departamento
de Zootecnia, como na de pesquisas, utilizando os
laboratórios montados nesse Centro.

Há cerca de uma década, as instalações do
Centro de Pesquisa Pesqueira estão sendo ocupa
das pelo Centro de Pesquisas e Extensão Pesquei
ro do Norte do País -CEPNOR - órgão federal vincu
lado ao IBAMA e responsável pela pesquisa dessa
atividade na Região Norte, que mantém Convênio de
Cooperação Técnica com a FCAP.

No decorrer do ano de 1981 foi iniciada a cons
trução da Estação de Biologia Pesqueiro e Pisci
cultura de Castanhal, unidade interiorizada dotada
de toda a infraestrutura acadêmica, científica e admi
nistrativa dessa importante atividade econômica.

Considerando que já dispunha de todos os re
quisitos para criação do curso de Engenharia de Pes
ca a FCAP apresentou projeto ao MEC com essa pre
tensão, que foi materializada através da Portaria N°
1135, do Ministro da Educação, dotada de 20 de ju
lho de 1999 (DOU 21-7-99), autorizado para funcio
namento pelo Parecer N° 740/99, da Comissão de
Educação Superior, do Conselho Nacional de
Educação.

Em janeiro de 2000 foi realizado o Concurso
Vestibular, juntamente com o vestibular dos demais
cursos, com uma oferta de 30 vagas, todas preenchi
das, estando atualmente no 30 semestre letivo.

2.5. Curso de Zootecnia
Completando o ciclo básico dos cursos da área

de Ciências Agrárias, a FCAP elaborou um projeto
de Criação do Curso de Zootecnia, tendo sido aprova
do no MEC com o conceito "A" pela Comissão de
Especialistas e autorizado a criação respectiva
através da Portaria Ministerial N° 854, de 21 de ju
nho de 2000, atendendo ao Parecer N° 497/2000 da
Câmara de Educação Superior, do Conselho Naci
onal da Educação, publicado no D.O.U. de
20.6.2000.

Em janeiro de 2001, foi realizado o Concurso
Vestibular para preenchimento de 30 vagas, estando
o curso no 1° semestre letivo.

2.6. Ofertas de Vagos
Os cinco cursos de graduação da Faculdade de

Ciências Agrárias do Pará, ofertam anualmente 360
vagas, através de Concurso Vestibular, sendo 150 em
Agronomia, 75 em Engenharia Florestal, 75 em
Medicina Veterinária e 30 vagas em cada um dos
cursos criados recentemente, o de Engenharia de
Pesca e o de Zootecnia.

O período letivo de cada curso é semestral e o
total de discentes matriculados no 1° semestre de
2001 foi de 1.487 alunos. Com a implantação dos cur
sos de graduação previstos para a nova Universida
de, o alunado atingirá cerca de 2000 alunos por ano.

3. OS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
Mais que a simples formação profissional de ní

vel superior em Ciências Agrárias, da qual a FCAP
se transformou no principal Centro de Ensino Espe
cializado da Região Norte nessa importante área do
conhecimento e do saber, o processo do desenvolvi
mento regional exigia a qualificação mais avançada
de pessoal pós-graduado, como a Especialização, o
Mestrado e o Doutoramento, para atuar em áreas



Assim, em conjunto com a EMBRAPA - Ama
zônia Oriental, entidade de pesquisa que é perma
nente parceira da instituição, a FCAP aprovou no ano
de 2000, o Curso de Doutorado em Ciências Floresta
is, com área de concentração em Sistemas Agroflo
restais, que foi iniciado no primeiro semestre de 2001 ,
com seleção de 12 candidatos entre 24 inscritos.

Dentro dessa mesma linha de atuação, já se en
contra em análise na CAPES, uma proposta para cri-

3.3. Doutorado
Entendendo que era importante a criação do

Curso de Doutorado para atender a imensa clientela
que não consegue se deslocar para outras institui
ções brasileiras que oferecem cursos na área de
Ciências Agrárias, a FCAP procurou parceria com
outras instituições para formulação e realização de
um curso nesse nível ambientado às condições
amazônicas.

3.2. Mestrado
A repercussão alcançada pelos diversos cursos

de graduação realizados pela FCAP e a necessidade
de ampliar a possibilidade de capacitação de pessoal
em nível mais elevado, para compor a massa crítica
regional no sentido de se incorporar ao processo de
desenvolvimento da região, levou a instituição a pro
mover a criação de cursos de pósgraduação em nível
de Mestrado.

Assim, a partir de 1984 foi recomendado pela
CAPES o Curso de Mestrado em Agropecuária
Tropical, com área de concentração em Manejo de
Solos Tropicais que em 1994 foi reestruturado, pas
sando a denominar-se de Mestrado em Agronomia,
com duas áreas de concentração, a de Solos e Nutri
ção de Plantas e o de Biologia Vegetal Tropical, re
comendado pela CAPES a partir daquele ano.
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específicas das inúmeras verterites das Ciências No segundo semestre de 1993, a instituição
Agronômicas, Zootécnicas e Florestais. conseguiu aprovação para o Curso de Mestrado em

Efoi exatamente dentro dessa linho que a FCAP Ciências Florestais, com área de concentração em
iniciou em 1976 as atividades do ensino de pós-gra- Silvicultura e Manejo Florestal, sendo integralmen-
duação, inicialmente em nível de Especialização, que te apoiado pela CAPES, recebendo recomendação
se mostrava o mais carente e a mais viável de ser rea- para funcionamento.
lizado naquela oportunidade. Estes dois Cursos de Mestrado, com as três áre-
3.1. Especialização as de concentração, tiveram 100 alunos matriculados

O primeiro curso de pós-graduação que a FCAP em 1998, 102 em 1999, 100 em 2000 e 97 em 2001,
ofereceu à comunidade a partir de 1976 foi o de sendo que até maio do corrente ano foram defendidas
Especialização em Heveicultura, sob o patrocínio 71 dissertações nas duas áreas de concentração do
da SUDHEVEA, entidade federal que, à época, era Curso de Agronomia e 40 no Curso de Ciências Flo-
responsável pela política da borracha no país e manti- restais. De 1988 a 1994, ano em que foi reestruturado,
nha Convênio com a FCAP para desenvolvimento de no Curso de Mestrado em Agropecuária Tropical, com
pesquisa nessa área em que a instituição era referen- área de concentração em Manejo de Solos Tropicais,
ciada como de excelência, em razão do alto nível dos foram defendidas 23 dissertações, totalizando 134
recursos humanos e materiais que compunham o re- dissertações e igual número de profissionais com
ferido curso e, também, por ser o único dessa modali- essa titulação o que, sem dúvida, é uma excelente
dade no hemisfério ocidental. contribuição da FCAP para o qualificação dos técni

cos amazônicos.
De 1976 a 1991 a FCAP ofereceu 17 cursos de

Especialização em Heveicultura, qualificando 425 Os Cursos de Mestrado da instituição sempre
participantes do país e do exterior, sendo que os receberam conceitos favoráveis nas avaliações da
Especialistas nacionais formados foram os grandes CAPES, sendo no biênio 1997/1998, o Curso de Mes-
responsáveis pela condução dos diversos programas trado em Agronomia recebeu a nota 4, corresponden-
desenvolvidos pela SUDHEVEA no território nacio- te ao conceito "A" e o de Ciências Florestais a nota
nal, como a formação de seringais de cultivo, que 3, conceito "B", uma vez que a nova escala conceitu-
essa entidade desenvolveu com competência até a ai da CAPES, com notas de 1 a 7, atribui a programas
sua extinção como instituição. que só tem nível de Mestrado, a nota máxima 5.

Desde 1976 até 2000, o FCAP já preparou mais A recente avaliação, para o biênio 1999/2000,
de 1.000 Especialistas, em 76 Cursos de Especializa- aplicou a nota 3, conceito 'B', para ambos os Cursos
ção, alguns deles de tão grande repercussão técnica de Mestrado, o que se justifica pelas inúmeras dificul-
e experiência comprovada que se tornaram a semen- dades enfrentadas pela instituição, em face da retra-
te dos cursos de Mestrado atualmente em realização ção de recursos orçamentários no período.
no citado estabelecimento.
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ação e funcionamento do Curso de Mestrado e Dou
torado em Botânica, em colaboração com o Museu
Paraense Emílio Goeldi, do Conselho Nacional de
Pesquisas.

4. A PESQUISA
A atividade de pesquisa é relativamente nova na

FCAP, desde que foi iniciado nos primeiros anos da
década de 70, com a implantação do Regime de
Tempo Integral e Dedicação Exclusivo - RETIDE,
regime que permitiu aos professores dedicação per
manente à instituição desde que as suas atividades
eram apenas as de ensino e sem exclusividade, des
de que a antiga Escola de Agronomia da Amazônia foi
criada anexa ao então Instituto Agronômico do Norte,
o mais importante Centro de pesquisas agropecuári
os da Região, com grande reconhecimento científico
nacional e internacional.

A particularidade de estar localizado vizinha à
EMBRAPA, que tem a responsabilidade legal de pes
quisa agropecuária e florestal na região, bem como a
perfeita articulação e parceria com o Museu Paraen
se Emílio Goeldi, do CNPq, que tem sede em Belém,
indicava que a linha de pesquisa a ser conduzida pela
instituição deveria ser formulada com larga intenção
de complementariedade e se dedicar com especial in
teresse a um forte programa de iniciação científica
dos discentes da FCAP, com vistas à formação dos
futuros pesquisadores que deverão ter a responsabili
dade de pensar os problemas da região e levantar
questionamentos sobre as principais questões da
agropecuária e das atividades florestais.

A FCAP mantém atualmente 70 projetos distri
buídos em 22 linhas de pesquisa, que são desenvolvi
dos pelos onze Departamentos Acadêmicos, todos
eles voltados para o encontro de soluções aos proble
mas regionais.

Os projetos já concluídos, em número de 13,
apresentaram resultados de grande significação não
só no ramo das pesquisas aplicadas como também,
nas básicas.

Por outro lado, as 134 dissertações de Mestrado
foram centradas em projetos de pesquisas sobre pro
blemas e questões da agricultura, da pecuária e das
atividades florestais.

5. A EXTENSÃO
A atividade de extensão constitui o terceiro ele

mento da trilogia ensino-pesquisa-extensão, que são
os sustentáculos básicos das atividades dos estabe
lecimentos dedicados às Ciências Agrárias.

As ações de extensão na FCAP estão centradas
principalmente nas seguintes linhas;

5.1. Eventos de extensão
Trata especificamente de todos os eventos cul

turais, acadêmicos e administrativos da Faculdade,
compreendendo a preparação da colação de grau
anual; a Aula Magna de abertura do 1° período letivo
de cada ano; participação em Feiras Agropecuárias
em diversas regiões do Estado; atividades esportivas;
lançamento de publicações editadas pela instituição;
solenidades oficiais; confraternização natalina e ou
tros eventos.

5.2. Cursos de extensão e cadastramento de pro
jetos

Encontram-se cadastrados na FCAP diversos
projetos de extensão, em que a instituição colabora
na capacitação e orientação das comunidades rurais
em aspectos sociais e econômicos, que visam parti
cularmente a melhoria da qualidade de vida da família
de pequenos produtores rurais.

Quanto a realização de cursos, a FCAP promo
veu somente no ano de 2000, 63 cursos de extensão,
envolvendo mais de 1.000 produtores em diversos
municípios do Estado do Pará.

5.3. Interiorização das ações de extensão
As atividades de extensão interiorizadas no de

correr do ano 2000 foram realizadas em parceria com
outras entidades, com um total de quinze atividades
técnicas, desenvolvidos oito projetos e participação
em 31 eventos comunitários no interior paraense.

5.4. Estágios de Extensão
A FCAP oferece à comunidade, especialmente

aos seus alunos de graduação, estágios de extensão,
no sentido de aprimorar a quantidade de ensino mi
nistrado aos discentes.

Esses estágios são de longa duração (superi
or a 30 dias) ou de curta duração, quer realizados
em suas seis Bases Físicas distribuídas no interior
do Estado, como em empresas públicas ou priva
das.

Em 2000 a FCAP proporcionou a seus alunos e
discentes de outras instituições, 67 cursos de longa
duração na área de Agronomia, 46 cursos no de
Engenharia Florestal, 61 cursos em Medicina Veteri
nária e 50 cursos em Engenharia de Pesca.

No mesmo ano, foram oferecidos 2 cursos de
curta duração em Agronomia, 1 em Engenharia Flo
restal e 33 no Curso de Medicina Veterinária.

Na Fazendo Escola de Igarapé - Açu foram
ofertados 15 estágios para os cursos de Agronomia e
Medicina Veterinária, enquanto que foram oferecidos
21 estágios para a comunidade e 4 estágios para gra
duados na área de Medicina Veterinária.



8. PRODUÇÃO CIENTíFICA
A produção científica da FCAP é expressiva e

está representada, principalmente, por resultados de
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6. SETORES DE SERViÇOS E ATENDIMENTOS A Faculdade localiza-se às margens do Rio Gu-
A FCAP, desde ao tempo de sua antecessora, a amá, que dá acesso a milhares de ribeirinhos das

Escola de Agronomia da Amazônia, presta inestimá- áreas e ilhas próximas à cidade de Belém, para onde
veis serviços às comunidade interna e externa. Man- desloca a sua pequena produção.
tém um Restaurante Universitário para atendimento Como são produtores carentes, quer no aspecto
de seu alunado, professores e servidores que serve, de tecnologia agrícola, como na questão social, a
de 2a a 6a feira, cerca de 400 refeiçães. Conta, tam - FCAP montou em área de várzea, a chamada
bém, com um Hospital Veterinário, não só para reali- UD-Várzea, onde mantém uma infraestrutura de apo-
zação de aulas práticas para os alunos do curso de io aos ribeirinhos, com práticas de utilização racional
Medicina Veterinária, como atende à comunidade ca- desse tipo de solo e métodos simples de criatórios de
rente da área adjacente da Faculdade, especialmente pequenos animais.
em clínica médica e cirurgia de pequenos animais, Dispõe, também, de um Centro de Treinamento,
sempre com a preocupação de não concorrer com as com uma pequena estrutura de alojamento e casinha,
clínicas particulares. que é utilizada para ministrar cursos rápidos aos pe-

A Biblioteca Central, além de prestar serviços à quenos produtores ribeirinhos.
comunidade interna, colabora com os estudantes do Na UD-Várzea está sendo desenvolvido um pro-
1° e 2° graus das Escolas próximas ao seu Campus grama denominado "Monitor Rural", que consiste na
Central, abrindo o seu acervo para consultas e pes - educação de filhos de ribeirinhos, os quais são matri-
quisas. culados na Escola Estadual de 1° e 2° graus "Mário

Na área laboratorial, a FCAP dispõe de 50 labo- Barbosa" que funciona no Compus da FCAP e no pe-
ratórios para as mais diversas finalidades, alguns utili- ríodo em que não há aulas, (manhã ou tarde), desen-
zados somente em atividades acadêmicas e outros volvem atividades junto aos departamemtos de Zoo-
destinados a pesquisas, entre os quais, vários deles tecnia, Fitotecnia, Engenharia Florestal e Medicina
serve à comunidade externa, como o Laboratório de Veterinária, e ao final do dia retornam às suas resi-
Solos e o de Fitopatológico, que atendem o público dências com o compromisso de repassarem, aos sá-
em geral. bados, os conhecimentos adquiridos durante a sema-

O Centro Poli-esportivo da FCAP, um dos me- na para os ribeirinhos de suas respectivas comunida-
Ihores e maiores de Belém, com quadras destinadas des.
a tênis, voleyball, basquetebol e um grande ginásio 7. O CORPO DOCENTE
coberto com capacidade para 3.000 pessoas, onde O corpo docente da FCAP é constituído de 108
são realizados torneios esportivos, não só dos estu- professores do quadro permanente e 42 do quadro
dantes e servidores da Faculdade, como também, da temporário, sendo 13 visitantes e 29 substitutos.
comunidade externa adjacente. do total de 108 professores do quadro perma-

O centro poli-esportivo dispõe, também, de uma nente, 31 são titulados em Doutor e 64 com Mestrado,
piscina semi-olímpica que serve aos estudantes e perfazendo ambas as titulações 95 professores e
servidores e acolhe jovens das comunidades caren- 88% do total, o que qualifica a FCAP como a institui-
tes da área periférica ao Compus Central. ção da Região Norte com o melhor índice de qualifi-

Na área educacional, a FCAP dispõe em sua cação docente entre as demais congêneres. Encon-
área, em Convênio com a Secretaria de Educação do tram-se em pós-graduação, em nível de doutorado,
Estado do Pará, uma Escola Estadual de 1° e 2° graus 14 docentes, o que elevará ainda mais o nosso 100.
que atende a cerca de 3000 alunos e cedeu a essa Em termos de regime de trabalho, 100 professo-
mesma Secretaria. as instalações da Escola Virgílio res estão em Dedicação Exclusivo e 7 em regime de
Libonati pertencente à Faculdade, onde é ministrado 40 horas, com apenas 1 em 20 horas de trabalho, situ-
ensino de 1° a 40 série a aproximadamente 700 alu - ação que minimiza um pouco a carência de docentes,

nos. face a aposentadorias, mortes e outro fatores.
As trilhas ecológicos existentes no Compus da Todos os Professores Visitantes tem titulação

Faculdade em Belém, são utilizadas por centenas de de Doutor, enquanto que a grande maioria dos Pro-
pessoas em caminhadas matinais, principalmente o fessores Substitutos apresentam nível de Mestrado.
pessoal da Terceira Idade e percorridas, periodica-
mente, por alunos das Escolas de Belém que visitam
este estabelecimento paro despertar o interesse dos
discentes para as questões agropecuárias e florestais.
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pesquisas conduzidas na própria instituição por seus
professores e pesquisadores e técnicos em coopera
ção técnica-científica de outras entidades, editadas
em publicações da própria Faculdade, bem como de
outras organizações, algumas de fora do país, porém
todos de reconhecimento científico consagrado.

O número de trabalhos publicados em revistas,
periódicos nacionais e estrangeiros, bem como em
anais de Congressos Científicos, foi da ordem de 216
em 2000, o que dá uma média de 2,0 publicações por
docente, considerada alta, até mesmo acima da mé
dia de produção de outras entidades que tem atribui
ções exclusiva de pesquisa, enquanto que a FCAP
tem, ao lado da investigação científica, a atividade de
ensino, que se constitui a sua missão principal, além
de um vasto programa de extensão.

Uma outra vertente da produção científica é a
quantidade significativa de dissertações de Mestrado
e teses de Doutorado defendidos por membros do
corpo docente e do quadro Técnico da FCAP em uni
versidades brasileiras e do exterior, bem como disser
tações de Mestrado desenvolvidas por alunos dos
cursos de Mestrado que são ministrados na própria
instituição, todas elas de alto sentido científico, distri
buídas nas diversas áreas do conhecimento de Agro
nomia, Medicina Veterinária e Florestal.

As dissertações de Mestrado e teses de Douto
rado produzidas em função do programa de qualifica
ção da FCAP é de 167, enquanto a quantidade de dis
sertações de Mestrado, englobando as 3 áreas de
concentração dos dois cursos de Mestrado está na
ordem de 134.

9. BASES FíSICAS
Para a área de ensino em Ciências Agrárias, a

existência de Bases Físicas interiorizadas é de funda
mentai importância para a melhoria da qualidade de
ensino e paro melhor preparação prática dos alunos,
bem como apoio aos trabalhos de pesquisas da insti
tuição.

As Bases Físicas da FCAP localizam-se em Be
lém, no Campus Central, onde está concentrada a
maior parte da infra-estrutura laboratorial, os campos
de demonstração e as instalações pecuárias. Em Iga
rapé-Açu, na Região Nordeste do Pará, está situada a
Fazenda Escola de Igarapé-Açu, unidade das mais
completas existente na Amazônia para apoio aos cur
sos de graduação em Ciências Agrárias, notadamen
te o de Agronomia, de Zootecnia e de Medicina Vete
rinária.

Na localidade de Benfica, próximo a Belém, a
FCAP dispõe de uma Base Física destinada ao Curso
de Engenharia Florestal, onde são realizados treina-

mentos e pesquisas florestais. Essa Base Física de
nomina-se Estação Experimental de Benfica.

Na Região Sul do Pará, no município de Paraua
pebas, a FCAP administra o Centro Integrado do Sul
do Pará, em Convênio com a Prefeitura local, bem do
tado de instalações para cumprimento de suas fun
ções.

Para o Curso de Engenharia de Pesca, o FCAP
conta com duas Bases Físicas no interior do Estado.
Uma, a Estação de Biologia Pesqueira e Piscicultura
de Castanhal, a 65km de Belém, onde está implanta
da uma excelente infra-estrutura para essa importan
te atividade constante de açudes, tanques de repro
dução, laboratórios, instalações administrativas, alo
jamento e salas de aula para alunos e professores
quando em treinamento e aulas práticas nas discipli
nas do curso de Engenharia de Pesca. A outra Base
Física localiza-se em Salinopolis a 200km de Belém,
na região costeira do Estado, ocupando uma área de
mangue e de influência de marés de água salgada,
doada por terceiros, ainda em fase de implantação
para os seus objetivos.

Recentemente, a FCAP incorporou o Centro de
Tecnologia Madeireira - de Santarém e a Área Expe
rimentai de Curuá-Una, em razão da extinção da
SUDAM.

Esta Base Física, é a mais completa unidade
com vistas ao estudo da tecnologia da madeira e o
principal centro de pesquisas florestais, com mais de
30 anos de estudos e servirá, também, para se trans
formar no grande compus da Faculdade, inclusive
para realização de cursos de graduação para atender
a clientela da Região do Médio Amazonas Paraense.

10. INDICADORES DE DESEMPENHOS.
Os principais indicadores que analisa as institui

ções federais de ensino superior sobre o aspecto eco
nômico e administrativo, principalmente quanto ao
corpo docente e discente, dos cursos de graduação e
pós-graduação e, também, os indicadores financei
ros, especialmente referentes a pessoal e encargos e
custeio de aluno e professor, indicam que a FCAP
tem tido excelente desempenho ao longo do tempo.

A análise de recentes dados e informações dis
tribuídos pela ANDIFES, indica que no período entre
1995-2000 a FCAP, apesar de todas dificuldades en
frentadas pela escassez de recursos financeiros, con
seguiu melhorar, em grande maioria, os seus indica
dores de desempenho.

Em 1995, o total de alunos matriculados na gra
duação foi de 1.089 e em 2000 foi de 1.487, com um
crescimento de 36,55% no período, enquanto o cres-
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cimento médio das demais instituições foi de 3 1,67%.
A mesma situação ocorreu com a quantidade de alu
nos dos cursos de Mestrado que, em 1995, foi de 63 e
em 2000, praticamente dobrou, com 112 alunos, o
que dá um crescimento de 77,77%, percentual bas
tante superior que o das demais instituições, que al
cançou apenas 28,37%.

Em relação ao corpo docente, os professores
com graduação eram 14 em 1995 e em 2000 baixou
para 4, com um decréscimo de 71,40%, contra ape
nas 42,86% nas demais instituições. A mesma situa
ção ocorreu com os docentes em Especialização e
Mestrado nos dois anos citados, em que houve redu
ção significativa entre 1995 e 2000 e com percentuais
maiores que das outras instituições.

Quanto a Doutorado, o crescimento dessa quali
ficação foi acentuado, pois em 1995 o número de
Doutores era de 18, passando para 31 em 2000, com
aumento de 72,22%, indicador mais positivo do que
os 57,19% de aumento dos outros estabelecimentos.

11. A AUTONOMIA DA INSTITUiÇÃO
Desde a sua implantação em 1951 , a Faculdade

de Ciências Agrárias do Pará teve vida independente,
apesar de no seu início funcionar anexa ao Instituto
Agronômico do Norte por imposição legal do Decre
to-Lei de sua criação.

Com o advento da Lei N° 3.763, de 25 de abril
de 1960, esse diploma legal conferiu-lhe autonomia,
situando-a no âmbito da então Superintendência do
Ensino Agrícola e Veterinário do Ministério da Agricul
tura, situação que manteve até o ano de 1967 quan
do, em razão do Decreto-Lei 200, de 75 de fevereiro
desse ano, o Decreto N° 6.073, de 19 de maio de
1967, transferiu para o Ministério da Educação e Cul
tura os estabelecimentos isolados de ensino superior
de Agronomia e Veterinária, que passaram à subordi
nação da Secretaria de Ensino Superior - SESU, do
MEC.

Em decorrência do art. 40 do Lei N° 5.540, todos os
estabelecimentos isolados de ensino superior per
tencentes ao governo federal, entre eles a FCAP,
que ainda não eram Autarquias foram, através do
Decreto. 656, de 7 de junho de 1972, transformados
em Autarquias de Regime Especial e, portanto, com
o mesmo regime jurídico das

Universidades, passando a possuir, em conse
quência, autonomia didática, disciplina financeira e
administrativa.

A partir de sua implantação como Escola de
Agronomia da Amazônia e, atualmente, sob a deno
minação de Faculdade de Ciências Agrárias do Pará,

a instituição tem se mantido fiel a área de Ciências
Agrárias, inicialmente com o curso de Engenharia
Agronômica, posteriormente agregando o de Enge
nharia Florestal e o de Medicina Veterinária e, mais
recentemente, o de Engenharia de Pesca e o de Zoo
tecnia, constituindo-se no mais importante estabele
cimento de ensino nesse setor de conhecimento do
região norte do país.

E essa especialização redundou em resultados
positivos que se refletiram na alta eficiência de sua
administração acadêmica e elevado valor da relação
benefício/custo, quando comparada com o gigantis
mo de outras instituições de ensino da área federal da
região, a nível de universidade.

Alguns indicadores relevantes em termos de
avaliação, como qualificação do corpo docente, a re
lação aluno/professor, custos de manutenção de tão
complexa infra-estrutura e extensa área física, onde
se distribuem inúmeros prédios administrativos, labo
ratórios, salas de aulas, campos de demonstração e
áreas experimentais, conferem à FCAP uma posição
destacada no contexto das instituições de ensino su
perior do norte do Brasil e justificam, em grande por
te, ter mantido a sua condição de estabelecimento
isolado, ainda que a criação da Universidade Federal
do Pará tenha sido em época posterior à implantação
da FCAP e essa nova instituição incorporado as Fa
culdades Federais então existentes, como a de Medi
cina, a de Direito, a de Odontologia e de Economia,
entre outras.

A sua dimensão regional, extrapolando, inclusi
ve, os fronteiras territoriais brasileiras, foi outro fator
que favoreceu essa circunstância, pois sempre foi re
conhecida e considerada como a mais importante
instituição dedicada ao ensino da área de Ciências
Agrárias de todo o Trópico Úmido Americano, embora
a mudança de seu nome de Escola de Agronomia da
Amazônia em Faculdade de Ciências Agrárias do
Pará, tivesse diminuído, um pouco, o entendimento
da sociedade, essa amplitude regionalizada como era
vista a ex-Escola de Agronomia e reduzida a impor
tância que representava no espaço territorial de sua
abrangência, como a entidade-mãe de todos os ou
tros estabelecimentos voltados para a formação pro
fissional em agronomia, como aconteceu com a cria
ção da Escola de Agronomia do Maranhão e do Curso
de Agronomia no Amazonas, ambos hoje integrantes
das Universidades Federais do Maranhão e do Ama
zonas, respectivamente.

Com a responsabilidade de ser um centro de ex
celência da área de ensino em Ciências Agrárias na
Região, desde que desenvolve há mais de 20 anos,
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os 3 cursos profissionais básicos dessa importante dades, estabelecendo os requisitos essenciais para
área do conhecimento humano, o de Agronomia, o de essa organização, que são fundados em conceito de
Medicina Veterinária e de Engenharia Florestal, e racionalidade, de organizacidade, de indissociabilida-
agora também os de Engenharia de Pesca e de Zoo- de entre o ensino e pesquisa e a universabilidade de
tecnia, a FCAP há muito reclamava um outra estrutu- campo que, no caso da FCAP, deve ser assegurada
ra organizacional mais compatível com as tarefas de- pela especialização na área de Ciências Agrárias.
sempenhadas por essa instituição que, além de ensi- Outro destaque da organizacidade da FCAP é a
no, tem uma vasto experiência em pesquisa e exten- de que sustenta o seu funcionamento como se fosse
são, bem como pudesse contemplar um dos grandes uma Universidade de pequeno porte, o que constitui
objetivos que esteve sempre presente na consciência uma outra vantagem, pois não tem os entraves e difi-
técnica e científico do comunidade universitário, que culdades de uma grande organização, como de algu-
desejava o sua transformação em Universidade Ru - mas Universidades que agigantaram-se em suas es-
ral, modelo à época prevalescente pela legislação do truturas e funções institucionais.
ensino superior brasileiro, pois era, e ainda é, a mais O grau de excelência das atividades de eIISUlO,
completa instituição da Amazônia brasileira com ca- pesquisa e extensão que são desenvolvidas pela ins-
pacidade de desenvolver um sistema harmônico de tituição, é fruto da titulação do seu campo docente
ensino-pesquisa-extensão em Ciências Agrárias e que é o de melhor índice de Qualificação Docente do
uma das melhores paro essa função existente na Norte do país, bem como pelo intercâmbio e colabo-
zona do Trópico Úmido das Américas. ração científica com outras entidades e, também, da

Em 20 de dezembro de 1996 foi editada a Lei n° enorme possibilidade de treinamento e estágios e
9.394 (DOU de 23-12-96), estabelecendo as Diretri- pesquisas que são ofertadas pela rede de Bases Físi-
zes e Bases da Educação Nacional, a chamada Lei cas inferiorizadas.
Darcy Ribeiro, por ter sido esse notável educador o 12. A TRANSFORMAÇÃO INSTITUCIONAL
autor do ante projeto, na qualidade de Senador da A análise de todas as condições expostas indi-
República. cam que decorridos mais de 50 anos de existência, a

No capítulo IV - da Educação Superior, o pará- Faculdade de Ciências Agrárias do Pará hoje já apre-
grafo único, do art. 52 dispõe que "é facultada a cria- senta sinais de esgotamento de seu modelo acadêmi-
ção de universidades especializadas por campo do co e da sua capacidade para responder com rapidez
saber", que se constituiu a primeira abertura aos esta- às demandas de inferiorizar no Estado e na Região os
belecimentos isolados da rede federal atingirem essa seus cursos de Ciências Agrárias atualmente existen-
condição, via transformação institucional o que, até tes e os demais que as necessidades do processo de
então, não havia previsão legal para esse procedi- desenvolvimento regional está exigindo, o que aponta
mento. para a exigência de transformá-Ia em Universidade

Como se verifica, a Faculdade de Ciências Especializada, com o propósito de dota-Ia dos meca-
Agrárias do Pará é o maior Centro de Ensino Especia- nismos e instrumentos legais indispensáveis às res-
lizado no Norte do país, o que, de certa forma, se postas, que devem ser rápidas, aos novos tempos na
mantém em perfeita identidade com o pensamento Amazônia, exigente em organizações flexíveis e dinâ-
universitário hoje corrente, da necessidade da exis- micas que saibam operar de modo próprio, como se
tência de Universidades Especializadas por área de espera de uma Universidade.
conhecimento e de saber nas diversas regiões do Assim, a pretensão de transformação é legítima,
país e dessa forma, apesar do disposto no art. 8° da viável e necessária, pois a Região aspira um novo
Lei n° 5.540, de 28 de novembro de 1968, a PCAP modelo mais compatível com os desejos da socieda-
continuou sob a forma de estabelecimento isolado, de, especialmente no que se refere à preparação de
dada a especialização que manteve ao longo do tem- mão-de-obra especializada em Ciências Agrárias,
po, o que levou as autoridades a considerá-Ia, sem- desde que a atual configuração jurídica - institucional
pre, como uma instituição que deveria guardar o sua não mais se conforma com os anseios de uma econo-
autonomia, pois se incorporada a uma outra entidade, mia globalizada, hoje corrente em todo o mundo aci-
ficaria diluída com riscos de afetar o seu desempe- dental.
nho. Deste modo, a presente proposta de Transfor-

Por outro lado, afastada a hipótese prevista no mação Institucional que ora submeto à consideração
art. 8°, restaria a aplicação do dispositivo constante de Vossa Excelência e dos Senhores Deputados des-
do art. 11, que disciplina a organização das universi- ta Casa é uma medida de longo alcance acadêmico e
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social para a região e materializa o desejo de muitas
gerações de profissionais egressos da FCAP, bem
como da Comunidade Científica Regional.

Sala de Sessões, em de dezembro de 2001 .

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

.. Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

.. Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 02 de outubro de
1995

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

.. Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 02 de outubro de
1995

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em, 20-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.765, DE 2001
(Do Sr. Eni Voltolini)

Sugere a alteração da Portaria do
Ministério da Previdência e Assistência
Social n° 375, de 2001, que torna obriga
tório o recolhimento da contribuição pre
videnciária por meio eletrônico.

(Publique-se. Encaminhe-se.)
Excelentíssimo Senhor Ministro da Previdência

e Assistência Social,

Esse Ministério, por meio da Portaria n° 375, de
25 de janeiro de 2001, tornou obrigatário, a partir da
competência fevereiro de 2001 , o recolhimento, pelas
empresas, das contribuições devidas ao Instituto Na
cional do Seguro Social mediante débito em conta co
mandado por meio da rede internet ou por aplicativos
eletrônicos disponibilizados pelos bancos. A referida
portaria permitiu, em caráter excepcional, que até 30
de junho de 2001 a rede bancária contratada proce
desse ao recolhimento em guichê de caixa.

Posteriormente, foi editada a Portaria n° 2.744,
de 27 de julho de 2001, que postergou a adoção das
medidas contidas na Portaria n° 375, de 2001 , permi
tindo que a rede bancária contratada proceda ao re
colhimento da contribuição previdenciária em guichê
de caixa até 30 de novembro de 2001 .



PORTARIA MPAS N° 375, DE 24
DE JANEIRO DE 2001

Estabelece que, a partir da Compe
tência fevereiro de 2001, os Recolhimen
tos de Contribuições Sociais arrecada
das pelo INSS de Empresas deverão ser
efetuados, exclusivamente, mediante dé
bito em conta por meio da rede internet
ou por aplicativos eletrônicos disponibili
zados pelos bancos.

O Ministro de Estado da Previdência e Assistên
cia Social, no exercício da competência prevista no
art. 87, parágrafo único, incisos I e 11, da Constituição
da República,

Considerando a importância de promover a raci
onalização de procedimentos operacionais, visando o
aperfeiçoamento dos processos e a redução de cus
tos;

Considerando a tendência natural de substitui
ção do mecanismo tradicional de pagamento direto
em guichê de caixa, mais complexo e demorado, por
transações por meio eletrônico;

Considerando que os recolhimentos de contri
buições, por meio de débito em conta corrente acio
nado por meio de sistemas já disponibilizados pela
rede bancária, traz comodidade para o contribuinte
e enseja maior segurança no trato das informações,
resolve:
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Ao editar a Portaria n° 2.744, de 2001, esse Mi- LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
nistério reconheceu que a diversidade de característi- COORDENAÇÃO DE ESTUDOS
cas dos contribuintes da Previdência Social impôs di- LEGISLATIVOS - CeDI
ficuldades ao cumprimento da data limite anterior
mente fixada pela Portaria n° 375, de 2001 , situações
ainda pendentes de solução. De fato, a adoção dessa
nova sistemática tem causado transtornos entre as
empresas de micro e pequeno porte, haja vista o fato
de ainda não terem incorporado ao seu cotidiano o
uso da internet e tampouco disporem de equipamen
to necessário para fazê-lo.

Em que pese o recolhimento por meio eletrônico
ser uma medida que concorrerá para modernizar e
agilizar o processo administrativo no âmbito do INSS,
inclusive reduzindo os seus custos operacionais, en
tendemos que, no momento atual, não há necessida
de de tomar obrigatório o recolhimento por meio ele
trônico' pois estamos certos de que com a massifica
ção do uso de equipamentos de computador e, em
conseqüência, da internet, essa meta será breve
mente alcançada. Nesse sentido, julgamos importan
te salientar que estão em andamento parcerias entre
associações de micro e pequenas empresas e institu
ições financeiras, em especial a Caixa Econômica Fe
deral, para financiamento de equipamentos e progra
mas de computador.

Ante o exposto, sugerimos que seja revogada a
Portaria nO 375, de 2001, desse Ministério para permi
tir, por período indeterminado, o recolhimento de con
tribuição arrecadada pelo Instituto Nacional do Segu
ro Social diretamente em guichê de caixa de bancos.

Plenário Ulysses Guimarães, 5 de novembro de
2001 . - Deputado Eni Voltolini.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Eni Voltolini)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo, relativa à obrigatoriedade
do recolhimento de contribuição previ
denciária por meio eletrônico.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa seja encaminhada ao Poder Executivo a indica
ção em anexo, sugerindo a alteração da Portaria do
Ministério da Previdência e Assistência Social n° 375,
de 25 de janeiro de 2001, para permitir o recolhimento
de contribuição previdenciária em guichê de caixa de
banco.

Plenário Ulysses Guimarães, 5 de novembro de
2001 . - Deputado Eni Voltolini.

Art. 1° Estabelecer que, a partir da competên
cia fevereiro de 2001, os recolhimentos de contribui
ções sociais arrecadadas pelo Instituto Nacional do
Seguro Social-INSS de empresas deverão ser efe
tuados, exclusivamente, mediante débito em conta
comandado por meio da rede internet ou por aplica
tivo eletrônicos disponibilizados pelos bancos.

Art. 2° Os bancos contratados pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, para execução
dos serviços de arrecadação, deverão dispor de sis
temas que permitam o recolhimento das contribui
ções sociais pelos meios referidos no artigo anterior.

Parágrafo único. Excepcionalmente, até 30
de junho de 2001, a rede bancária contratada
poderá proceder o recolhimento em guichê de
caixa.

Art. 3° Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Waldeck Ornélas.



TíTULO IV
Das Proposições

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17 DE 1989
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PORTARIA N° 2.744, DE 27 DE JULHO DE 2001 § 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será

O Ministro de Estado da Previdência e Assistên- objeto de requerimento escrito, despachado pelo
cia Social, no exercício da competência prevista no Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
art. 87, parágrafo único, incisos I e 11, da Constituição Deputados.
da República. * Alterado para Diário da Câmara dos Depu-

Considerando as dificuldades não previstas tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
quando do estabelecimento de data limite para aco _ duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro

Ihimento da guias em guichê de caixa, ainda penden- de 1995.
tes de solução adequada, devidas à diversidade de § 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
características dos contribuintes; as seguintes normas:

Considerando a concentração de demanda I - as indicações recebidas pela Mesa serão li-
para desenvolvimento de aplicativos de geração ou das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
transmissão de arquivos da Guia de Recolhimento da Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis-
Previdência Social-GPS, que impossibilitou adequa- sões competentes;
ção a nova sistemática de recolhimentos por meio * Alterado para Diário da Câmara dos Depu-
eletrônico, resolve: tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das

Art. 1° O parágrafo único, do artigo 2° da Porta- duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
ria n° 375, de 26 de janeiro de 2001, passa a vigorar de 1995.
com a seguinte redação: 11 - o parecer referente à indicação será proferi-

"Parágrafo único. Excepcionalmente, até 30 de do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
novembro de 2001, a rede bancária contratada pode- Presidência da Comissão:
rá proceder o recolhimento em guichê de caixa." 111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi-

Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
sua publicação. _ Roberto Brant. os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução nO 10, de 1991.

1- sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

II - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 12-12-01 . - Aécio Neves, Presidente.

INDICAÇÃO N° 2.766, DE 2001
(Do Sr. Alex Canziani)

Solicita a redução das alíquotas do
IPI e do ICMS incidentes sobre máquinas
e implementos agrícolas.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda:
Tenho a honra de me dirigir a V. Exa no senti

do de solicitar a redução, em setenta e cinco por
cento, das alíquotas do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI e do Imposto sobre Opera
ções Relativas à Circulação de Mercadorias e so-
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bre Prestações de Serviços de Transporte Interes
tadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS
incidentes sobre as máquinas e implementos agrí
colas adquiridas por produtores rurais através de
suas cooperativas.

Bem -ei que constitucionalmente apenas as alí
quotas do IPI podem ser alteradas por ato do Poder Exe
cutivo; as do ICMS - em patamar abaixo do estabelecido
pelo Senado Federal para as alíquotas interestaduais 
podem ser alteradas somente por acordo dos Estados e
do Distrito Federal celebrado no Conselho Nacional de
Política Fazendária - CONFAZ. V. Ex;3, no entanto, como
presidente desse órgão coletivo dos Estados, pode en
caminhar-lhe a proposta de deliberação e defender seus
méritos e a justeza de sua aprovação.

A solicitação deve---se à necessidade inequívoca
de o produtor rural contar com máquinas e implemen
tos agrícolas modernos e eficientes, capazes de pro
porcionar redução de custos operacionais e de elevar,
conseqüentemente, a produtividade do campo.

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 2001. 
Deputado Alex Canziani

REQUERIMENTO
(Do Sr. Alex Canziani)

Requer o envio de indicação ao Mi
nistro da Fazenda, no qual é solicitada a
redução das alíquotas do IPI e do ICMS
incidentes sobre máquinas e implemen
tos agrícolas.

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa seja encaminhada ao Poder Executivo a Indica
ção em anexo, sugerindo a redução das alíquotas do
IPI e do ICMS incidentes sobre máquinas e imple
mentos agrícolas.

~ Sala das Sessões, 5 de dezembro de 2001. 
Deputado Alex Canziani

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
1-sugere a outro Poder a adoção de providência, a

realização de ato administrativo ou de gestão ou o envio
de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Limara dos Deputa
dos, por Aio dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão:

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres:

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.



04222 Quillla-l~ira 28 DIÁRIO DA CÁMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2002

Publique-se. Encaminhe-se.

Em 27-12-01 . - Aécio Neves, Presi
dente.

INDICAÇÃO N° 2.767, DE 2001
(Do Sr. Mendes Ribeiro Filho)

Sugere a criação de um programa
nacional de incremento do uso de gás
natural veicular para a frota de taxis.

Excelentíssimo Senhor Ministro-Chefe da
Casa Civil da Presidência da República:

A adaptação necessária nos veículos auto
motores para uso do gás natural veicular tem sido
feita quase exclusivamente pelos proprietários de
taxis. Esta situação é explicada pelo fato de o custo
da adaptação, atualmente em torno de dois mil e
quinhentos reais, ser compensador para os moto
ristas que usam intensamente seus veículos,
como é o caso dos taxistas. Para estes, a adapta
ção é muito interessante, visto que a economia nos
gastos com combustível, tendo a gasolina como
comparação, pode chegar em tomo de setenta por
cento. A conseqüência é que a demanda por adap
tação é muito elevada, e não pode ser atendida
prontamente.

Tal cenário justifica, em nosso entender, a
ação do Governo Federal por meio de um programa
de âmbito nacional, que ora sugerimos, de incentivo
ao uso do gás natural veicular pela frota nacional de
taxis. Tal programa comportaria ações da União e
dos Estados no sentido de aumentar a oferta de gás
natural nos postos de abastecimento, prevendo
para os investimentos necessários linhas de crédito
com recursos da União, a juros favorecidos, ou ou
tras formas de apoio, como subsídios ou incentivos
fiscais. Pelo lado dos taxistas, é fundamental que
também sejam estabelecidas condições especiais
de financiamento para o investimento necessário à
adaptação, cujo valor, mesmo não sendo especial
mente elevado, inibe o profissional que tira seu sus
tento do veículo.

No momento em que as tensões internacionais
se acirram após os violentos atentados nos Estados
Unidos, urge encontrar alternativas à importação de
petróleo.

Sala das Sessões, 5 de de dezembro de 2001.
- Deputado Mendes Ribeiro Filho.

REQUERIMENTO
(Do Sr.Mendes Ribeiro Filho)

Requer o envio de Indicação ao
Poder Executivo, relativa à criação de
programa de incentivo do uso de gás
natural como combustível pela frota na
cional de taxis.

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa

. seja encaminhada ao Poder Executivo a Indi
cação em anexo, sugerindo que seja criado e imple
mentado um programa de governo para incentivo do
uso de gás natural como combustível pela frota nacio
nal de táxis.

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 2001. 
Deputado Mendes Ribeiro Filho.

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
1- sugere a outro Poder a adoção de providência,

a realização de ato administrativo ou de gestão, ou o
envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa ex
clusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na. hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

•Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.



TíTULO IV
Das Proposições

Requer o envio de indicação ao Po
der Executivo, relativa à criação da bol
sa- medicamento.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa seja encaminhada ao Poder Executivo a Indica
ção em anexo, sugerindo a instituição da bolsamedi
camento, como auxílio às pessoas que necessitam de
medicamentos mas não têm poder aquisitivo suficien
te para adquiri-los.

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 2001. 
Deputado Átila Lins.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 27-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.768, DE 2001
(Do Sr. Átila Lins)

Sugere a instituição da bolsa-medi
camento.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro José Serra:
Sabe V. Exa que uma grande parte de nossa

população não tem recursos suficientes para adqui
rir os medicamentos de que necessita, na rede co
merciai de farmácias, mesmo considerando a exis
tência dos medicamentos genéricos, política acer
tada e exitosa que sua Pasta vem estruturando com
eficiência.

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação. ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.
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§ 2° Na hipótese do inciso 11. serão observadas Como o Governo Federal tem utilizado políticas
as seguintes normas: de auxílio social aos segmentos menos aquinhoados

1- as indicações recebidas pela Mesa serão li- de nossa população, como a bolsa-escola, por exem-
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da pio, venho respeitosamente sugerir à V. Exa a adoção
Câmara dos Deputados e encaminhadas ás Comis- de um mecanismo semelhante para os que precisam
sões competentes; de medicamentos.

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu- A bolsa-medicamento, ou o cheque-medica-
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das mento, poderia ser concedido àquelas pessoas mais
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outu- necessitadas, que têm sua saúde ameaçada pela fal-
bro de 1995. ta de continuidade no uso dos seus medicamentos.

II - o parecer referente à indicação será proferi- Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde po-
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da deriam fazer a identificação e a inscrição desses paci-

Presidência da Comissão: entes.
111_ se a Comissão que tiver de opinar sobre in- Dessa forma, o Governo Federal supriria, com

dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá uma política social, mais uma lacuna de necessida-
este os trâmites regimentais das proposições congê- des básicas da população com nível baixo de renda,
neres: que está relacionada com a dificuldade de acesso

aos medicamentos.

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2001. 
Deputado Átila Lins.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Átila Lins)
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CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I,a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

• Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente á indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão:

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sen
tido, o Presidente da Câmara, ao chegar o proces
so à Mesa, determinará o arquivamento da indica
ção, cientificando-se o Autor para que este, se qui
ser, ofereça projeto próprio à consideração da
Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 11-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.769, DE 2001
(Do Sr. Clementino Coelho)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério de Minas e Ener
gia, determinar à Aneel a realização de
estudos visando à introdução de altera
ções na Portaria DNAEE n° 105, de
1992, alterada pela Resolução Aneel n°
277, . de 2000. Publique-se. Encami
nhe-se.

Senhor Ministro,

A Portaria DNAEE n° 105, de 3 de abril de 1992,
reconhecendo a importância da irrigação para a agri
cultura nordestina e desta para a economia regional,
estabeleceu descontos especiais na tarifa de consu
mo de energia elétrica utilizada exclusivamente na
atividade de irrigação, desde que preenchidas, cumu
lativamj3nte, certas condições:

A Resolução Aneel n° 277, de 19 de julho de
2000, ao alterar os termos da portaria acima mencio
nada, fê-lo para conformar seu texto ao disposto na
lei n° 9.690, de 14 de julho de 1998, e no Decreto n°
2.885, de 17 de dezembro de 1998, que incluíram na
área de atuação da Superintendência do Desenvolvi
mento do Nordeste - SUDENE, os Municípios do
Norte do Estado do Espírito Santo e do Nordeste do
Estado de Minas Gerais.

Obstinadamente, por meio das mais avançadas
tecnologias de irrigação, busca o nordestino vencer a
inclemência do clima e a insensibilidade de alguns
burocratas, que insistem em opor obstáculos ao de
senvolvimento de nossa região.

O texto legal sob comento encerraria satisfatório
alcance não fossem a metodologia na aferição do
consumo e a curteza do período em que são concedi
dos os descontos especiais.

O pleito dos agricultores, encabeçados pela
Associação dos Usuários do Perímetro Irrigado de
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Tourão, é, de um lado, que o horário de "descontos
especiais na tarifa de consumo de energia elétrica"
seja estendido ao período de 22:00 às 6:00h, perfa
zendo um turno de irrigação de oito horas diária, e, de
outro, que seja alterada a metodologia de leitura, de
modo que a maior demanda computada fora desse
horário seja utilizada como parâmetro exclusivo para
determinar o total a ser pago pela energia consumida
pelos irrigantes.

Temos a mais firme convicção de que, atenden
do a este pleito, estará V. Exa dando valiosa contribui
ção para que o desenvolvimento do Nordeste trilhe no
caminho seguro em direção do Progresso e da Justi
ça Social.

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 2001. 
Deputado Clementino Coelho.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Clementino Coelho)

Requer o envio de indicação aS. Ex",
o Senhor Ministro de Estado de Minas e
Energia, para que determine à Aneel estudo
visando à introdução de alterações na Por
taria DNAEE n° 105, de 1992, alterada pela
Resolução Aneel nO 2n, de 2000.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa , seja encaminhada a S. Exa o Senhor Ministro
de Estado de Minas e Energia a Indicação em anexo,
em que sugiro seja determinada à Agência Nacional
de Energia Elétrica - ANEEl, a realização de estudo
visando à introdução de alterações na Portaria
DNAEE n° 105, de 3 de abril de 1992, alterada pela
Resolução ANEEl n° 277, de 19 de julho de 2000.

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 2001. 
Deputado Clementino Coelho.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLA TIVOS 

CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva:

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões a cerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;
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IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sen- Ecoporanga, Ponto Belo, Montanha, Mucurici e
tido o Presidente da Câmara, ao chegar o proces- Pedro Canário, da região norte do Estado do
so àMesa, determinará o arquivamento da indica- Espírito Santo.
ção, cientificando-se o Autor para que este, se qui- Art. 2° O Poder Executivo regulamentará esta
ser, ofereça projeto próprio à consideração da Lei no prazo de sessenta dias.

Casa; Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
V - não serão aceitas proposições que objeti- blicação.

vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

LEI N° 9.690, DE 15 DE JULHO DE 1998

Dispõe sobre a inclusão do Vale do
Jequitinhonha do Estado de Minas Gera
is e de Municípios da região Norte do
Estado do Espírito Santo, na área de atu
ação da Superintendência do Desenvolvi
mento do Nordeste - Sudene.

Art. 1° Para os efeitos da Lei n° 3.692, de 15
de dezembro de 1959, é o Poder Executivo autori
zado a incluir na área de atuação da Superinten
dência do Desenvolvimento do Nordeste 
SUDENE, os Municípios de Almenara, Araçuaí,
Bandeira, Berilo, Cachoeira do Pajeú, Capelinha,
Caraí, Carbonita, Chapada do Norte, Comerci
nho, Coronel Murta, Couto Magalhães de Minas,
Datas, Diamantina, Divisópolis, Felício dos San
tos, Felisburgo, Francisco Badaró, Itamarandiba,
Itaobim, Itinga, Jacinto, Jequitinhonha, Joaíma,
Jordânia, Malacacheta, Mata Verde, Medina, Mi
nas Novas, Montezuma, Novo Cruzeiro, Padre Pa
raíso, Palmópolis, Pedra Azul, Rio do Prado, Rio
Vermelho, Rubim, Salto da Divisa, Santa Maria do
Salto, Santo Antônio Jacinto, Senador Modestino
Gonçalves, São Gonçalo do Rio Preto, Serro, Tur
malina, Virgem da Lapa, da região do Vale do Je
quitinhonha, no Estado de Minas Gerais; e os Mu
nicípios de Baixo Guandu, Colatina, Linhares,
Marilândia, Rio Bananal, São Domingos do Norte,
Pancas, Sooretama, Alto Rio Novo, Águia Branca,
São Gabriel da Palha, Vila Valéria, Jaguaré, Man
tenópolis, Barra de São Francisco, Vila Pavão,
Água Doce do Norte, Nova Venécia, São Mateus,
Conceição da Barra, Boa Esperança, Pinheiros,

DECRETO N° 2.885,
DE 17DE DEZEMBRO DE 1998

Regulamenta a Lei nO 9.690, de 15
de julho de 1998, que autoriza a inclusão
de Municípios na Área de Atuação da Su
perintendência do Desenvolvimento do
Nordeste Sudene.

Art. 1° Ficam incluídos na área de atuação
da Superintendência do Desenvolvimento do Nor
deste - SUDENE os Municípios de Almenara,
Araçuaí, Bandeira, Berilo, Cachoeira do Pajeú,
Capelinha, Caraí, Carbonita, Chapada do Norte,
Comercinho, Coronel Murta, Couto Magalhães de
Minas, Datas, Diamantina, Divisópolis, Felício
dos Santos, Felísburgo, Francísco Badaró, Itama
randiba, Itaobim, Itinga, Jacinto, Jequitinhonha,
Joaíma, Jordânia, Malacacheta, Mata Verde, Me
dina, Minas Novas, Montezuma, Novo Cruzeiro,
Padre Paraíso, Palmópolis, Pedra Azul, Rio do
Prado, Rio Vermelho, Rubim, Salto da Divisa,
Santa Maria do Salto, Santo Antônio Jacinto, Se
nador Modestino Gonçalves, São Gonçalo do Rio
Preto, Turmalina, Virgem da Lapa, da Região do
Vale do Jequitinhonha, no Estado de Minas Gera
is, e os Municípios de Baixo Guandu, Colatina, Li
nhares, Marilândia, Rio Bananal, São Domingos
do Norte, Pancas, Sooretama, Alto Rio Novo,
Águia Branca, São Gabriel da Palha, Vila Valéria,
Jaguaré, Mantenópolis, Barra de São Francisco,
Vila Pavão, Água Doce do Norte, Nova Venécia,
São Mateus, Conceição da Barra, Boa Esperan
ça, Pinheiros, Ecoporanga, Ponto Belo, Monta
nha, Mucurici e Pedro Canário, da região norte do
Estado do Espírito Santo.

Art. 2° Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.



Inclui municípios do Norte do Espí
rito Santo e Nordeste de Minas Gerais
nos descontos tarifários para ligação.

(*)0 Diretor-geral da Agência Nacional de
Energia Elétrica - ANEEL, no uso de suas atribui
ções regimentais, de acordo com deliberação da Di
retoria, e tendo em vista o disposto no inciso IV e X
do art. 4° do anexo I do Decreto n° 2.335, de 6 de
outubro de 1997; e Considerando a Lei n° 9.690, de
14 de julho de 1998, e o Decreto n° 2.885, de 17 de
dezembro de 1998, que incluiram na área de atua
ção da Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste - SUDENE, os municípios do Norte do
Estado do Espírito Santo e do Nordeste do Estado
de Minas Gerais;

Regiões do País: Grupo ':4" Grupo "B"
Nordeste e regiões geoeconômicas denomi
nadas Vale do Jequitinhonha e Polígono da
Seca, no Estado de Minas Gerais 90% 73%
Norte e Centro-Oeste e demais regiões do
Estado de Minas Gerais 80% 67% Demais
Regiões 70% 60%

Parágrafo único. Os descontos a que se refere
este artigo serão aplicados de forma não cumulativa
com outros descontos concedidos à classe rural.

Art. 3° Os equipamentos necessários para a medi
ção e controle da energia fornecida em conformidade
com o estabelecido nesta Portaria deverão ser instala
dos às expensas do consumidor interessado, de acordo
com especificações feitas pelo concessionário.

Art. 4° Caberá ao concessionário fiscalizar o uso
da energia nas condições estabelecidas nesta Portaria.

Parágrafo único. Sendo constatado o descum
primento de qualquer uma das condições previstas
nesta Portaria, o consumidor perderá o direito aos
descontos previstos no art. 2°, enquanto não for regu
larizada a situação.

Art. 5° O concessionário poderá não atender ou
suspender a aplicação dos descontos caso se configure
a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art.
75 da Portaria n° 222, de 22 de dezembro de 1987.

Art. 6° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Ricardo Pinto Pinheiro.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - ANEEL

RESOLUÇÃO N° 277, DE 19 DE JULHO DE 2000

O Diretor do Departamento Nacional
de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, da
Secretaria Nacional de Energia - SNE, do
Ministério da Infra-Estrutura - MINFRA, no
uso de suas atribuições, de Acordo Com A
Legislação que rege a fixação das tarifas
de energia elétrica e considerando a expo
sição de motivos n° 32, de 11 de março de
1992, do Ministério da Agricultura e Refor
ma Agrária, em conjunto com o Ministério
da Infra-estrutura, bem como o Disposto
na Portaria n° 45, de 20 de março de 1992,
do Ministério da Infra-Estrutura,

Resolve:
Art. 1° Para as unidades consumidoras de ener

gia elétrica classificadas como Rural, inclusive Coo
perativas de Eletrificação Rural, serão concedidos
descontos especiais na tarifa de consumo de energia
elétrica utilizada exclusivamente na atividade de irri
gação, desde que sejam preenchidas, cumulativa
mente, as seguintes condições:

I - que o consumidor o solicite;

11 - que a unidade consumidora seja atendida
por meio do Sistema Elétrico Interligado;

111 - que o consumidor não possua débito venci
do junto ao concessionário.

§ 1° Os descontos mencionados no caput deste
artigo incidirão somente sobre o consumo de energia
elétrica verificado no período compreendido entre as
23 (vinte e três) e às 5 (cinco) horas.

§ 2° Os descontos previstos nesta Portaria serão
concedidos sem prejuízo do direito de opção do consu
midor por qualquer modalidade tarifária vigente.

§ 3° No caso das unidades consumidoras classi
ficadas como Cooperativa de Eletrificação Rural, o
consumo sujeito aos descontos estabelecidos nesta
Portaria será aquele correspondente ao somatório
dos consumos dos cooperados, verificados no perío
do estabelecido no § 10, cabendo às Cooperativas for
necer os dados necessários para que o concessioná
rio possa elaborar a fatura com os descontos.

§ 4° As Cooperativas de Eletrificação Rural de
verão repassar integralmente aos seus cooperados,
responsáveis pelo consumo exclusivo para fins de irri
gação, nos termos desta Portaria, os descontos por
ela obtidos.

Art. 2° Para a energia elétrica utilizada nas con
dições estabelecidas no art. 1°, serão concedidos os
seguintes descontos aplicáveis às tarifas de consumo
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PORTARIA N° 105, DE 3 DE ABRIL DE 1992 correspondente ao subgrupo e à modalidade tarifária
a que pertencer a unidade consumidora:
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Considerando a adequacidade de estender a
estes municípios os mesmos benefícios dispensados
pela regulamentação do Setor Elétrico aos da região
Nordeste;

Considerando o que consta do Processo
n° 48500.004323/99-81;

Resolve:
Art. 1° O art. 2° da Portaria DNAEE n° 105, de 3 de

abril de 1992, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2° Para a energia elétrica utilizada nas con

dições estabelecidas no art. 1°, serão concedidos os
seguintes descontos aplicáveis às tarifas de consumo
correspondente ao subgrupo e à modalidade tarifária
a que pertencer a unidade consumidora:"

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação. - José Mário Miranda Abdo.
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(*) Retificação

Na Resolução ANEEl n° 277, publicada no DO
n° 139-E, de 20 de julho de 2000, seção I, página
n° 37, onde sec lê no quadro do artigo 1° "Norte e
Centro Oeste" leia-se "Norte e Centro Oeste e demais
regiões do Estado de Minas Gerais".

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
1- sugere a outro Poder a adoção de providência, a

realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio
de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

II - sugere a manifestação de uma ou mais
Comissões acerca de determinado assunto, visando
a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na. hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo Pre
sidente e publicado no Diário da Câmara dos Deputa
dos.

.. Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

.. Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das duas Casas do
Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

II - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão:

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.



INDICAÇÃO N° 2.770, DE 2001
(Do Sr. Haroldo Bezerra)

Sugere a transformação do campus
de Marabá, da Universidade Federal do
Pará, em Universidade Federal do Sul do
Pará.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação:

Dirijo-me à V.Exa para sugerir a criação da Uni
versidade Federal do sul do Pará, por desmembra
mento do Campus de Marabá da Universidade Fede
ral do Pará:

Até o início da década de 70 do século passado,
o Sul e Sudeste paraense, com uma área de 289.799
km2, possuía apenas 8 (oito) municípios (Marabá,
Conceição do Araguaia, Itupiranga, Tucurui, Jacundá,
São Felix do Xingu, São João do Araguaia, Santana
do Araguaia) com uma população de 92.665 habitan
tes e densidade demográfica de 0,32 hab/km2, confi
gurando uma vasta região que, apesar de sua conhe
cida e diversificada potencialidade para geração de ri
queza mineral, agrícola, madeireira, pecuária e extra
tivista, caracterizava-se como um grande vazio demo
gráfico.

Da década de 70 em diante, suas potencialida
des econômicas, sua excelente localização estratégi
ca ao longo do eixo Araguaia-Tocantins e suas peculi
aridades geopolíticas, levaram o Governo Federal a
adotar medidas de incentivo à ocupação populacional
da região por levas de migrantes de várias regiões do
país. Sabemos que no início da década de 80, a popu
lação medida pelo IBGE já chegava a 307.500 habi
tantes, tendo-se um incremento de 350%, com uma
taxa média de 35% aa.

Como conseqüência, observou-se, a partir de
então, uma verdadeira explosão demográfica da re
gião, que não estava preparada para tal, acarretando
transformações de toda ordem, inclusive políticoad
ministrativas, tanto que, desde os anos 90 do século
passado, a região já conta com 39 (trinta e nove) mu
nicípios (Abel Figueiredo, Água Azul do Norte, Ba
nach, Bom Jesus do Tocantins, Brejo Grande do Ara
guaia, Breu Branco, Canaã dos Carajás, Conceição
do Araguaia, Cumarú do Norte, Curionópolis, Dom
Elizeu, Eldorado dos Carajás, Floresta do Araguaia,
Goianésia do Pará, Itupiranga, Jacundá, Marabá,
Nova Ipixuna, Novo Repartimento, Ourilândia do Nor-
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Publique-se. Encaminhe-se. te, Pacajá, Palestina do Pará, Parauapebas, Pau
Em 20-12-01. - Aécio Neves, Presi- D'arco, Piçarra, Redenção, Rio Maria, Rondon do

dente. Pará, Santa Maria das Barreiras, Santana do Aragua
ia, São Domingos do Araguaia, São Félix do Xingú,
São Geraldo do Araguaia, São João do Araguaia, Sa
pucaia, Tucumã, Tucuruí, Ulianópolis e Xinguara e,
pelo último censo, 1.143.910 (Hum milhão, cento e
quarenta e três mil e novecentos e dez) habitantes.
Esses municípios distam, em média, 700 Km, da capi
tal do Estado.

A intensa ocupação populacional da região
acarretou enorme demanda por infra-estrutura física
e social, cada vez mais cobrada dos governos munici
pais e estadual que, por sua vez, não dispunham de
condições para propiciar um atendimento satisfatório.

Em face do grande potencial de riqueza natural,
com destaque para a província mineral de Carajás, os
expressivos investimentos em infra-estrutura física fo
ram, em geral, realizados pelo Governo Federal e
complementados pelo Governo Estadual.

Entretanto, dinamicidade econômica, intensifi
cada pela infra-estrutura física instalada, principal
mente no setor transportes, provocou maior atrativi
dade populacional e maior demanda por infra-estrutu
ra social de saúde, segurança, saneamento básico e,
principalmente educação.

A Universidade Federal do Pará - UFPA, imo
plantou, em 1987, um campus avançado em Marabá,
cidade polo das regiões Sul e Sudeste do Pará, com o
objetivo inicial de formar professores para as redes
pública e privada de ensino.

Atualmente, a UFPA, em seu campus de Mara
bá, incluindo três núcleos, em Xinguara, Rondon do
Pará e Parauapebas, possui cerca de 1.500 alunos
matriculados nos cursos de Pedagogia, Letras, Ciên
cias Biológicas, Ciências Sociais, Ciências Contábe
is, Ciências Agrárias, Direito, Agronomia e Adminis
tração de Empresas.

Reconhecemos a importância do Campus da
UFPA em Marabá para o desenvolvimento da região
mas somos forçados a apresentar a dura realidade da
escolarização superior no Sul do Pará que a estatísti
ca oficial nos impõe. Dos 41.030 alunos regularmente
matriculados no ensino superior, a UFPA possui so
mente cerca de 1.500 alunos em seu campus de Ma
rabá. A concentração de matrículas é dramática e
perversa pois nas instituições da capital estão matri
culados 32.400 alunos, enquanto que no interior so
mente 8.629. Destes, em Marabá, como dito acima,
estão matriculados apenas 1.500 alunos. Com esses
dados, constata-se que a UFPA, em Marabá, detém



04230 Quinta-leira 28 mARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2002

somente 4,6% do conjunto dos alunos regularmente
matriculados no Estado.

Outra relação comparativa que podemos fazer é
se levarmos em consideração os 43.700 alunos ma
triculados no 20 grau no Sul do Pará comparados com
os alunos matriculados na universidade, a taxa de es
colarização no nível superior é de 3,7%, enquanto
que a média nacional é de 34%.

Tendo por base instrumental e referencial homolo
gatório todo o arcabouço conce~ual do Plano "Avança
Brasil", e entendendo a necessidade de criação de um
agente dinamizador do processo de desenvolvimento do
Eixo de Araguaia-Tocantins e, ainda, atendendo o clamor
da juventude e de toda sociedade rnarabaense e sulpara
ense, estamos propondo ao Poder Executivo, mediante in
dicativo de Projeto de Lei, a transformação do Campus
Avançado da Universidade Federal do Pará, em Marabá,
na Universidade Federal do Sul do Pará, com sede na ci
dade de Marabá, no Estado do Pará, de natureza pública
nos termos do art. 10

, inciso I, do Decreto 3.860/01, com
caráter de funcionalidade regional, atendendo toda a faixa
territorial interiorana de influência direta do Vale Aragua
ia-Tocantins, composta por municípios dos Estados de
Mato Grosso (Norte do Estado), Tocantins (Norte e Oes
te), Maranhão (Oeste) e Sul e Sudeste do Pará.

Nossa proposta tem amparo legal na lei na
9.394, de 20-12-96 e no § 30

, do art. 8, do decreto na
3.860/01 que estabelece: "As universidades somente
serão criadas por credenciamento de instituições de
ensino superior já credenciadas e em funcionamento
regular, com qualidade comprovada em avaliações
coordenadas pelo Ministério da Educação.

Estabelece, ainda, aquele decreto em seu art.
10 que "As universidades, mediante prévia autoriza
ção do Poder Executivo, poderão criar cursos superi
ores em municípios diversos de sua sede, definida
nos atos legais de seu credenciamento, desde que si
tuados na mesma unidade da Federação".

Ressalte-se, também, que o art. 52 da Lei na
9.394/96 determina que os cursos criados, organiza
dos ou não em novo campus, integrarão o conjunto da
universidade. Entendemos que o Campus da UFPA
em Marabá fazendo parte integrante do conjunto da
quela universidade, tendo a União através do Ministé
rio da Educação como entidade mantenedora, pode
ser desmembrado, nos termos da Lei, dando origem à
nova universidade que ora propomos, não havendo
portanto nenhum impeditivo administrativo para con
cretização do ato.

Portanto, as principais razões que nos levam a
sugerir a criação da nova instituição são as seguintes:

1. a população regional precisa integrar-se e par
ticipar ativamente do processo de desenvolvimento;

2.43.700 alunos estão matriculados no Ensino
Médio no Sul do Pará, e na universidade apenas
1500, representando uma relação de 3,7%, enquanto
a média nacional, pelo censo de é cerca de 34%;

3. embora o objetivo inicial que levou à criação
do campus de Marabá da UFPA tenha sido a execu
ção de intenso programa de formação e capadação
de professores, ainda persiste a escassez desses
mestres, especialmente dos que se dedicam da 58 a
88 séries do ensino fundamental, e em todas as séries
do ensino médio;

4. a educação, em todos os níveis constitui con
dição para o exercício da cidadania e à necessária ca
pacitação para o mercado de trabalho;

5. as políticas no setor educacional constituem
poderoso instrumento para a diminuição das desi
gualdades regionais e sociais;

6. a urgente necessidade de aumento da oferta
de vagas para o ensino superior na região, maior di
versificação e flexibilidade de cursos e sua melhor
adequação à vocação e às especificidades regionais;

7. apesar dos esforços empreendidos pelo Go
verno Federal, através do MEC/UFPA, e pelo governo
estadual, através da UFPA, o Sul e o Sudeste do Pará
não contam com uma instituição pública de ensino su
perior, com autonomia administrativa, contábil e fi
nanceira, com uma universidade, voltada para o ensi
no, pesquisa e extensão, a nível regional.

Ante o exposto, sugerimos seja encaminha
do a esta Câmara dos Deputados Projeto de Lei
visando a transformação do campus de Marabá,
da Universidade Federal do Pará, em Universida
de Federal do Sul do Pará - UFESPA, com sede
no município de Marabá, e com núcleos nos Mu
nicípios de Parauapebas, Conceição do Aragua
ia, Xinguara, Tucuruí e Rondon do Pará.

É importante registrar no período da discus
são do Plano Plurianual de Investimento do Go
verno Federal PPA - Avança Brasil, no Congresso
Nacional, foram apresentadas e aprovadas impor
tantes emendas destinadas a projetos com pro
postas semelhantes à criação da Universidade Fe
deral do Sul do Pará.

Submetemos à apreciação de V. Ex8
, como con

tribuição para aprimoramento, a minuta de Projeto de
Lei a seguir anexada.

Sala das Sessões, 6 de dezembro de 2001. 
Haroldo Bezerra, Deputado Federal.
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Requer o envio de Indicação ao
Ministro da Educação, relativa acriação da
Universidade Federal do Sul do Pará .
UFESPA, com sede no Município de
Mamb~ edá outras providências.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Haroldo Bezerra )

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 113, inciso Ie ~ [0, do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, requeiro àV. Exa. seja encaminhada ao Poder
Executivo aIndicação em anexo, sugerindo atransformação do Campus de
Marabá, da Universidade Federd! do Pará, criando aUniversidade Federal
do Sul do Pani.

rio.

Autoriza o Poder Executivo a insti
tuir a Universidade Federal do Sul do
Pará, e dá outras providências.
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PROJETO DE LEI N" DE Art. 5° O Ministério da Educação tomará as pro-
vidências necessárias para a elaboração do Estatuto
da Universidade Federal do Sul do Pará e demais nor
mas de instalação pertinente, no prazo de 180 dias, a
contar a partir da data da publicação desta Lei.

Art. 6°. Esta lei entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Art. 7° Revogam-se as disposições em contrá-

O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a insti

tuir a Universidade Federal do Sul do Pará, com sede
no Município de Marabá, no Estado do Pará.

Parágrafo Único. A Universidade Federal do Sul
do Pará, terá por objetivo ministrar ensino superior,
desenvolver a pesquisa nas diversas áreas do conhe
cimento e promover a extensão universitária.

Art. 2° A Universidade Federal do Sul do Pará
será constituída pelas unidades de ensino superior
atualmente implantadas, em implantação e progra
madas pela Universidade Federal do Pará para o
Campus de Marabá.

Art. 3° O Patrimônio da Universidade Federal do
Sul do Pará será constituído:

I - Pelo patrimônio da Universidade Federal do
Pará localizado em Marabá ou nos municípios atendidos
pelo Campus de Marabá da Universidade Federal do
Pará;

11 - Pelas doações, auxílios e subvenções que
lhe venham ser feitas ou concedidas pela União,
Estados, Municípios e por quaisquer entidades públi
cas ou particulares.

111 - Pela doação consignada anualmente no
Orçamento da União;

IV - Pela dotação consignada anualmente no
Orçamento da União;

V - Por outras incorporações que resultem dos
trabalhos realizados pela Universidade.

Art. 4° São transferidas à Universidade Federal
do Sul do Pará, por parte da Universidade Federal do
Pará, os serviços, servidores e verbas pertencentes
ou destinados ao funcionamento do Campus de Ma
rabá, mantidos todos os direitos e vantagens dos atu
ais professores, auxiliares de ensino e servidores,
que continuarão regidos para esse fim pela legislação
federal em vigor.

§ 1° Aos professores e servidores da UFPA lota
dos no Campus de Marabá será facultada a opção de
permanência no quadro funcional da UFPA, nos ter
mos da legislação em vigor.

§ 2° Aos alunos egresso do processo seletivo e10u
matriculados regularmente nos cursos do Campus de
Marabá da UFPA será mantida a vaga que ocupam, as
segurando-se a todos o direito à continuidade regular de
seus estudos até a conclusão de seu curso.



lEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

Estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional

Dispõe sobre a organização do ensi
no superior, a avaliação de cursos e ins
tituições, e dá outras providências.
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DECRETO N° 3.860, DE 9 DE JULHO DE 2001 § 2° A autonomia prevista no inciso I do art. 53
da lei n° 9.394, de 1996, não se estende aos cursos e
"campus" fora de sede das universidades.

§ 3° Os "campi" fora de sede já criados e em fun
cionamento na data de publicação deste Decreto pre
servarão suas atuais prerrogativas de autonomia até
a conclusão do processo de recredenciamento da
Universidade, ao qual estarão igualmente sujeitos.

CAPíTULO I
Da Classificação das Instituições

de Ensino Superior

Art. 1° As instituições de ensino superior classifi
cam-se em:

.1 - públicas, quando criadas ou incorporadas,
mantidas e administradas pelo Poder Público; e

II - privadas, quando mantidas e administradas
por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado.

CAPíTULO 111
Das Instituições de Ensino Superior

TíTULO V
Dos Níveis e das Modalidades de

Educação e Ensino

Art. 8° As universidades caracterizam-se pela
oferta regular de atividades de ensino, de pesquisa e
de extensão, atendendo ao que dispõem os arts. 52,
53 e 54 da lei n° 9.394, de 1996.

§ 1° As atividades de ensino previstas no caput
deverão contemplar, nos termos do art. 44 da lei
9.394, de 1996, programas de mestrado ou de douto
rado em funcionamento regular e avaliados positiva
mente pela Coordenação de Aperfeiçoamento do
Pessoal de Nível Superior - CAPES.

§ 2° A criação de universidades especializadas
admitidas na forma do parágrafo único do art. 52 d~
lei n° 9.394, de 1996, dar-se-á mediante a comprova
ção da existência de atividades de ensino e pesquisa,
tanto em áreas básicas como nas aplicadas, observa
do o disposto neste artigo.

§ 3° As universidades somente serão criadas
po~ ~redenci~mento de instituições de ensino superi
or Ja credenciadas e em funcionamento regular, com
qualidade comprovada em avaliações coordenadas
pelo Ministério da Educação.

Art. 10. As universidades, mediante prévia auto
rização do Poder Executivo, poderão criar cursos su
periores em municípios diversos de sua sede, defini
da nos atos legais de seu credenciamento, desde que
situados na mesma unidade da federação.

§ 1° Para os fins do disposto no art. 52 da Lei n°
9.394, de 1996, os cursos criados na forma deste arti
go, organizados ou não em novo "campus", integrarão
o conjunto da universidade.

CAPíTULO IV
Da Educação Superior

Art. 52. As universidades são instituições pluridis
ciplinares de formação dos quadros profissionais de
nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio
e cultivo do saber humano, que se caracterizam por:

I - produção intelectual institucionalizada medi
ante o estudo sistemático dos temas e problemas
mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e
cultural, quanto regional e nacional;

11 - um terço do corpo docente, pelo menos, com
titulação acadêmica de mestrado ou doutorado;

111 - um terço do corpo docente em regime de
tempo integral.

Parágrafo único. E facultada a criação de univer
sidades especializadas por campo do saber.

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados

TíTULO IV
Das Proposições
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CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
~ 1 - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso I, serão observadas
as seguintes normas:

1- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão:

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 22-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.772, DE 2001
(Da Sra. Vanessa Grazziotin)

Sugere a suspensão do medicamen
to ciclosporina, do Laboratório Abbott,
em decorrência de vários indícios de irre
gularidades quanto ao processo do re
gistro.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro Saúde,
A Deputada Vanessa Grazziotin se dirige a V.

Exa para apresentar a seguinte indicação:
Os jornais Folha de S.Paulo e O Estado de S.

Paulo em suas edições do dia 1°-12-01 publicaram de
núncias feitas pelo professor Antônio Carlos lanini, Co
ordenador do Sistema de Informação sobre Medica
mentos do Hospital das Clinicas da Universidade de
São Paulo - USP e pelo Presidente do Conselho Regio
nal de Farmácia do Distrito Federal, que afirmaram ha
ver inúmeras irregularidades na aprovação de Registros
de Medicamentos e que a Gerente-Geral de Medica
mentos Genéricos da Anvisa estaria agindo de forma ir
regular, inclusive concedendo registros de medicamen
tos genéricos, contrariando pareceres técnicos, como é
o caso da ciclosporina, do laboratório Abbott.

Diante do exposto solicito de Vossa Excelência
as seguintes providências:

Suspensão imediata do medicamento ciclospo
rina, do laboratório Abbott, em virtude das várias de
núncias de irregularidades durante todo o processo
do seu registro.

Sala das Sessões, 6 de novembro de 2001. 
Deputada Vanessa Grazziotin, PCdoS/AM.

REQUERIMENTO N° DE 2001
(Da S~ Deputada Vanessa Grazziotin)

Requer o envio de Indicação ao Se
nhor Ministro da Saúde, referente a sus
pensão do medicamento ciclosporina do
laboratório Abbott, em decorrência de to
das os indícios de irregularidades, quan
to ao processo do registro.

Senhor Presidente:
Com fundamento nos termos do art. 113, inciso

e § 1°, do Regimento Interno da Câmara do Deputa
dos, requeiro a V. Exa seja encaminhada ao Poder
Executivo a Indicação em anexo, propondo a suspen
são do medicamento ciclosporina, do laboratório
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Abbott, em decorrência de todas os indícios de irregu
laridades, quanto ao processo do registro.

Sala das Sessões, 6 de novembro de 2001. 
Deputada Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATI VOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° to, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li·
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas ás Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão:

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, cio
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.773, DE 2001
(Do Sr. Eduardo Campos)

Sugere a implantação de um projeto
de eco-turismo arqueológico e cultural
na região do Vale do Catimbau, em Buí
que, Estado de Pernambuco.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
Cultura,

- Considerando que o legislador cons
tituinte, ao elaborar nossa Carta Magna,
ampliou o conceito de Patrimônio Cultural,
no qual se incluem, também, "os conjuntos
urbanos e os sítios de valor histórico, paisa
gístico, artístico, arqueológico, paleontológi
co, ecológico e científico" (art. 216, inciso V
da CF);

- Considerando que a Constituição Fe
deral determina, em seu art. 23, inciso 111, a
competência comum da União, dos Esta
dos, do Distrito Federal e dos Municípios na
proteção das paisagens naturais notáveis e
dos sítios arqueológicos, como parte inte
grante do Patrimônio Cultural brasileiro;

- Considerando que compete ao Po
der Público o dever de defender e preservar
os bens naturais e culturais para as atuais e
futuras gerações de brasileiros;
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CAPíTULO 11
Da União

REQUERIMENTO
(Do Sr. Eduardo Campos)

TíTULO 111
Da organização do Estado

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASil 1988

Requer o encaminhamento de Indi
cação ao Ministro de Estado da Cultura
para que se proceda à implantação de
um projeto de eco-turismo arqueológico
e cultural na região do Vale do Catimbau,
em Buíque, Estado de Pernambuco.

Art. 20. São bens da União:
I - os que atualmente lhe pertencem e os que

lhe vierem a ser atribuídos;

II - as terras devolutas indispensáveis à defesa
das fronteiras, das fortificações e construções milita
res, das vias federais de comunicação e à preserva
ção ambiental, definidas em lei;

111- os lagos, rios e quaisquer correntes de água
em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de
um Estado, sirvam de limites com outros países, ou
se estendam a território estrangeiro ou dele prove
nham, bem como os terrenos marginais e as praias
fluviais;

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, na forma do arti
go 113, inciso I e § 10 do Regimento Interno da Câma
ra dos Deputados, seja encaminhada, ao Ministério
da Cultura (MinC), a indicação anexa que propõe a
implantação de um projeto de eco-turismo arqueoló
gico e cultural na região do Vale do Catimbau, em Buí
que, Estado de Pernambuco.

Sala das Sessões, 6 de dezembro de 2001. 
Deputado Eduardo Campos.

Considerando que são bens da queológico preservado para as atuais e futuras gera-
União "as cavidades naturais subterrâneas ções de brasileiros.
e os sítios arqueológicos e préhístóricos" Sala das Sessões, 6 de dezembro de 2001. -
(art. 20, inciso X); Deputado Eduardo Campos.

- Considerando que, no âmbito do Mi
nistério da Cultura (MinC), o Instituto do Pa
trimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN) é a autarquia federal que tem entre
suas atribuições as ações de identificação,
proteção, restauração, preservação e fiscali
zação de bens físicos, paisagísticos, arque
ológicos e intelectuais;

- Considerando que o Estado de Per
nambuco possui importante área, de notável
valor arqueológico, com uma variedade de
sítios de pinturas rupestres pré-históricas,
localizada na região do vale do riacho Ca
timbau, no município de Buíque;

- Considerando que esse sítio arqueo
lógico encontra-se ameaçado de destruição,
face à existência de um turismo predatório e
a falta de consciência da própria população
em defendê-lo das constantes ameaças;.

- Considerando que torna-se impres
cindível e premente reverter esse processo
de destruição ambiental e cultural, através
de uma intervenção para a recuperação das
áreas degradadas do Vale do Catimbau e
da realização de campanhas de educação
ambiental junto à população local;

- Considerando que o Núcleo de Estu-
dos Arqueológicos da Universidade Federal
de Pernambuco (UFPE), em parceria com a
Fundação Seridó, vem realizando pesquisas
arqueológicas nessa região, com a autoriza-
ção expressa do IPHAN.

Como Presidente da Frente Parlamentar em De
fesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Natural do
Congresso Nacional e motivado pela necessidade de
lutar pela preservação desse importante sítio arqueo
lógico pernambucano, vimos solicitar que esse Minis
tério envide os esforços necessários para a implanta
ção de um projeto de eco-turismo arqueológico e cul
tural na região do Vale do Catimbau, no município de
Buíque.

No momento em que o Governo Federal desen
volve, no âmbito de sua política cultural, importantes
ações de preservação do Patrimônio Histórico Nacio
nal, solicitamos o empenho de V. sa no encaminha
mento desta questão, que representa o anseio de to
dos os pernambucanos de ter um importante sítio ar-
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IV - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limí
trofe com outros países; as praias marítimas; as ilhas
oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as áreas
referidas no art. 26, 11;

V- os recursos naturais da plataforma continen-
tal e da zona econômica exclusiva;

VI - o mar territorial;
VII - os terrenos de marinha e seus acrescidos;
VIII- os potenciais de energia hidráulica;
IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo;
X- as cavidades naturais subterrâneas e os síti-

os arqueológicos e pré-históricos;
XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos

índios.
§ 1° É assegurada, nos termos da lei, aos Esta

dos, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a
órgãos da administração direta da União, participa
ção no resultado da exploração de petróleo ou gás
natural, de recursos hídricos para fins de geração de
energia elétrica e de outros recursos minerais no res
pectivo território, plataforma continental, mar territori
alou zona econômica exclusiva, ou compensação fi
nanceira por essa exploração.

§ 2° A faixa de até cento e cinqüenta quilômetros
de largura, ao longo das fronteiras terrestres, desig
nada como faixa de fronteira, é considerada funda
mentai para defesa do território nacional, e sua ocu
pação e utilização serão reguladas em lei.

Art. 23. É competência comum da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e
das instituições democráticas e conservar o patrimô
nio público;

11 - cuidar da saúde e assistência pública, da
proteção e garantia das pessoas portadoras de defi
ciência;

111 - proteger os documentos, as obras e outros
bens de valor histórico, artístico e cultural, os monu
mentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios ar
queológicos;

IV - impedir a evasão, a destruição e a desca
racterização de obras de arte e de outros bens de va
lor histórico, artístico ou cultural;

V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à
educação e à ciência;

VI - proteger o meio ambiente e combater a po
luição em qualquer de suas formas;

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora:
VIII- fomentar a produção agropecuária e orga

nizar o abastecimento alimentar;

IX - promover programas de construção de mo
radias e a melhoria das condições habitacionais e de
saneamento básico;

X- combater as causas da pobreza e os fatores
de marginalização, promovendo a integração social
dos setores desfavorecidos;

XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as con
cessões de direitos de pesquisa e exploração de re
cursos hídricos e minerais em seus territórios;

XII - estabelecer e implantar política de educa
ção para a segurança do trâns~o.

Parágrafo único. lei complementar fixará nor
mas para a cooperação entre a União e os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o
equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âm
bito nacional.

TíTULO VIII
Da Ordem Social

CAPíTULO 111
Da Educação, da Cultura e do Desporto

SEÇÃO 11
Da Cultura

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasilei
ro os bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de refe
rência à identidade, à ação, à memória dos diferentes
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais
se incluem:

I - as formas de expressão;

11 - os modos de criar, fazer e viver;

111 - as criações científicas, artísticas e tecnoló
gicas;

IV - as obras, objetos, documentos, edificações
e demais espaços destinados às manifestações artís
tico-culturais;

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histó
rico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontoló
gico, ecológico e científico.

§ 1° O Poder Público, com a colaboração da co
munidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultu
ral brasileiro, por meio de inventários, registros, vigi
lância, tombamento e desapropriação, e de outras
formas de acautelamento e preservação.
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§ 2° Cabem à administração pública, na forma
da lei, a gestão da documentação governamental e as
providências para franquear sua consulta a quantos
dela necessitem.

§ 3° A lei estabelecerá incentivos para a produ
ção e o conhecimento de bens e valores culturais.

§ 4° Os danos e ameaças ao patrimônio cultural
serão punidos, na forma da lei.

§ 5° Ficam tombados todos os documentos e os
sítios detentores de reminiscências históricas dos an
tigos quilombos.

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO W 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da

Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das A Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

II - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão:

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres:

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinara o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 27-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INDICAÇÃO N° 2.774/01
(Do Sr. Regis Cavalcante)

Solicita o envio de indicação desti
nada ao Ministério da Educação, sugerin
do estudos no sentido da inclusão da Fi
sioterapia, no Exame Nacional de Cur
sos.

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que
seja encaminhada ao Ministério da Educação, a pre
sente indicação que sugere providências no sentido
de incluir a área de conhecimento "Fisioterapia" no
Exame Nacional de Cursos - Provão.

Justificação

A Fisioterapia vem acompanhando a evolução
científica das últimas décadas, obrigando o profissi
onal da área a um aprimoramento técnico científico,
capaz de inclusive alterar o fluxo da complexidade
da sua graduação.
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o fisioterapeuta passou a assumir responsabi
lidades assistências no meio social, exercendo suas
atividades em seus consultórios, ambulatórios e
hospitais gerais (públicos e privados), na área dos
traumas do esporte, em UTI neonatais, pediátricas e
de adultos sendo que sua presença nesses serviços
é uma exigência do Ministério da Saúde. Participa
das políticas públicas nas ações preventivas e nos
processos de educação em saúde.

Com tais responsabilidades sociais, na exigên
cia de mais de 200 (duzentos) pólos de formação de
fisioterapeutas no País, nos deixa a certeza que
essa área de conhecimento detém todos os méritos
necessários para ingressar, de imediato, no Exame
Nacional de Cursos, como fator de proteção social.
Ademais hoje, a Fisioterapia é uma das áreas mais
procuradas nos exames vestibulares do País.

Sala das Sessões, de novembro de 2001. 
Deputado Regis Cavalcante, PPS - AL.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de provi
dência, a realização de ato administrativo ou de
gestão, ou o envio de projeto sobre a matéria de
sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais
Comissões acerca de determinado assunto, visando
a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa
da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo

Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observa
das as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário
da Câmara dos Deputados e encaminhadas às
Comissões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será profe
rido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério
da Presidência da Comissão:

III - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, segui
rá este os trâmites regimentais das proposições con
gêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 27-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.776, DE 2001
(Do Sr. Marcos Cintra)

Sugere ao Poder Executivo revi
são das normas administrativas que fi
xam em dobro a cobrança da taxa para
emissão de 2° via de passaporte.

(Publique-se. Encaminhe-se.)
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GABINETE DO MINISTRO

ANEXO
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

Art. )! Esta Portaria em em vigor na data de SlIa plblicaçio.

Art.1~a_ n'5951MJ,de30dcllUrntro de 1996.

Art. I' DdenDioar os preços para retribuição dos Sl:l'Iiços lIestados pelo Departametw de
PoliciA Frlleral- DPF cooflm: tabela maaCSlI PortliL

PORTARIA N9 807, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1998

OMlNlS1l0 DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas amiçôcs legai~ de _
COlIl aLei n! 6.815, de 19 de apo de 19BO, ~lel1da peja Lci n' 6.964, de 09 de dezembro de 1981,
comoDectelD ~ 1.983, de 14 deapo de 1996, bem assim rom aPortaria do Ministério daFu.eOOi n'
334, de 11 de dezlriro de 1997, ecoasidado as jUJlificalivas e~ de 121cu1os COOlidaloo
Processo n' 08200.018976197-63, rcsoIve:

. SERVIÇOS PRESTADOS UFIR
I· CONCESSÃO DE PASSAPORTE COMUM 34,31
2· CONCESSAO DE PASSAPORTE PARA ESTRAGElRO 34 JI
J. CONCESSAO DE 'tAJSSEZ- PASSER" 84~1
4- CONCESSAO DE NOVO PASSAPORTE SEM A APRESENTAÇAO
DO ANlFlUOR,VÁlJDO OU NÃO 168,62
5· PEDIDO DENATIlRALlZAÇAO 99,49
6- PEDIDO DE PERMANENCIA 5059
7· PEDIDO DETRANSFORMAÇ},O DE VISTO 50,59
.. REGISTRO DE ESTRANGElROIREST. REGISTRO . 33n
9- PEDIDO DE PRORROGAçÁO DE PRAZO DE ESTADA <. .• 2075
10- AVERBAÇAO DE NACIONAUDADE ., 1038
11· PEDIDO DEALTERAÇÁO DE ASSENTAMENTOS 20,23
12· CARTElRA DE ESTRANGEIRO (I VIA) . 6486
13- CARTEIRA DE ESTRANGEiRO (OlTlRAS VIAS) 168 62
14- RECADASTRAMENTO DEESTRANOElRO 101,17
15- PEDIDO DE RfJ'UIlUCAÇAO DE DESPAClIO . 02 (DUAS) VEZES O

VAWR INICIAL
16- PEDIDO DE RECONSlDERAÇAO DE DESPAOlO OU RECURSOS 02 (DUASI VEZES O

VALOR INICIAL
17· CEDULA DE IDENTIDADE (ASlUOOIREFOOlADO) 2075

REQUERIMENTO
(Do Sr. MARCOS CINTRA)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo, relativa à cobrança de
taxa para solicitação de 20 via de passa
porte.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa seja encaminhada ao Poder Executivo a Indica
ção em anexo, sugerindo revisão das Portarias que
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Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça, tratam da cobrança em dobro para emissão de 2° via
Recentemente, temos recebido noticiaS de vá- de passaporte.

rias pessoas que dirigindo-se ao Departamento de Sala das Sessões, 11 de dezembro de 2001. -
Polícia Federal, para requerer 2° via do passaporte Deputado Marcos Cintra.
foram informadas que deveriam pagar a taxa de
cento e setenta e nove reais e quarenta e dois cen
tavos.

Consta do Parecer n° 2/2000-SEPAlDPMAF a
atualização dos valores para concessão de passa
porte, referindo-se, ainda, que no item 4 do Anexo
das Portarias nOs 807, de 3 de dezembro de 1999 e
n° 68, de 12 de fevereiro de 1999, desse ministério,
onde está prevista a cobrança em dobro da taxa
pela concessão desse documento de viagem sem a
apresentação do anterior, válido ou não. Justifica
que o incremento das viagens ao exterior tem ocasi
onado grande incidência de declaração de perdas,
furtos ou extravios de passaporte, sendo a maioria
inverídicas, tendo ocorrido, na verdade, a sua inutili
zação ou comercialização. A sanção pecuniária tem
inibido muitas dessas condutas. Atualmente, essa
situação mudou com a elevação do dólar e ocorrên
cia de guerra, resultando na diminuição do turismo
internacional.

Sanções penais já são previstas para as falsas
declarações, não devendo as pessoas honestas
serem punidas por causa do comportamento crimi
noso de terceiros. Nem os passaportes brasileiros
ganharão maior credibilidade pela cobrança de al
tas taxas para a sua concessão, nem é possível afir
mar, sem provas concretas, que se trata de mera si
mulação.

Assim, venho sugerir a esse Ministério a re
visão das Portarias Ministeriais que estipulam
essa cobrança exorbitante, prejudicando os naci
onais e estrangeiros já residentes há muitos anos
no País.

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 2001. 
Deputado Marcos Cintra.



04240 Quinta-feira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS D1~PUTADOS

GABINETE DO MINISTRO

Fewreiro de 2002
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'-
PORTARIA N! 68, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1999

~~: . O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no' uso de·suas
~~~'" .
~ambuições e de acordo com a Lei nl 6.815, de 19 de agosto de 1980.
#~ •

'alterada peja Lei n! 6.964. de 9 de dezembro de 1981, e Decreto n2
"',1\1:: .

tI.983. de' 14 de agosto ~de 1996, e tendo em vista a Portaria do.
~.:~::, . . . . . '.

:Ministério da Fazenda. u! 334; de 11 de dezembro de 1997. conforme
~~c.: . .

:justificativa .e projeções de cálculos contidas no Processo n!
"'.. '.J': '. .' . . .
~200.018976J67-63. resolve:' .

~j>" Art.. I! Os' preços para' ~tribuição dos serviços prestados

..~Io Departamento de Polícia Federal .:.. DPF são os constantes da"t!tr, .' '.
t.tabela anexa a esta: Portaria. . ..' . . .

!,\,".-' '. . '. ".. .".

~2~:"-::- .Art. 2' Revoga-se a Portaria no 5951MJ•.de 30 de setembro
r~' 1996. . . . ..
1..... .. .

~'r-' .
~'f~': Art. 3' Esta Portaria entmemvigor na data de sua publi~ção.

iv/~~; ~'c '1:; ';~. ~. ~ ~~.~:..~"~ ~l~~~:~b~IROS~ ~.. '::;.;:;;:>:.,

ANEXO

nEPARTAMENiO DE POÚCIA FEDERAL

SI1RVICOS PRESTADOS . I . UFIR
I - rONC aSSÃo DE PA~SAPOBTF. COMUM 84.31
2 - CON '" DE PASSAPORTE PARA ESTRANGEIRO 84.31
3 - rONCRsSÃO DE "LAISS~Z-~R" 84.31
4 - CONCESSÃO DE NOVO PASSAPORTE SEM A
IAPRESENTAÇAo DO ANTERIOR VÁtlno 011 tÜ,o 1611. 62
Will}!!XLDE NATURA!A.ZACÃO 9949
~PO DE PERMAN~NCIA '10.5'
7 - PEDIDO DE TRANSEQBMAf'ÃO nu VISTO 50.'1<

18 - REOIsmO DB ESTRANGl;fROS/RF.51: REGISTRO ~31

9- PEDIDO DE PRORROGAÇÃQJlli..fRAZO DE ESTADA 2º.l
~ERBAÇÃODE! NACIONALjDADE 10.38
l.L..PlillIDU.DB.Al.J'ERAÇAO Illi...ASSENTAMENTOS "(}23
12· CARTR1RA DE ESTRANGlliRQ ('" VIA\ 6-tR6
13 - CARTEIRA DE ESTRANGElROJililIRAS VIAS) 16862
14- RECADASTRAMeNTO DE ESTRANGEIRO ; Illl 17
15 - PEDIDO DE REPUBUCAÇÃO DE DESPACHO '. n 2J~~S) VEZES

AL R 'INICIAL
16 - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE DESPACHO OU UECURSOS 2 (DUAS) VEZES

O VALOR INICIAL .
17 - CÉDUl.A DE IDENT(f)ADP. (ASILADO/RERltllADOl 211.75



A razão semântica, facilmente constatada, é a
de que a Portaria n° 466, de 1997, refere-se à "unida
de consumidora em que seja desenvolvida atividade

INDICAÇÃO N° 2.777, DE 2001
(Do Sr. João Matos)

Sugere ao Senhor Ministro de Esta
do de Minas e Energia, José Jorge de
Vasconcelos Lima determinar à ANEEL a
realização de estudos visando à redefini
ção na classificação de consumidor rural
de energia elétrica.

Senhor Ministro,
É inescondível o grau de desenvolvimento que o

País vem experimentando nos últimos anos, mormen
te no aspecto referente à urbanização.

Áreas que há algumas décadas eram conside
radas ínvias e de difícil acesso, encontram-se hoje no
centro de cidades progressistas e plenamente urbani
zadas.

De outra vertente, constata-se que, com o intui
to de levar a todos os cidadãos do Município as be
nesses da urbanização ou, com o não tão elevado es
pírito cívico, mas com o objetivo de aumentar recei
tas, tem boa parte dos municípios brasileiros expandi
do os perímetros urbanos, às vezes a até cem por
cento de seus territórios.

Da interação dessas vertentes e da modificação
dos critérios utilizados nas Resoluções observadas
pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEl
Portaria DNAEE n° 466 , de 12 de novembro de 1997
e Resolução ANEEl n° 456, de 29 de novembro de
2000 - resultou que consumidores antes classifica
dos como rurais - porque efetivamente praticam ativi
dades de natureza rural- passassem a fazer parte de
outras classificações, sistematicamente mais onero
sas.

TíTULO IV
Das Proposições

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados.

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1'995.

11 - o parecer referente á indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão:

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;
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REGIMENTO INTERNO DA IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti-
CÂMARA DOS DEPUTADOS do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à

Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci-
RESOlUÇÃO N° 17 DE 1989 entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere-

ça projeto próprio à consideração da Casa;
V - não serão aceitas proposições que objeti

vem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.



PORTARIA N° 466, DE 12
DE NOVEMBRO DE 1997

O Diretor do Departamento Nacional de Águas
e Energia Elétrica -DNAEE, órgão regulador do poder
concedente, no uso de suas atribuições, e Conside
rando a necessidade de rever, atualizar e consolidar
as disposições referentes às Condições Gerais de
Fornecimento de Energia Elétrica e adequá-Ias às
Leis nOs. 8.078(1), de 11 de setembro de 1990 - Códi
go de Defesa do Consumidor, n° 8.631 (2), de 4 de
março de 1993 - Desequalização Tarifária do Setor
Elétrico, n° 8.987(3), de 13 de fevereiro de 1995 
Concessões de Serviços Públicos, n° 9.074(4), de 7
de julho de 1995 - Normas para Outorga e Prorroga
ções de Concessões, e n° 9.427(5), de 26 de dezem
bro de 1996 - Agência Nacional de Energia Elétrica;

Considerando a necessidade de aprimorar o re
lacionamento entre o concessionário de serviço públi
co de energia elétrica e os consumidores;

Considerando as sugestões recebidas dos con
cessionários de serviço público de energia elétrica,
das Centrais Elétricas Brasileiras S/A
ELETROBRÁS, da Associação Brasileira de Conces
sionárias de Energia Elétrica - ABCE, da Associação
Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica 
ABRADEE, do Comitê Coordenador de Operações
Norte/Nordeste - CCON, do Grupo Técnico Operaci
onal da Região Norte - GTON, bem como do Depar
tamento de Proteção e Defesa do Consumidor 
DPDC e do Departamento de Proteção e Defesa dos
Direitos do Consumidor do Estado de Goiás 
PROCON/GOIÁS;

Considerando os resultados dos estudos reali
zados pelo Grupo de Trabalho instituído através da
Portaria DNAEE n° 418, de 29 de abril de 1994, re
solve:

Art. 1° Estabelecer, na forma que se segue, as
disposições relativas às condições gerais de forneci
mento a serem observadas na prestação e utilização
do serviço público de energia elétrica, tanto pelos
concessionários como pelos consumidores.

Do Pedido de Fornecimento de Energia Elé
trica

Art. 2° O pedido de fornecimento de energia elé
trica caracteriza-se por um ato voluntário do consumi
dor onde ele solicita ser atendido pelo concessionário
no que tange à prestação de serviço público de forne
cimento de energia elétrica.

REQUERIMENTO
(Do Sr. João Matos)

Requer o envio de Indicação a S.
Ex

8

• o Senhor Ministro de Estado de
Energia, para que determine à ANEEL es
tudo visando à redefinição na classifica
ção de consumidor rural de energia elé
trica.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. E/. seja encaminhada aS. Exa o Senhor Ministro
de Estado de Minas e Energia a Indicação em anexo,
em que sugiro seja determinada à Agência Nacional
de Energia Elétrica - ANEEL a realização de estudo
visando à redefinição de consumidor rural de energia
elétrica.

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 2001. 
Deputado João Matos.
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rural ...", enquanto que a Res. n° 456, de 2000, trata LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
de "unidade consumidora localizada em área rural em COORDENAÇÃO DE ESTUDOS L
que seja desenvolvida atividade rural ... "(grifou-se). LEGISLATIVOS - CEDI

Nota-se que, ao elaborar a resolução, a ANEEL
prestigiou, no caso, mais a localização do que a ativi
dade em si, o que, conjugado com os aspectos acima
descritos, desembocou num aumento intolerável para
produtores rurais, destacadamente os que vivem de
produção de hortifrutigranjeiros e sua industrialização
em nível familiar, em bairros e povoados, hoje engol
fados, por determinismo ou por decisão sibilina, em
áreas urbanas.

Outras razões, se as há, não estão ao alcance
deste Parlamentar.

Não creio, Senhor Ministro, que seja de boa ín
dole prestigiar o espaço em detrimento do homem.

Eis por que sugiro que V. Ex. determine à
ANEEL, que tem demonstrado desempenho digno
dos mais eloqüentes elogios, a realização de estudos
revertendo à redação contida na Portaria n° 466, de
1997, e assegurando ao produtor rural, onde quer que
desempenhe suas atividades, os benefícios que a
Res. n° 456, de 2000, lhe tirou Acredito que tal iniciati
va fará somar às realizações de V. Exa . mais méritos e
concederá aos produtores rurais, enquadráveis na si
tuação, a retribuição ao esforço desprendido em favor
da alimentação e do conforto dos cidadãos urbanos
deste País.

Sala das Sessões, 11 de Dezembro de 2001. 
Deputado João Matos.
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§ 1° Efetivado o pedido de fornecimento ao con
cessionário, este cientificará ao interessado quanto à:

I - obrigatoriedade de:

a) observância, nas instalações elétricas da uni
dade consumidora, das normas expedidas pelos ór
gãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT ou outra entidade cre
denciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Nor
malização e Qualidade Industrial - CONMETRO, e
das normas e padrões do concessionário postos à
disposição do interessado;

b) colocação, pelo interessado, em locais apro
priados de livre e fácil acesso, de caixas, quadros, pa
inéis ou cubículos destinados à instalação de medido
res, transformadores de medição e outros aparelhos
do concessionário, necessários à medição de consu
mos de energia elétrica e demandas de potência,
quando houver, e à proteção destas instalações.

11 - eventual necessidade de:
a) execução de serviços nas redes e/ou coloca

ção de equipamentos, do concessionário e/ou do in
teressado' conforme a tensão de fornecimento e a
carga a ser alimentada;

b) construção, pelo interessado, em local de li
vre e fácil acesso e em condições adequadas de ilu
minação, ventilação e segurança, de compartimento
destinado, exclusivamente, à instalação de equipa
mentos de transformação, proteção e outros, do con
cessionário e/ou do interessado;

c) obtenção de autorização federal para cons
trução de linha destinada a uso exclusivo do interes
sado;

d) apresentação de licença de funcionamento,
emitida por órgão responsável pela prevenção da po
luição industrial e contaminação do meio ambiente,
nas condições estabelecidas em convênio celebrado
pelo referido órgão com o concessionário, aprovado
pelo órgão regulador do poder concedente;

e) participação financeira do consumidor, na for
ma da legislação;

f) adoção, pelo interessado, de providências ne
cessárias à obtenção de benefícios estipulados pela
legislação;

g) celebração, por escrito, de contrato de forne
cimento;

h) quando pessoa jurídica, prestar as informa
ções e apresentai documentação relativa à sua cons
tituição e registro.

§ 2° O concessionário poderá condicionar a liga
ção, aumento de carga ou contratação de forneci
mentos especiais, solicitados por quem tenha quais-

quer débitos decorrentes da prestação do serviço no
mesmo ou em outro local de sua zona de concessão,
à quitação do débito.

§ 3° O concessionário não poderá condicionar a
ligação ou religação de unidade consumidora ao pa
gamento de débito, cuja responsabilidade não tenha
sido imputada ao interessado.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA

RESOLUÇÃO ANEEL N° 456, DE 29 DE
NOVEMBRO DE 2000

Estabelece, de Forma atualizada e
consolidada, as condições gerais de for
necimento de energia elétrica e revoga
as Portarias que menciona.

O Diretor-geral da Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL, no uso de suas atribuições regi
mentais, de acordo com deliberação da Diretoria, ten
do em vista o disposto no Decreto n° 24.643, de 10 de
julho de 1934 - Código de Águas, no Decreto n°
41.019(1), de 26 de fevereiro de 1957

- Regulamento dos Serviços de Energia Elétri
ca, nas Leis n° 8.987(2), de 13 de fevereiro de 1995
Regime de Concessão e Permissão da Prestação
dos Serviços Públicos, n° 9.074(3), de 7 de julho de
1995 - Normas para Outorga e Prorrogação das Con
cessões e Permissões de Serviços Públicos, n°
8.078(4), de 11 de setembro de 1990 - Código de De
fesa do Consumidor, n° 9.427(5), de 26 de dezembro
de 1996 -Instituição da Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL, e no Decreto n° 2.335(6), de 6 de
outubro de 1997 - Constituição da Agência Nacional
de Energia Elétrica - ANEEL; e

Considerando a necessidade de rever, atualizar
e consolidar as disposições referentes às Condições
Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica, visando
aprimorar o relacionamento entre os agentes respon
sáveis pela prestação do serviço público de energia
elétrica e os consumidores;

Considerando a conveniência de imprimir me
lhor aproveitamento ao sistema elétrico e, conse
qüentemente, minimizar a necessidade de investi
mentos para ampliação de sua capacidade;

Considerando a conveniência e oportunidade
de consolidar e aprimorar as disposições vigentes re
lativas ao fornecimento de energia elétrica, com tari
fas diferenciadas para a demanda de potência e con-
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sumo de energia, conforme os períodos do ano, os
horários de utilização e a estrutura tarifária horo-sa
zonal;

Considerando as sugestões recebidas em fun
ção da Audiência Pública ANEEL n° 7/98, realizada
em 10 de fevereiro de 1999, sobre as Condições de
Fornecimento para Iluminação Pública; e

Considerando as sugestões recebidas dos con
sumidores, de organizações de defesa do consumi
dor, de associações representativas dos grandes
consumidores de energia elétrica, das concessionári
as distribuidoras e geradoras de energia elétrica, de
organizações sindicais representativas de emprega
dos de empresas distribuidoras de energia elétrica,
bem como as sugestões recebidas em função da Au
diência Pública ANEEL n° 7/99, realizada em 5 de no
vembro de 1999, resolve:

Art. 1° Estabelecer, na forma que se segue, as
disposições atualizadas e consolidadas relativas às
condições gerais de fornecimento de energia elétrica
a serem observadas tanto pelas concessionárias e
permissionárias quanto pelos consumidores.

Parágrafo único. Estas disposições aplicam-se
também aos consumidores livres, no que couber, de
forma complementar à respectiva regulamentação.

DAS DEFINiÇÕES

Art. 2° Para os fins e efeitos desta Resolução
são adotadas as seguintes definições mais usuais:

I - Carga instalada: soma das potências nomi
nais dos equipamentos elétricos instalados na unida
de consumidora, em condições de entrar em funcio
namento, expressa em quilowatts (kW).

11 - Concessionária ou permissionária: agente ti
tular de concessão ou permissão federal para prestar
o serviço público de energia elétrica, referenciado,
doravante, apenas pelo termo concessionária.

111 - Consumidor: pessoa física ou jurídica, ou
comunhão de fato ou de direito, legalmente represen
tada, que solicitar a concessionária o fornecimento de
energia elétrica e assumir a responsabilidade pelo
pagamento das faturas e pelas demais obrigações fi
xadas em normas e regulamentos da ANEEL, assim
vinculando-se aos contratos de fornecimento, de uso
e de conexão ou de adesão, conforme cada caso.

IV - Consumidor livre: consumidor que pode op
tar pela compra de energia elétrica junto a qualquer
fornecedor, conforme legislação e regulamentos es
pecíficos.

V - Contrato de adesão: instrumento contratual
com cláusulas vinculadas às normas e regulamentos
aprovados pela ANEEL, não podendo o conteúdo das

mesmas ser modificado pela concessionária ou con
sumidor' a ser aceito ou rejeitado de forma integral.

VI - Contrato de fornecimento: instrumento con
tratual em que a concessionária e o consumidor res
ponsável por unidade consumidora do Grupo ''N'
ajustam as características técnicas e as condições
comerciais do fornecimento de energia elétrica.

VII - Contrato de uso e de conexão: instrumento
contratual em que o consumidor livre ajusta com a
concessionária as características técnicas e as condi
ções de utilização do sistema elétrico local, conforme
regulamentação específica.

VIII - Demanda: média das potências elétricas
ativas ou reativas, solicitadas ao sistema elétrico pela
parcela da carga instalada em operação na unidade
consumidora, durante um intervalo de tempo especifi
cado.

IX - Demanda contratada: demanda de potên
cia ativa a ser obrigatória e

continuamente disponibilizada pela concessio
nária, no ponto de entrega, conforme valor e período
de vigência fixados no contrato de fornecimento e que
deverá ser integralmente paga, seja ou não utilizada
durante o período de faturamento, expressa em quilo
watts (kW).

X - Demanda de ultrapassagem: parcela da de
manda medida que excede o valor da demanda con
tratada, expressa em quilowatts (kW).

XI - Demanda faturável: valor da demanda de
potência ativa, identificado de acordo com os critérios
estabelecidos e considerada para fins de faturamen
to, com aplicação da respectiva tarifa, expressa em
quilowatts (kW).

XII - Demanda medida: maior demanda de po
tência ativa, verificada por medição, integralizada no
intervalo de 15 (quinze) minutos durante o período de
faturamento, expressa em quilowatts (kW).

XIII - Energia elétrica ativa: energia elétrica que
pode ser convertida em outra forma de energia, ex
pressa em quilowatts-hora (kWh).

XIV - Energia elétrica reativa: energia elétrica
que circula continuamente entre os diversos campos
elétricos e magnéticos de um sistema de corrente al
ternada, sem produzir trabalho, expressa em quilo
volt-ampere-reativo-hora (kvarh).

XV - Estrutura tarifária: conjunto de tarifas apli
cáveis ás componentes de consumo de energia elétri
ca elou demanda de potência ativas de acordo com a
modalidade de fornecimento.

XVI - Estrutura tarifária convencional: estrutura
caracterizada pela aplicação de tarifas de consumo
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de energia elétrica e/ou demanda de potência inde
pendentemente das horas de utilização do dia e dos
períodos do ano.

XVII - Estrutura tarifária horo-sazonal: estrutura
caracterizada pela aplicação de tarifas diferenciadas
de consumo de energia elétrica e de demanda de po
tência de acordo com as horas de utilização do dia e
dos períodos do ano, conforme especificação a se
guir:

a) Tarifa Azul: modalidade estruturada para apli
cação de tarifas diferenciadas de consumo de energia
elétrica de acordo com as horas de utilização do dia e
os períodos do ano, bem como de tarifas diferencia
das de demanda de potência de acordo com as horas
de utilização do dia.

b) Tarifa Verde: modalidade estruturada para
aplicação de tarifas diferenciadas de consumo de
energia elétrica de acordo com as horas de utilização
do dia e os períodos do ano, bem como de uma única
tarifa de demanda de potência.

c) Horário de ponta (P): período definido pela
concessionária e composto por 3 (três) horas diárias
consecutivas, exceção feita aos sábados, domingos e
feriados nacionais, considerando as características
do seu sistema elétrico.

d) Horário fora de ponta (F): período composto
pelo conjunto das horas diárias consecutivas e com
plementares àquelas definidas no horário de ponta.

e) Período úmido (U): período de 5 (cinco) me
ses consecutivos, compreendendo os fornecimentos
abrangidos pelas leituras de dezembro de um ano a
abril do ano seguinte.

f) Período seco (S): período de 7 (sete) meses
consecutivos, compreendendo os fornecimentos
abrangidos pelas leituras de maio a novembro.

XVIII - Fator de carga: razão entre a demanda
média e a demanda máxima da unidade consumido
ra, ocorridas no mesmo intervalo de tempo especifi
cado.

XIX - Fator de demanda: razão entre a deman
da máxima num intervalo de tempo especificado e a
carga instalada na unidade consumidora.

XX - Fator de potência: razão entre a energia
elétrica ativa e a raiz quadrada da soma dos quadra
dos das energias elétricas ativa e reativa, consumidas
num mesmo período especificado.

XXI - Fatura de energia elétrica: nota fiscal que
apresenta a quantia total que deve ser paga pela
prestação do serviço público de energia elétrica, refe
rente a um período especificado, discriminando as
parcelas correspondentes.

XXII - Grupo "A": grupamento composto de uni
dades consumidoras com fornecimento em tensão
igualou superior a 2,3kv, ou, ainda, atendidas em ten
são inferior a 2,3kV a partir de sistema subterrâneo
de distribuição e faturadas neste Grupo nos termos
definidos no art. 82, caracterizado pela estruturação
tarifária binômia e subdividido nos seguintes subgru
pos:

a) Subgrupo A1 - tensão de fornecimento igual
ou superior a 230kV;

b) Subgrupo A2 - tensão de fornecimento de
88kV a 138kV;

c) Subgrupo A3 - tensão de fornecimento de
69kV;

d) Subgrupo A3a - tensão de fornecimento de
30kVa 44kV;

e) Subgrupo A4 - tensão de fornecimento de
2,3kV a 25kV;

f) Subgrupo AS - tensão de fornecimento inferi
or a 2,3kV, atendidas a partir de sistema subterrâneo
de distribuição e faturadas neste Grupo em caráter
opcional.

XXIII- Grupo "8": grupamento composto de uni
dades consumidoras com fornecimento em tensão in
ferior a 2,3kV, ou, ainda, atendidas em tensão superi
or a 2,3kV e faturadas neste Grupo nos termos defini
dos nos arts. 79 a 81 , caracterizado pela estruturação
tarifária monômia e subdividido nos seguintes sub
grupos:

a) Subgrupo 8 1 - residencial;

b) Subgrupo 8 1 - residencial baixa renda;

c) Subgrupo 82 - rural;

d) Subgrupo 82 - cooperativa de eletrificação
rural;

e) Subgrupo 82 - serviço público de irrigação;

f) Subgrupo 83 - demais classes;

g) Subgrupo 84 - iluminação pública.
XXIV - Iluminação Pública: serviço que tem por

objetivo prover de luz, ou claridade artificial, os logra
douros públicos no período noturno ou nos escureci
mentos diurnos ocasionais, inclusive aqueles que ne
cessitam de iluminação permanente no período diur
no.

XXV - Pedido de fornecimento: ato voluntário do
interessado que solicita ser atendido pela concessio
nária no que tange à prestação de serviço público de
fornecimento de energia elétrica, vinculando-se às
condições regulamentares dos contratos respectivos.

XXVI - Ponto de entrega: ponto de conexão do
sistema elétrico da concessionária com as instala-
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ções elétricas da unidade consumidora, caracterizan
do-se como o limite de responsabilidade do forneci
mento.

XXVII- Potência: quantidade de energia elétrica so
licitada na unidade de tempo, expressa em qui/owatts
(kW).

XXVIII - Potência disponibilizada: potência que
o sistema elétrico da concessionária deve dispor para
atender às instalações elétricas da unidade consumi
dora, segundo os critérios estabelecidos nesta Reso
lução e configurada nos seguintes parâmetros:

a) unidade consumidora do Grupo "A": a deman
da contratada, expressa em quilowatts (kW);

b) unidade consumidora do Grupo "8": a potên
cia em kVA, resultante da multiplicação da capacida
de nominal ou regulada, de condução de corrente elé
trica do equipamento de proteção geral da unidade
consumidora pela tensão nominal, observado no
caso de fornecimento trifásico, o fator específico refe
rente ao número de fases.

XXIX - Potência instalada: soma das potências
nominais de equipamentos elétricos de mesma espé
cie instalados na unidade consumidora e em condi
ções de entrar em funcionamento.

XXX - Ramal de ligação: conjunto de conduto
res e acessórios instalados entre o ponto de deriva
ção da rede da concessionária e o ponto de entrega.

XXXI - Religação: procedimento efetuado pela
concessionária com o objetivo de restabelecer o for
necimento à unidade consumidora, por solicitação do
mesmo consumidor responsável pelo fato que moti
vou a suspensão.

XXXII - Subestação: parte das instalações elétri
cas da unidade consumidora atendida em tensão primá
ria de distribuição que agrupa os equipamentos, condu
tores

e acessórios destinados à proteção, medição,
manobra e transformação de grandezas elétricas.

XXXIII - Subestação transformadora comparti
lhada: subestação particular utilizada para forneci
mento de energia elétrica simultaneamente a duas ou
mais unidades consumidoras.

XXXIV - Tarifa: preço da unidade de energia elé
trica e/ou da demanda de potência ativa.

XXXV - Tarifa monâmia: tarifa de fornecimento
de energia elétrica constituída por preços aplicáveis
unicamente ao consumo de energia elétrica ativa.

XXXVI - Tarifa binâmia: conjunto de tarifas de
fornecimento constituído por preços aplicáveis ao
consumo de energia elétrica ativa e à demanda fatu
rável.

XXXVII - Tarifa de ultrapassagem: tarifa aplicá
vel sobre a diferença positiva entre a demanda medi
da e a contratada, quando exceder os limites estabe
lecidos.

XXXVIII - Tensão secundária de distribuição:
tensão disponibilizada no sistema elétrico da conces
sionária com valores padronizados inferiores a 2,3kV

Xll - Tensão primária de distribuição: tensão dis
ponibilizada no sistema elétrico da concessionária com
valores padronizados iguais ou superiores a 2,3kV.

Xl - Unidade consumidora: conjunto de instala
ções e equipamentos elétricos caracterizado pelo re
cebimento de energia elétrica em um só ponto de en
trega, com medição individualizada e correspondente
a um único consumidor.

XLI - Valor líquido da fatura: valor em moeda
corrente resultante da aplicação das respectivas tari
fas de fornecimento, sem incidência de imposto, so
bre as componentes de consumo de energia elétrica
ativa, de demanda de potência ativa, de uso do siste
ma, de consumo de energia elétrica e demanda de
potência reativas excedentes.

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução nO 10, de 1991.
1- sugere a outro Poder a adoção de providência, a

realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio
de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.
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.. Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas as Comis
sões competentes;

.. Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11- o parecer referente á indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão:

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâm~es regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do. o Presidente da Câmara, ao chegar o processo á
Mesa, determinará o arquivamento da indicação. ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio á consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 27-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.778, DE 2001
(Da Sra. Nair Xavier lobo e outros)

Sugere a implantação de programa
habitacional, na forma que especifica.

Excelentíssimo Senhor Ministro Ovídio de
Ângelis, Secretário Especial de Desenvolvimento
Urbano da Presidência da República:

A integração das ações governamentais relati
vas aos diferentes setores que compõem o desenvol
vimento urbano é fundamental. Sem uma abordagem
abrangente das questões de habitação, saneamento
básico e transportes urbanos, os programas governa
mentais tendem a fracassar ou a ter resultados mu~o

aquém de seus objetivos iniciais.

o Poder Executivo federal deve ter essa integra
ção como uma diretriz permanente de sua atuação.

Nessa linha, sugerimos que a Secretaria
Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidên
cia da República estude a possibilidade de implan
tação de um programa habitacional específico, o
Programa Casa-transporte, voltado a enfrentar de
forma integrada os temas habitação e transportes
urbanos em geral. Para tal, os transportes urbanos
devem ser entendidos sob uma concepção ampla,
que inclua não apenas os serviços de transporte
coletivo, mas também a própria estrutura viária dos
centros urbanos.

Deve-se dizer que o próprio fato desta Secreta
ria reunir em suas competências as diferentes facetas
do desenvolvimento urbano facilita bastante a adoção
desse tipo de programa.

Diante do exposto, contamos com a efetivação
de medidas imediatas com vistas à concretização, no
âmbito da SEDU/PR, do programa sugerido.

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 2001 . 
Deputada Nair Xavier Lobo.

REQUERIMENTO
(Da Sra. Nair Xavier lobo)

Requer o envio de Indicação ao Poder Executi
vo, relativa a programa habitacional.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. st. seja encaminhada ao Poder Executivo a Indi
cação em anexo, sugerindo a implantação de progra
ma habitacional, na forma que especifica.

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 2001. 
Deputada Nair Xavier Lobo.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições
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CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução nO 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

/1- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11- o parecer referente à, indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão:

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 27-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.779, DE 2001
(Do Senhor Padre Roque)

Sugere a revogação da Portaria no
56, de 2001, do Ministério da Agricultura
e Pecuária.

Exrno. Sr. Ministro da Agricultura e da Pecuária:
Dirijo-me a Vossa Excelência para expor e rei

vindicar o seguinte:
1. Em março deste ano, o Ministério da Agricul

tura e da Pecuária baixou a Portaria de n° 56 que pre
tende implementar profundas mudanças no regula
mento da produção de leite no pais em suas diferen
tes etapas da cadeia produtiva.

2. A primeira delas, e mais preocupante, é a re
gulamentação da matéria-prima. A portaria exigirá
dos produtores investimentos incompatíveis com a re
alidade da grande maioria dos agricultores familiares.
Além do mais, a portaria vincula questões relaciona
das a qualidade com a adoção de determinados tipos
de equipamentos, também incompatíveis com os sis
temas de produção familiar.

3. A agricultura familiar já deu sobejas provas de
que pode produzir com alta qualidade, superior, inclu
sive, à produção tradicional, que utiliza de grande
quantidade de hormônios e antibióticos. Além disso, o
sistema tecnológico previsto pela portaria não é eco
nomicamente viável, pois concentra a renda em pou
cos produtores, e é ambientalmente questionável, já
que não contempla critérios de qualidade como o ní
vel de antibióticos, hormônios e agrotóxicos do leite.

4. Perderão também os pequenos e médios mu
nicípios com forte atividade rural, onde a renda gera
da na atividade do leite é importante dinamizadora da
economia local, fundamental, inclusive, para a arre
cadação e sobrevivência destas localidades.

5. Não bastasse tudo isso, o processo de indus
trialização proposto é incompatível com a idéia de de
senvolvimento local e descentralizado, além de inibir
a produção de leite e derivados a partir de processos
mais naturais de produção, como o leite orgânico. É
também um processo que levará à falência a quase
totalidade dos pequenos laticínios do nosso país.

6. A implementação desse modelo de produção
trará graves conseqüências aos pequenos produto
res familiares de leite e as novas políticas podem ace
lerar ainda mais a exclusão dos agricultores familia
res da produção. A região Sul é a segunda maior pro-
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I - Produção, Identidade e Qualidade de Leite
tipo "A";

11 - Produção, Identidade e Qualidade de Leite
tipo "B";

111 - Produção, Identidade e Qualidade de Leite
tipo "C";

IV - Produção, Identidade e Qualidade de Leite
Cru Resfriado;

V - Identidade e Qualidade de Leite Pasteuriza-

dutora de leite no Brasil. Nos três estados existem 1998, e o que consta no Processo n°
602,5 mil estabelecimentos que produzem leite inspe- 21000.005238/99-79 e,
cionado e não inspecionado. Considerando a necessidade de instituir nor-

7. A predominância da agricultura familiar mas para a indústria de produtos de origem animal,
nesta cadeia é evidente uma vez que existem 559 que permitam condições igualitárias e assegurem
mil estabelecimentos familiares contra apenas 43,5 plena transparência no processamento e comerciali-
mil estabelecimentos patronais, segundo o Senso zação desses produtos;
de 1996. Na produção, os agricultores familiares Considerando a necessidade de padronizar os
também são predominantes, respondendo por processos de transformação dos produtos de origem
79,6% do total de leite produzido. Estima-se que animal, resolve:
aproximadamente 1,6 milhão de pessoas tem na
atividade leiteira uma das principais fontes de ren- Art. 1° Submeter à Consulta Pública os Regu-
da, se considerarmos um módulo familiar de no lamentos Técnicos abaixo discriminados, em confor

midade aos Anexos desta Portaria:máximo 3 pessoas.

Ante este quadro, e para se evitar que a
Portaria n° 56 provoque um aumento absurdo no
já grave problema do êxodo rural em nosso país,
submetemos à apreciação de Vossas Excelênci
as o pedido para que esta Resolução seja revo
gada.

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 2001 . 
Padre Roque, Deputado Federal(PT-PR).

do;
REQUERIMENTO

(Do Senhor Padre Roque)

Súmula: Requer o envio de Indica
ção ao Ministério da Agricultura e da Pe
cuária, solicitando a revogação da Porta
ria n° 56, de 2001 , daquele Ministério.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I, e § 1°, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, requei
ro a Vossa Excelência seja encaminhada ao Poder
Executivo a Indicação em anexo, sugerindo a revo
gação da Portaria n° 56, de 2001, do Ministério da
Agricultura e da Pecuária.

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 2001. 
Padre Roque, Deputado Federal.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CEDI

PORTARIA N° 56, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1999

O Secretario de Defesa Agropecuária do Mi
nistério da Agricultura e do Abastecimento, no uso
da atribuição que lhe confere o art. 83, inciso IV, do
Regimento Interno da Secretaria, aprovado pela
Portaria Ministerial n° 574, de 8 de dezembro de

VI- Produção, Identidade e Qualidade de Leite
de Cabra e,

VII- Coleta de Leite Cru Resfriado e seu Trans
porte a Granel.

Art. 2° Declarar aberto, a contar da data de pu
blicação desta Portaria, o prazo de noventa dias
para que sejam apresentadas críticas e sugestões,
devidamente fundamentadas:

Art. 3° As críticas e sugestões de que trata o
artigo anterior serão encaminhadas por escrito
para: Ministério da Agricultura e do Abastecimen
to Secretaria de Defesa Agropecuária I Departa
mento de Inspeção de Produtos de Origem Ani·
mal Esplanada dos Ministérios, Bloco D, Anexo
"A", sala 452, CEP: 70.043-900, Brasília'DF 
Fax.: (OXX61) 218-2672 - e-mail: dnt@defesaa
gropecuaria. gov.br

Art. 4° Findo o prazo previsto no art. 2°, o
Departamento de Inspeção de Produtos de Ori
gem Animal - DIPC)A - articular-se-á com os ór
gãos e entidades que apresentaram proposições
e sugestões, visando a consolidação dos textos
finais.

Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. - Luiz Carlos de Oliveira.
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ANEXO I

REGULAMENTO TÉCNICO DE PRODUÇÃO,
IDENTIDADE E QUALIDADE DE lEITE TIPO "A"

1. Alcance
1.1. Objetivo: Fixar os requisitos mínimos que deve
rão ser observados para a produção, a identidade e
a qualidade do leite tipo A.
1.2. Âmbito de Aplicação: O presente Regulamento
se refere ao leite Tipo "A", destinado ao Comércio
Nacional.
2. Definições

2.1. Entende-se por leite, sem especificar a es
pécie animal, o produto obtido da ordenha completa e
ininterrupta, em condições de higiene, de vacas leitei
ras sadias. O leite de outras espécies deve denomi
nar-se segundo a espécie da qual proceda
2.1.1. Denomina-se leite pasteurizado tipo A o leite
classificado quanto ao teor de gordura em integral,
semi-desnatado ou desnatado, produzido, benefici
ado e envasado em estabelecimento apropriado,
classificado como 'Granja leiteira', obedecidas as
prescrições contidas no presente Regulamento Téc
nico.

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova O Regimento Interno da Câmara dos
Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 'li
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.

1- sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso li, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das A Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

II - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão:

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 27-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.780, DE 2001
(Do Senhor Padre Roque)

Sugere a revogação da Resolução
n° 456, de 29-11-2000, da Aneel.

Exmo. Sr. Ministro das Minas e Energia,
Exmo. Sr. Diretor Geral da Aneel:
Dirijo-me a Vossas Excelências para expor e rei

vindicar o seguinte:
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1. Em 29-11-2000, a Agência Nacional de
Energia Elétrica - Aneel, publicou a Resolução n°
456, autorizando as empresas de energia a cobrar a
taxa de luz de acordo com a localização do imóvel.

2. Com esta alteração, imóveis rurais ou com
atividade agrícola que se encontram em área urba
na tiveram aumentos de até 200% (duzentos por
cento) nas despesas com energia elétrica.

3. A exorbitância destes aumentos têm inviabi
lizado a atividade agrícola nestas propriedades. Em
praticamente todas as cidades brasileiras existem
pequenas propriedades rurais, denominadas cháca
ras, que sobrevivem da produção de produtos horti
frutigrangeiros e que são vendidos na periferia das
cidades. Se é verdade que economicamente os do
nos destas chácaras não obtêm fartos lucros com a
venda da produção agrícola, não é menos verdade
que o pouco que retiram destas lavouras é suficien
te para que vivam com dignidade.

4. Ocorre que a Resolução 456 da Aneel per
mitiu que as empresas de energia elétrica enqua
drem todos estes chacareiros como citadinos e,
corno tal, passaram a pagar taxas de energia como
se residissem na área urbana. Desde 1968 que es
tas pessoas pagavam as taxas de energia como
imóveis rurais, assim enquadrados pela atividade
que desempenhavam e não pela sua localização.
Esta mudança, porém, está inviabilizando a perma
nência destes pequenos produtores em suas cháca
ras.

5. Pelo interior do nosso país é comum en
contrarmos aposentados, especialmente os apo
sentados pela previdência rural, que percebem
um salário mínimo por mês, residindo na beira
das cidades, morando em pequenas chácaras.
Com a pequena renda da aposentadoria, somada
aos poucos recursos que retiram da venda das
hortaliças, conseguem sobreviver. Se continua
rem sendo fortemente taxados pelas empresas
de energia, serão obrigados a deixar seus lares e
irem para as favelas.

6. Ante este quadro, e para se evitar que a Re
solução 456 provoque um aumento ainda maior no
já grave problema do êxodo rural em nosso país,
submetemos à apreciação de Vossas Excelências o
pedido para que esta Resolução seja revogada.

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 2001. 
Deputado Federal Padre Roque, PT-PR.

Atenciosamente,

REQUERIMENTO
(Do Senhor Padre Roque)

Súmula: Requer o envio de Indica
ção ao Ministério das Minas e Energia e à
Agência Nacional de Energia Elétrica, so
licitando a revogação da Resolução
456/2000, da Aneel.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I, e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
Vossa Excelência seja encaminhada ao Poder Execu
tivo a Indicação em anexo, sugerindo a revogação da
Resolução 456, de 29/11/2000, da Agência Nacional
de Energia Elétrica - Aneel.

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 2001 . 
Padre Roque, Deputado Federal PT-PR.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA

RESOLUÇÃO ANEEL N° 456,
DE 29 DE NOVEMBRO DE 2000

Estabelece, de forma atualizada e
consolidada, as condições gerais de for
necimento de energia elétrica e revoga
as portarias que menciona.

O Diretor-Geral da Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL, no uso de suas atribuições regi
mentais, de acordo com deliberação da Diretoria, ten
do em vista o disposto no Decreto n° 24.643, de 10 de
julho de 1934 - Código de Águas, no Decreto n°
41.019(1), de 26 de fevereiro de 1957 - Regulamento
dos Serviços de Energia Elétrica, nas Leis n°
8.987(2), de 13 de fevereiro de 1995 - Regime de
Concessão e Permissão da Prestação dos Serviços
Públicos, n° 9.074(3), de 7 de julho de 1995 - Normas
para Outorga e Prorrogação das Concessões e Per
missões de Serviços Públicos, n° 8.078(4), de 11 de
setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumi
dor, n° 9.427(5), de 26 de dezembro de 1996 - institui
ção da Agência Nacional de Energia Elétrica 
ANEEL, e no Decreto n° 2.335(6), de 6 de outubro de
1997 - Constituição da Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL; e

Considerando a necessidade de rever, atualizar
e consolidar as disposições referentes às Condições
Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica, visando
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aprimorar o relacionamento entre os agentes respon
sáveis pela prestação do serviço público de energia
elétrica e os consumidores;

Considerando a conveniência de imprimir me
lhor aproveitamento ao sistema elétrico e, conse
qüentemente, minimizar a necessidade de investi
mentos para ampliação de sua capacidade;

Considerando a conveniência e oportunidade
de consolidar e aprimorar as disposições vigentes re
lativas ao fornecimento de energia elétrica, com tari
fas diferenciadas para a demanda de potência e con
sumo de energia, conforme os períodos do ano, os
horários de utilização e a estrutura tarifária horo-sa
zonal;

Considerando as sugestões recebidas em fun
ção da Audiência Pública Aneel n° 7/98, realizada em
10 de fevereiro de 1999, sobre as Condições de For
necimento para Iluminação Pública; e

Considerando as sugestões recebidas dos con
sumidores, de organizações de defesa do consumi
dor, de associações representativas dos grandes
consumidores de energia elétrica, das concessionári
as distribuidoras e geradoras de energia elétrica, de
organizações sindicais representativas de emprega
dos de empresas distribuidoras de energia elétrica,
bem como as sugestões recebidas em função da Au
diência Pública Aneel n° 7/99, realizada em 5 de no
vembro de 1999, resolve:

Art. 1° Estabelecer, na forma que se segue, as
disposições atualizadas e consolidadas relativas às
condições gerais de fornecimento de energia elétrica
a serem observadas tanto pelas concessionárias e
permissionárias quanto pelos consumidores.

Parágrafo único. Estas disposições aplicam-se
também aos consumidores livres, no que couber, de
forma complementar à respectiva regulamentação.

DAS DEFINiÇÕES

Art. 2° Para os fins e efeitos desta Resolução
são adotadas as seguintes definições mais usuais:

I - Carga instalada: soma das potências nomi
nais dos equipamentos elétricos instalados na unida
de consumidora, em condições de entrar em funcio
namento, expressa em quilowatts (kW).

11 - Concessionária ou permissionária: agente ti
tular de concessão ou permissão federal para prestar
o serviço público de energia elétrica, referenciado,
doravante, apenas pelo termo concessionária.

li' - Consumidor: pessoa física ou jurídica, ou
comunhão de fato ou de direito, legalmente represen
tada, que solicitar a concessionária o fornecimento de

energia elétrica e assumir a responsabilidade pelo
pagamento das faturas e pelas demais obrigações fi
xadas em normas e regulamentos da Aneel, assim
vinculando-se aos contratos de fornecimento, de uso
e de conexão ou de adesão, conforme cada caso.

IV - Consumidor livre: consumidor que pode op
tar pela compra de energia elétrica junto a qualquer
fornecedor, conforme legislação e regulamentos es
pecíficos.

V - Contrato de adesão: instrumento contratual
com cláusulas vinculadas ás normas e regulamentos
aprovados pela Aneel, não podendo o conteúdo das
mesmas ser modificado pela concessionária ou con
sumidor, a ser aceito ou rejeitado de forma integral.

VI- Contrato de fornecimento: instrumento con
tratual em que a concessionária e o consumidor res
ponsável por unidade consumidora do Grupo "A"
ajustam as características técnicas e as condições
comerciais do fornecimento de energia elétrica.

VII- Contrato de uso e de conexão: instrumento
contratual em que o consumidor livre ajusta com a
concessionária as característica técnicas e as condi
ções de utilização do sistema elétrico local, conforme
regulamentação especifica.

VIII - Demanda: média das potências elétricas
ativas ou reativas, solicitadas ao sistema elétrico pela
parcela da carga instalada em operação na unidade
consumidora, durante um intervalo de tempo especifi
cado.

IX - Demanda contratada: demanda de potên
cia ativa a ser obrigatória e continuamente disponibili
zada pela concessionária, no ponto de entrega, con
forme valor e período de vigência fixados no contrato
de fornecimento e que deverá ser integralmente
paga, seja ou não utilizada durante o período de fatu
ramento, expressa em quilowatts (kW).

X - Demanda de ultrapassagem: parcela da de
manda medida que excede o valor da demanda con
tratada, expressa em quilowatts (kW).

XI - Demanda faturável: valor da demanda de
potência ativa, identificado de acordo com os critérios
estabelecidos e considerada para fins de faturamen
to, com aplicação da respectiva tarifa, expressa em
quilowatts (kW).

XII - Demanda medida: maior demanda de po
tência ativa, verificada por medição, integralizada no
intervalo de 15 (quinze) minutos durante o período de
faturamento, expressa em quilowatts (kW).

XIII- Energia elétrica: energia elétrica que pode
ser convertida em outra forma de energia, expressa
em quilowatts-hora (kWh).
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XIV - Energia elétrica reativa: energia elétrica
que circula continuamente entre os diversos campos
elétricos e magnéticos de um sistema de corrente al
ternada, sem produzir trabalho, expressa em quilo
volt-ampêre-reativo-hora (kvarh).

XV - Estrutura tarifária: conjunto de tarifas apli
cáveis às componentes de consumo de energia elétri
ca e/ou demanda de potência ativas de acordo com a
modalidade de fornecimento.

XVI - Estrutura tarifária convencional: estrutura
caracterizada pela aplicação de tarifas de consumo
de ehergia elétrica e/ou demanda de potência inde
pendentemente das horas de utilização do dia e dos
períodos do ano.

XVII - Estrutura tarifária horo-sazonal: estrutura
caracterizada pela aplicação de tarifas diferenciadas
de consumo de energia elétrica e de demanda de po
tência de acordo com as horas de utilização do dia e
dos períodos do ano, conforme especificação a se
guir:

a) Tarifa Azul: modalidade estruturada para apli
cação de tarifas diferenciadas de consumo de energia
elétrica de acordo com as horas de utilização do dia e
os períodos do ano, bem como de tarifas diferencia
das de demanda de potência de acordo com as horas
de utilização do dia.

b) Tarifa Verde: modalidade estruturada para
aplicação de tarifas diferenciadas de consumo de
energia elétrica de acordo com as horas de utilização
do dia e os períodos do ano, bem como de uma única
tarifa de demanda de potência.

c) Horário de ponta (P): período definido pela
concessionária e composto por 3 (três) horas diárias
consecutivas, exceção feita aos sábados, domingos e
feriados nacionais, considerando as características
do seu sistema elétrico.

d) Horário fora de ponta (F): período composto
pelo conjunto das horas diárias consecutivas e com
plementares àquelas definidas no horário de ponta.

e) Período úmido (U): período de 5 (cinco) me
ses consecutivos, compreendendo os fornecimentos
abrangidos pelas leituras de dezembro de um ano a
abril do ano seguinte.

f) Período seco (S): período de 7 (sete) meses
consecutivos, compreendendo os fornecimentos
abrangidos pelas leituras de maio a novembro.

XVIII - Fator de carga: razão entre a demanda
média e a demanda máxima da unidade consumido
ra, ocorridas no mesmo intervalo de tempo especifi
cado.

XIX - Fator de demanda: razão entre a deman
da máxima num intervalo de tempo especificado e a
carga instalada na unidade consumidora.

XX - Fator de potência: razão entre a energia
elétrica ativa e a raiz quadrada da soma dos quadra
dos das energias elétricas ativa e reativa, consumidas
num mesmo período especificado.

XXI - Fatura de energia elétrica: nota fiscal que
apresenta a quantia total que deve ser paga pela
prestação do serviço público de energia elétrica, refe
rente a um período especificado, discriminando as
parcelas correspondentes.

XXII- Grupo "A": grupamento composto de uni
dades consumidoras com fornecimento em tensão
igualou superior a 2,3kV, ou, ainda, atendidas em
tensão inferior a 2,3kV a partir de sistema subterrâ
neo de distribuição e faturadas neste Grupo nos ter
mos definidos no art. 82, caracterizado pela estrutura
ção tarifária binômia e subdividido nos seguintes sub
grupos:

a) Subgrupo A1 - tensão de fornecimento igual
ou superior a 230kV;

b) Subgrupo A2 - tensão de fornecimento de
SSkV a 13SkV;

c) Subgrupo A3 - tensão de fornecimento de
69kV;

d) Subgrupo A3a - tensão de fornecimento de
30kV a 44kV;

e) Subgrupo A4 - tensão de fornecimento de
2,3kv a 25kV;

f) Subgrupo AS - tensão de fornecimento inferi
or a 2,3kV, atendidas a partir de sistema subterrâneo
de distribuição e faturadas neste Grupo em caráter
opcional.

XXIII- Grupo "8": grupamento composto de uni
dades consumidoras com fornecimento em tensão in
ferior a 2.3kV, ou, ainda, atendidas em tensão superi
or a 2,3kV e faturadas neste Grupo nos termos defini
dos nos arts. 79 a 81 , caracterizado pela estruturação
tarifária monômia e subdividido nos seguintes sub
grupos:

a) Subgrupo 81 - residencial;

b) Subgrupo 81 - residencial baixa renda;

e) Subgrupo 132 - rural;

d) Subgrupo 82 - cooperativa de eletrificação
rural;

e) Subgrupo 82 - serviço público de irrigação;

f) Subgrupo 83 - demais classes;

g) Subgrupo 84 - iluminação pública.
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XXIV - Iluminação Pública: serviço que tem por
objetivo prover de luz, ou claridade artificial, os lo
gradouros públicos no período noturno ou nos escu
recimentos diurnos ocasionais, inclusive aqueles
que necessitam de iluminação permanente no perío
do diurno.

XXV - Pedido de fornecimento: ato voluntário do
interessado que solicita ser atendido pela concessio
nária no que tange à prestação de serviço público de
fornecimento de energia elétrica, vinculando-se às
condições regulamentares dos contratos respectivos.

XXVI - Ponto de entrega: ponto de conexão do
sistema elétrico da concessionária com as instala
ções elétricas da unidade consumidora, caracterizan
do-se como o limite de responsabilidade do forneci
mento.

XXVII- Potência: quantidade de energia elétrica
solicitada na unidade de tempo, expressa em quilo
watts (kW).

XXVIII - Potência disponibilizada: potência que
o sistema elétrico da concessionária deve dispor para
atender às instalações elétricas da unidade consumi
dora, segundo os critérios estabelecidos nesta Reso
lução e configurada nos seguintes parâmetros:

a) unidade consumidora do Grupo "A": a deman
da contratada, expressa em quilowatts (kW);

b) unidade consumidora do Grupo "8": a potên
cia em kVA, resultante da multiplicação da capacida
de nominal ou regulada, de condução de corrente elé
trica do equipamento de proteção geral da unidade
consumidora pela tensão nominal, observado no
caso de fornecimento trifásico, o fator especifico refe
rente ao número de fases.

XXIX - Potência instalada: soma das potências
nominais de equipamentos elétricos de mesma espé
cie instalados na unidade consumidora e em condi
ções de entrar em funcionamento.

XXX - Ramal de ligação: conjunto de conduto
res e acessórios instalados entre o ponto de deriva
ção da rede da concessionária e o ponto de entrega.

XXXI - Religação: procedimento efetuado pela
concessionária com o objetivo de restabelecer o for
necimento à unidade consumidora, por solicitação do
mesmo consumidor responsável pelo fato que moti
vou a suspensão.

XXXII - Subestação: parte das instalações elé
tricas da unidade consumidora atendida em tensão
primária de distribuição que agrupa os equipamentos,
condutores

e acessórios destinados à proteção, medição,
manobra e transformação de grandezas elétricas.

XXXIII - Subestação transformadora comparti
lhada: subestação particular utilizada para forneci
mento de energia elétrica simultaneamente a duas ou
mais unidades consumidoras.

XXXIV - Tarifa: preço da unidade de energia elé
trica e/ou da demanda de potência ativa.

XXXV - Tarifa monâmia: tarifa de fornecimento
de energia elétrica constituída por preços aplicáveis
unicamente ao consumo de energia elétrica ativa.

XXXVI - Tarifa binâmia: conjunto de tarifas de
fornecimento constituído por preços aplicáveis ao
consumo de energia elétrica ativa e à demanda fatu
rável.

XXXVII - Tarifa de ultrapassagem: tarifa aplicá
vel sobre a diferença positiva entre a demanda medi
da e a contratada, quando exceder os limites estabe
lecidos.

XXXVIII - Tensão secundária de distribuição:
tensão disponibilizada no sistema elétrico da conces
sionária com valores padronizados inferiores a 2,3kV.

XIL - Tensão primária de distribuição: tensão
disponibilizada no sistema elétrico da concessionária
com valores padronizados iguais ou superiores a
2,3kV.

XL - Unidade consumidora: conjunto de instala
ções e equipamentos elétricos caracterizado pelo re
cebimento de energia elétrica em um só ponto de en
trega, com medição individualizada e correspondente
a um único consumidor.

XLI - Valor líquido da fatura: valor em moeda
corrente resultante da aplicação das respectivas tari
fas de fornecimento, sem incidência de imposto, so
bre as componentes de consumo de energia elétrica
ativa, de demanda de potência ativa, de uso do siste
ma, de consumo de energia elétrica e demanda de
potência reativas excedentes.

XLlI- Valor mínimo faturável: valor referente ao
custo de disponibilidade do sistema elétrico, aplicável
ao faturamento de unidades consumidoras do Grupo
"13", de acordo com os limites fixados por tipo de liga
ção.

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÂO N° 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.
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b) consulta à Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

"Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
1- sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

.. Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas ás Comis
sões competentes;

.. Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas casas do congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão:

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta à Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 27-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.781, DE 2001
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Sugere ao Poder Executivo a priori
zação para celebração de Projeto n°
9.574/01, referente ao PROEP - Programa
de Expansão da Educação Profissional,
protocolado pelo CEFET - PR, Unidade
de Medianeira, em 23 de outubro de 2001.

(Publique-se. Encaminhe-se.)
Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-

ca,
O CEFET - PR Unidade de Medianeira, neces

sita com extrema urgência deste benefício.
Sabemos que os recursos não serão suficientes

para atender todos os pleitos dos mais de cinco mil
municípios do Brasil. Todavia, em razão das dificulda
des por que passa esta Unidade, é que vimos pedir à
Vossa Excelência, determinar ao ilustre Ministro da
Educação Paulo Renato de Souza, a priorização e a
conseqüente aprovação do Convênio entre MEC e o
Cefet - PR.

Tenho feito injunções quase que diariamente no
MEC, e tenho acompanhado notadamente no Fnde,
os processos dos municípios paranaenses. Elegi,
dentre o enorme volume de processos do Paraná,
este do Cefet - PRo Unidade de Medianeira, justa
mente por sua imperiosa necessidade de obter este
benefício.

É por esta razão que utilizo deste expediente re
gimental para indicar a Vossa Excelência, este pleito
dos laboriosos brasileiros que se dedicam a socorrer
e agasalhar seus semelhantes.

Sala das sessões, 12 de dezembro de 2001. 
Deputado, Hermes Parcianello.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Hermes Parcianello)

Requer o envio de Indicação Ao Mi
nistro de Estado da Educação, Dr. Paulo
Renato de Souza, solicitando a adoção
de providências visando a Priorização
para Celebração do Processo n° 9.574/01,
referente ao Convênio entre o Ministério
da Educação e O Centro Federal de Edu-
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cação Tecnológica do Paraná, no Municí- elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
pio de Medianeira, dentro do PROEP - Câmara.
Programa de Expansão da Educação § 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será obje-
Profissional. to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente

e publicado no Diário da Cãmara dos Deputados.
'Alterado para Diário da Câmara dos Depu

tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

• Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Aio dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

II - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâm~es regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão ace~as proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

Senhor Presidente Deputado Aécio Neves,
Nos termos do art. 113, inciso I, § 1° do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro à
Vossa Excelência seja encaminhada ao Ministro de
Estado da Educação Paulo Renato de Souza, a Indi
cação em anexo, solicitando adoção de providências
visando a priorização para celebração do Processo n°
9.574/01, referente ao Convênio entre o Ministério da
Educação e o Centro Federal de Educação Tecnológi
ca do Paraná no Município de Medianeira, Estado do
Paraná, dentro do PROEP - Programa de Expansão
da Educação Profissional.

Mister lembrar que este Processo é derivado de
projeto protocolado no MEC em atendimento ao pró
prio órgão, o qual enviou os formulários para os mais
de 5.500 Municípios brasileiros. Como os recursos
que o MEC receberá não serão suficientes para aten
der a todos, é que apresentei a indicação ao Presi
dente da República, a qual resultou neste Requeri
mento à Vossa Excelência.

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 2001 . 
Deputado Hermes Parcianello.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

•Artigo alterado pela Resolução nO to, de 1991.
1- sugere a outro Podera adoção de providência, a

realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio
de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.782, DE 2001
(Do Sr. Rubens Furlan)

Sugere a intensificação das campa
nhas publicitárias em rádio, televisão e
outros meios de comunicação social, vi
sando a prevenção do uso de crack entre
os jovens brasileiros.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
O uso do crack - cocaína que se consome fu

mando - explodiu no Brasil no fim da última década.
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Usado desta forma, produz resultados quase imedia
tos, muito intensos e de curta duração. Isto explica
seu altíssimo poder viciante.

Esse consumo desenfreado provoca aumento
considerável da violência no afã de se obter mais dro
ga. Os usuários de crack são muito jovens e as conse
qüências do uso são devastadoras: problemas respi
ratórios, acentuada flutuação de humor, que chega,
comumente, à psicose cocaínica. O risco de desen
volvimento de Aids também aumenta.

É grave a questão do uso do crack entre os jo
vens brasileiros. Tendo isto em vista, sugerimos que
sejam intensificadas as campanhas publicitárias em
rádio, televisão e outros meios de comunicação visan
do à prevenção de seu uso.

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 2001,
Deputado Rubens Furlan.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Rubens Furlan)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo, relativa à intensificação de
campanhas publicitárias, em rádio, televi
são e outros meios de comunicação soci
al, sobre a prevenção do uso de crack en
tre os jovens.

Senhor Presidente:
Nos termos do ali. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa seja encaminhada ao Poder Executivo a Indica
ção em anexo, sugerindo a intensificação de campa
nhas publicitárias, em rádio, televisão e outros meios
de comunicação social, sobre a prevenção do uso de
crack entre os jovens.

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 2001. 
Deputado Rubens Furlan.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS -

CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17 DE 1989

Aprova O Regimento Interno da Ca
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPITULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

"Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

"Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso li, serão observadas
as seguintes normas:

1- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas àpublicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

"Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas casas do congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

II - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão:

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâm~es regimentais das proposições congêneres:

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a)consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b)consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.
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Publique-se. Encaminhe-se.
Em 27-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.783, DE 2001
(Do Sr. Rubens Furlan)

Sugere a realização de campanha
publicitária visando a prevenção do uso
de maconha entre os jovens.

Excelentíssimo Senhor Ministro José Serra:
A questão do consumo de drogas no Brasil é um

assunto que preocupa a todos. V. Ex
a

, por certo, deve
estar consciente das terríveis conseqüências sociais,
especialmente sobre os jovens, do uso generalizado
de drogas ilícitas, e também das lícitas, como o taba
co e o álcool.

Admiramos sua pertinaz e corajosa ação contra
o tabagismo, fazendo uso de ampla campanha para
promover a saúde e prevenir a instalação da doença,
que traz todo um contexto de conseqüências negati
vas aos indivíduos e à sociedade.

Sabemos que o consumo de maconha está se
ampliando e se tornando cada vez mais precoce na
vida dos jovens. E o hábito do consumo da maconha
abre as portas para outras drogas, desvia os jovens do
seu caminho produtivo e gera desgraça nas famílias.

Nesse sentido, queremos sugerir a V. Ex
a

, que use
a mesma pertinácia e coragem para alertar a população
e prevenir o uso de maconha por parte dos jovens, reali
zando ampla campanha publicitária, faixa etária, mais
suscetível aos apelos do consumo desta droga.

Certamente os benefícios que serão obtidos
com campanhas preventivas desse tipo serão com
pensadores dos gastos que serão necessários para
sua realização. Mas, talvez, a verdadeira extensão
dos benefícios obtidos seja muito difícil de ser perce
bida, uma vez que cada situação de consumo evitada
significa ganhos não somente na prevenção de pro
b�emas de saúde mas também ganhos na qualidade
na nossa sociedade e na integralidade da vida de
cada jovem.

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 2001 . 
Deputado Rubens Furlan.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Rubens Furlan)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo, relativa à realização de
campanha publicitária visando a preven
ção do uso de maconha entre os jovens.

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Ex

a
seja encaminhada ao Poder Executivo a Indica

ção em anexo, sugerindo a realização da campanha
publicitária sobre a prevenção do uso de maconha
entre os jovens.

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 2001 . 
Deputado Rubens Furlan.

LEGISLAÇÃO CIlADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outu
bro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário
da Câmara dos Deputados e encaminhadas ás
Comissões competentes;



REQUERIMENTO
(Do Sr. Rubens Furlan)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo, relativa à intensificação
de companhas publicitárias, em rádio, te
levisão e outros meios de comunicação
social, sobre a prevenção do uso do ál
cool entre os jovens.
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*Alterado para Diário da Câmara dos Depu- ta riscos à saúde, como o de cânceres de fígado, esô-
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das fago, garganta e laringe, transtornos imunológicos,
duas casas do Congresso Nacional de 2 de outu- cirrose hepática, danos cerebrais.

bro de 1995. É essencial proteger nossos jovens contra este
11 - o parecer referente à indicação será profe- flagelo. Assim sendo, sugerimos a intensificação de

rido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério campanhas publicitárias em rádio, televisão e outros
da Presidência da Comissão: meios de comunicação visando à prevenção do uso

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre de álcool.
indicação concluir pelo oferecimento de projeto, se- Sala das Sessões, 12 de dezembro de 2001 . -
guirá este os trâmites regimentais das proposições Deputado Rubens Furlan.
congêneres:

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal
sentido, o Presidente da Câmara, ao chegar o pro
cesso à Mesa, determinará o arquivamento da in
dicação. cientificando-se o Autor para que este, se
quiser, ofereça projeto próprio à consideração da
Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qual
quer Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 27-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N.o 2.784, DE 2001
(Do Sr. Rubens Furlan)

Sugere a intensificação das campa
nhas publicitárias em rádio, televisão e
outros meios de comunicação social, vi
sando à prevenção do uso de álcool en
tre os jovens brasileiros.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Em meio aos nossos adolescentes, mais de oi

tenta por cento já consumiram bebidas alcoólicas. No
estado de São Paulo, estima-se que existam, no míni
mo, dois milhões de dependentes do álcool, de todas
as idades. Entre os jovens, os que vêm de famílias de
sestruturadas ou convivem com o problema do alcoo
lismo apresentam maior chance de se tornarem de
pendentes.

O abuso do álcool é um grave risco para a vida.
Além de ocasionar mortes violentas, acidentes de
trânsito ou de trabalho, homicídios e suicídios, acarre-

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, requei
ro a V. Exa seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a intensificação de
campanhas publicitárias, em rádio, televisão e ou
tros meios de comunicação social, sobre a preven
ção do uso do álcool entre os jovens.

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 2001.
Deputado Rubens Furlan.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATlVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.



Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa seja encaminhada ao Poder Executivo a Indica
ção em anexo, sugerindo a intensificação de cam~
nhas publicitárias, em rádio, televisão e outros meios

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qual
quer Poder, de seus órgãos e autoridades.

04260 Qumta-ttma 28 DL\RIO DA ('AMARA DOS DEPUTADOS Fewreiro de 2002

1- sugere a outro Poder a adoção de providên- INDICAÇÃO W 2.785, DE 2001
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão, (Do Sr. Rubens Furlan)
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa Sugere a intensificação das campa-

exclusiva; nhas publicitárias em rádio, televisão e
11- sugere a manifestação de uma ou mais Co- outros meios de comunicação social, vi-

missões acerca de determinado assunto, visando a sando à prevenção do uso de cocaína
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da entre os jovens brasileiros.

Câmara. Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
§ 1° Na hip~tese do inci.so I a indicação será A faixa etária de maior risoo para o início do uso de

objeto de requenmento escnto, despachado pelo cocaína vai do fim da adolescência até o início da idade
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos adu~a.A cocaína é a 8a droga de abuso no País, e teve o
Deputados. consumo quadruplicado em indivíduos nesta faixa entre

*Alterado para Diário da Câmara dos Depu~ os anos de 1987 e 1997. Seu consumo cresceu de 0,5%
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das para 2% entre estudantes de 1° e 2° graus. Um estudo
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro conduzido pela Universidade de São Paulo detectou uso
de 1995. em até 8% da população de estudantes.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas É evidente a gravidade do uso da cocaína entre
as seguintes normas: adolescentes e universitários. Estudo de Galduróz,

. . - b·d I M - I· Noto e Carlini mostra que, entre 1993 e 1997, o índiceI - as mdlcaçoes rece I as pe a esa serao 1- 'd
. d . br - D"' " de uso durante algum momento na VI a entre estu-

das em sumula, mDanda a; a pu Icaça<:> ~od lar~o dantes de primeiro e segundo grau cresceu 80%.
da ~â~ara dos eputa os e encamm a as as Entre adolescentes em tratamento no Hospital das
Comlssoes competentes; Clínicas de São Paulo, a cocaína perde apenas para a

-Alterado para Diário da Câmara dos Depu~ maconha em freqüência de consumo.
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das Este é o primeiro passo para que o indivíduo
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outu- permaneça consumindo drogas pelo resto de sua
bro de 1995. vida É imperioso evitar que nossos jovens permane-

11 - o parecer referente à indica~ão será. ~r?feri- çam à mercê da cocaína. Para reforçar esta posição,
do no prazo de vinte sessões, prorrogavel a crlterlo da sugerimos que sejam intensificadas as campanhas
Presidência da Comissão: . . publicitárias em rádio, televisão e outros meios de co-

111- se a Comissão que tiver de opl~ar sobre !n: municação visando à prevenção do uso da cocaína
dicação c~n~luirpel? ofere~imento de pr~J~to, segUl~a entre os jovens brasileiros. Acreditamos que a abor-
este os tramites regimentais das proposlçoes conge- dagem preventiva é a que produz melhores resulta-
neres; . _ . dos na questão do uso de drogas.

IV - se nenhuma Comlssao opinar em tal sen- Sala das Sessões 12 de dezembro de 2001. _
tido, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo '
à Mesa, determinará o arquivamento da indicação, Deputado Rubens Furlan.
cientificando-se o Autor para que este, se quiser, REQUERIMENTO
ofereça projeto próprio à consideração da Casa; (Do Sr. Rubens Furlan)

V - não serão aceitas proposições que objeti- Requer o envio de Indicação ao Po-

vem: der Executivo, relativa à intensificação
de campanhas publicitárias, em rádio, te
levisão e outros meios de comunicação
social, sobre a prevenção do uso de co
caína entre os jovens.
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de comunicação social, sobre a prevenção do uso de 11- o parecer referente à indicação será proferi-
cocaína entre os jovens. do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 2001. - Presidência da Comissão;
Deputado Rubens Furlan. 111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in-

_ dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
LEGISLAÇAO CIT~DA ANEXADA PELA este os trâmites regimentais das proposições congê-

COORDENAÇAO DE ESTUDOS neres'

LEGISLATIVOS - CeDI IV _ se nenhuma Comissão optar em tal sentido,

REGIMENTO INTERNO DA o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
CÂMARA DOS DEPUTADOS Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci

entificando-se o autor para que este, se quiser, ofere-
RESOlUÇÃO W 17, DE 1989 ça projeto próprio à consideração da Casa;

Aprova o Regimento Interno da Câ- V - não serão aceitas proposições que objeti-
mara dos Deputados. vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestaçãode uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a Indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outu
bro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu-
~ .

tados, por Ato dos PresIdentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 27-1-01. - Aécio Neves, Presiden-

te.

INDICAÇÃO N° 2.786, DE 2001
(Do Sr. Rubens Furlan)

Sugere a realização de campanha
publicitária visando a prevenção do uso
de medicamentos sem prescrição médica.

Excelentíssimo Senhor Ministro José Serra,
É certo que existem amplas camadas da popu

lação brasileira que tem muita dificuldade de ter aces
so aos medicamentos de que necessitam quando es
tão doentes. Estamos conscientes do seu esforço
para enfrentar essa situação, na direção da pasta su
perior da saúde em nosso País.

Entretanto, por outro lado, generalizou-se, no
Brasil, o consumo abusivo de medicamentos por par
te dos que podem adquiri-los na cadeia de farmácias
comerciais. Verdadeiros crimes contra a saúde públi
ca e dos indivíduos são cometidos nos atendimentos,
nos diagnósticos e nas receitas dadas no balcão das
drogarias. Os brasileiros acostumaram-se à autome
dicação e à possibilidade de comprar qualquer tipo de
medicamento, sem restrições.

Não sabemos ao certo as nefastas conseqüên
cias desta liberalidade na aquisição e consumo de
medicamentos em nosso País. Em países como a
Inglaterra, onde o acesso aos medicamentos é rigida
mente condicionado à apresentação da prescrição
médica, existem trabalhos que estimam que cerca de



RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

CAPíTULO 111
Das Indicações

TíTULO IV
Das Proposições

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.
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12% das internações hospitalares são devidas ao LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
consumo abusivo, irracional ou equivocado de medi- COORDENAÇÃO DE ESTUDOS
camentos. No Brasil, não temos informações deste LEGISLATIVOS - CeDI
tipo mas estimamos que a realidade deva ser mais
grave devido à falta de controle nessa área.

lembramos, por exemplo, que um dos cidadãos
que morreram no lamentável caso das hemodiálises
da clínica de Caruaru (PE), tinha 23 anos, dois filhos e
trabalhava como cobrador de ônibus. Adquiriu uma le
são irreversível nos rins em conseqüência de um ''tra
tamento" feito no balcão da farmácia com antibióticos
muito fortes. Ficou dependente de quatro sessões se
manais de hemodiálise por conta do Sistema Único
de Saúde (SUS). Quantos casos como esse podem
estar acontecendo, a cada hora, na extensão do nos
so território? Milhares de casos tão ou mais graves do
que este devem acontecer no dia-a-dia dos brasilei
ros e são atendidos no dia-a-dia dos serviços do SUS.

Em princípio solicitamos que V. Exa determine
um efetivo programa de fiscalização das farmácias e
drogarias em todo o território nacional para que se
minimize esse comércio tão nefasto à saúde dos
brasileiros.

Em segundo lugar, sugerimos que V. Exa estu
de a possibilidade de realizar uma ampla campanha
publicitária, usando todos os meios de comunicação
possíveis, para alertar os brasileiros sobre os peri
gos da automedicação e do consumo de medica
mentos sem a prescrição e do acompanhamento
médico.

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 2001 . 
Deputado Rubens Furlan.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Rubens Furlan)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo, relativa à realização de
campanhas publicitárias nos meios de
comunicação visando a prevenção do
uso de remédios sem prescrição médica.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1° do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa seja encaminhada ao Poder Executivo a Indica
ção em anexo, sugerindo a realização de campanha
publicitária sobre a prevenção do uso de remédios
sem prescrição pela população brasileira.

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 2001. 
Deputado Rubens Furlan.

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;



Fevereiro de 2002 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinla-kira 28 04263

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o ator para que este, se quiser, ofereça
projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 12-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.787, DE 2001
(Do Senhor Rubens Furlan)

Solicita a inclusão da disciplina La
tim no currículo escolar do ensino funda
mentai e médio.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação:
Dirijo-me a Vossa Excelência para expor e soli

citar o seguinte:
1. É louvável a política que o MEC vem pondo

em prática no sentido de recomendar o enriqueci
mento do currículo escolar do ensino fundamental e
médio, por exemplo, por meio dos Parâmetros Curri
culares Nacionais.

2. Acredito que parte desse processo de enri
quecimento deve passar por uma fundamentação
mais sólida, com resgate dos vínculos históricos, da
língua portuguesa. Nesse sentido, o latim representa
uma disciplina fundamental de subsídio histórico e
estrutural da língua pátria.

3. Assim sendo, solicito sejam tomadas as medi
das necessárias no sentido de recomendar a inclusão
da disciplina latim no currículo escolar do ensino fun
damentai e médio, a partir da sa série do ensino fun
damentai, o que, espero, venha a servir a curto prazo
para a melhoria do ensino e da aprendizagem de Por
tuguês nas escolas brasileiras.

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 2001 . 
Deputado Rubens Furlan.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Rubens Furlan)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Educação, relativa à inclusão
da disciplina Latim no currículo escolar
do ensino fundamental e médio.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I, e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
Vossa Excelência seja encaminhada ao Poder Execu
tivo a Indicação anexa, solicitando providências do
Ministério da Educação no sentido de recomendar a
inclusão da disciplina latim no currículo escolar do
ensino fundamental e médio, a partir da Sa série do
ensino fundamental.

Sala das Sessões, 12 de Dezembro de 2001 . 
Deputado Rubens Furlan.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução nO 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.



REQUERIMENTO
(Do Sr. Rubens Furlan)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo, no sentido de que o Brasil
envide esforços diplomáticos na Organi
zação das Nações Unidas para que, exer
cendo suas funções gestione junto aos
países envolvidos no confronto iniciado

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli
ca, Fernando Henrique Cardoso:

A confrontação bélica surgida a partir dos aten
tados de 11 de setembro ao World Trade Center, em
Nova loque, Estados Unidos, apresenta os ingredien
tes próprios ao desenvolvimento de uma conflagra
ção mundial, à qual, possivelmente, recanto algum do
planeta conseguirá ficar imune.

Antes que as ações bélicas - formais e de guer
rilha - prossigam e se alastrem de modo irrefreável,
atingindo a humanidade como um todo, é necessário
que seja feita verdadeira ofensiva diplomática, em to
dos os níveis, para que alternativas pacíficas sejam
encontradas à doença socioeconômicocultural, que
recrudesceu sob a forma de guerra, e às divergências
e discrepâncias existentes, perversamente retratada
nos fatos do último mês.

A reação armada, a médio e longo prazos, ape
nas acirrará a apartação, o ódio, rancores e discrimi
nações, podendo dizimar e até destruir a espécie hu
mana.

É necessário que algum diálogo seja retomado
para que surjam anernativas e possibilidades de paz:
diálogo, esse, que aborde a possibilidade de um ces
sarfogo e, também, inicie algum processo de reflexão
sobre as desigualdades existentes entre as nações
em confronto que, se não forem profundamente en
frentadas, apenas adiarão conflagração ulterior, mai
or, mais destrutiva e sangrenta, que não aproveita a
ninguém - talvez, nem mesmo, à indústria bélica a
médio e longo prazos, pois não haverá a quem vender
o que restar.

Nesse sentido, talvez, a tradição diplomática
brasileira, que liderança tem sabido demonstrar em
momentos históricos delicados, possa dar efetiva
contribuição, lastreada na experiência vivenciada da
existência, em nosso País, de profundas diversidades
e miscigenação sociocultural.

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 2001. 
Deputado Rubens Furlan.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 20-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.788, DE 2001
(Do Sr. Rubens Furlan)

Sugere que o Governo da República
Federativa do Brasil envide esforços di
plomáticos junto aos organismos inter
nacionais, particularmente a Organização
das Nações Unidas e aos países direta
mente envolvidos no confronto bélico
surgido a partir dos atentados de 11 de
setembro ao Word Trade Center, particu
larmente Estados Unidos da América e
Afeganistão, no sentido de que seja bus
cado o cessar-fogo e encontrados meios
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* Alterado para Diário da Câmara dos Depu- diplomáticos para solucionar o conflito e
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das encontrar a paz.
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas ás Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.
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em 11 de setembro com o atentado ao
Word Trade Center, no sentido de que
haja cessar-fogo e seja buscada a paz
por meio de instrumentos diplomáticos.

Senhor Presidente:
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa seja encaminhada ao Poder Executivo a Indica
ção em anexo.

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 2001. 
Deputado Rubens Furlan.

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO W 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação sem
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas ás Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos De
putados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outu
bro de 1995.

II - o parecer referente à indicação será profe
rido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério
da Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre
indicação concluir pelo oferecimento de projeto, se
guirá este os trâmites regimentais das proposições
congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sen
tido, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo
á Mesa, determinará o arquivamento da indicação,
cientificando-se o Autor para que este, se quiser,
ofereça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qual
quer Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 27-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.789, DE 2001
(Do Sr. Rubens Furlan)

Sugere a realização de campanha
publicitária visando a prevenção do cân
cer de próstata.

Excelentíssimo Senhor Ministro José Serra,

O câncer de próstata tem acometido os ho
mens de maneira ascendente nos últimos anos. Seu
tratamento, quando é identificado tardiamente, é
complicado, oneroso, longo e não oferece muitas
chances aos pacientes.

A detecção precoce, em conseqüência, é a
arma mais poderosa para o enfrentamento dessa
doença, que aterroriza os homens que dela têm co
nhecimento. A hiperplasia benigna da próstata, fre
qüente e comum em homens de mais de 40 anos,
pode esconder uma probabilidade de evolução e ne
cessita de monitoramento sistemático.

Diferentemente de outros tipos de câncer, corno
o de pulmão e o de mama, o câncer de próstata nunca
foi objeto de amplas campanhas preventivas.
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Como a prevenção é a melhor alternativa de
política de saúde para esta doença, entre outras,
sugerimos a V. Exa que sejam realizados anúncios e
mensagens de alerta e de orientação nos meios de
comunicação, visando maior conscientização da po
pu�ação masculina para os exames preventivos e de
detecção precoce, de forma periódica, buscando
prevenir a doença, identificar precocemente os seus
sinais e evitar suas formas mais graves.

Sabe V. Exa que os recursos investidos em tais
campanhas são amplamente compensadores para a
sociedade e para o Sistema Único de Saúde, que
receberá menos doentes em sua forma avançada,
os quais exigem caríssimos e complicados trata
mentos.

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 2001. 
Deputado Rubens Furlan.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Rubens Furlan)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo, relativa à realização de
campanha publicitária visando a preven
ção do câncer de próstata.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, requei
ro a V. Exa seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a intensificação da
campanha publicitária para a prevenção do câncer
dH mama.

Sala das Sessões, 12 de dezembro 2001. -
Deputado Rubens Furlan.

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de provi
dência, a realização de ato administrativo ou de
gestão, ou o envio de projeto sobre a matéria de
sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais
Comissões acerca de determinado assunto, visando
a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa
da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso li, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário
da Câmara dos Deputados e encaminhadas às
Comissões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será profe
rido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério
da Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre
indicação concluir pelo oferecimento de projeto, se
guirá este os trâmites regimentais das proposições
congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sen
tido, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo
à Mesa, determinará o arquivamento da indicação,
certificando-se o autor para que este, se quiser, ofe
reça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 27-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.



Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo, por meio do Ministério
das Relações Exteriores, para que sejam
enviados esforços, pela República Fede
rativa do Brasil junto aos organismos in
ternacionais, no sentido de que seja en
contrada alternativa de Paz ao confronto
entre o Estado de Israel e o Governo da
Autoridade Palestina.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli
ca Fernando Henrique Cardoso,

Os atentados perpetrados contra os Estados
Unidos em 11 de setembro certamente marcam um
nova fase geoeconômica mundial e mostram que se
inícia etapa diferente na luta pelos direitos humanos,
por justiça e igualdade.

Começando sob a égide da perplexidade e do
revide, acirram-se, nesta, fase, disparidades há longa
data existentes.

Sabido é que não há região alguma no Globo
que tenha se mostrado tão renitente às soluções di
plomáticas quanto o Oriente Médio, cujas convicções
enraizadas e enrijecidas de parte-a-parte não pare
cem apresentar sintomas da flexibilidade necessária
ao diálogo.

Na Resolução n° 181, de 29 de novembro de
1947, da Assembléia Geral das Nações Unidas, vota
da em sessão presidida pelo chanceler brasileiro
Oswaldo Aranha, foi a Palestina dividida em três seg
mentos - um Estado judeu, um Estado árabe, um cor
po-separado sob jurisdição internacional em Jerusa
lém - resolução, essa, cuja execução foi recebida
com indiferença, o que ajudou a motivar a primeira
guerra entre árabes e israelenses - nenhum povo so
zinho podendo ser responsabilizado pelo caos e ins
tabilidade instalados.

A região, cronicamente conflagrada, foi entre
gue à própria sorte, dando origem ao mais recente
dos povos árabes, o palestino, nação desprovida de
território.

Os conflitos na região têm servido para ampliar
sem cessar o mercado de armas e para privatizar a
guerra, dando origem a grupos profissionais merce
nários, que atravessam fronteiras independentes,
que atravessar fronteiras de Estados soberanos sem
declaração de guerra ou armistício utilizando instru
mentos de destruição cada vez mais sofisticados:
"para quem acredita ser tão poderoso ao ponto de es
colher exatamente o que destruir, torna-se mais fácil
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INDICAÇÃO N° 2.790, DE 2001 sucumbir à tentação de resolver problemas com bom-
(Do Sr. Rubens Furlan) bardeios".

A Liga dos Estados Árabes foi fundada em mar
ço de 1945, englobando Egito, Iraque, Síria, Líbano,
Arábia Saudita, lêmen e Jordânia, tendo como objeti
vo buscar a autonomia e propondo o pan-arabismo,
como alternativa de união árabe contra os estrangei
ros (não árabes).

Esse processo estimulou a independência da
Líbia em 1951; do Sudão, Tunísia e Marrocos em
1963; da Mauritânia, em 1960; do Kuaite, em 1961 ;da
Argélia, em 1962, do lêmen, em 1967.

Após 1991, com o fim da União Soviética, surgi
ram os transcaucasianos e da Ásia Central, influenci
ado pelas culturas cristã, muçulmana, turca, ou persa
(Armênia, Geórgia, Azerbaijão, Casaquistão, Uzbe
quistão, Quiquizia, Turcomenistão).

Exceção feita, pois, a Israel todos os demais
Estados da região são árabes - e todos, sem exce
ção, enfrentam problemas políticos internos, velhos e
novos.

Israelenses e árabes têm protagonizado uma
série de guerras - 1948, 1956, 1967, 1973 e 1982, to
das sucedidas por intermináveis incidentes, com ele
vado número de mortos, mutilados e feridos.

Também foi a região brindasse com o longo con
flito Irã-Iraque, de 1980 a 1988, com ingredientes não
só econômicos, mas étnicos, de rivalidade islâmica e
religiosa.

Há, na região, milhares de refugiados apátridas
em quase todos os países e os problemas sociais
agravam-se automaticamente, contribuindo para tor
nar a região verdadeiro estopim.

Somados os problemas daquele quadrante do
mundo à conflagração Estados Unidos - Afeganistão,
a crise tende a se avolumar, podendo atingir patama
res incomensuráveis, abrangendo todo e cada recan
to do Globo passível de tornar a espécie - que se diz
humana e habita este planeta - mera recordação, a
ser rememorada pela poeira cósmica, se poeira cós
mica houver.

Será possível que milênios de história e daquilo
que se chama civilização não nos tenham ensinando
outra lição?

Que a inteligência humana não possa servir à
construção de harmonia, entre diversidades, diálogo
entre contrários? Que apenas holocaustos surjam do
humano que produziu a beleza transcendental da
arte, ou todas as suas formas, da sabedoria dos pro
jetos dos vários credos, da iluminação de Buda, Cris-
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to, Maomé, de um Gandhi e de uma Madre Tereza de
Calcutá?

Nosso País, com a liderança diplomática que
tem sabido demonstrar em outras ocasiões, tem o de
ver de envidar esforços no sentido de que diálogos
sejam retomados, sabedor que é da necessidade de
paz naquela região, que é, certamente, determinante
para o que se espera do processo civilizatório do ter
ceiro milênio.

Possam os seguidores de Rio Branco estar à al
tura das mais nobres tradições diplomáticas, guin
dando o nosso País à liderança conciliatória que, cer
tamente, tem condições de desenvolver - para que
também sejam encontradas soluções para a criação
do Estado palestino e a paz na região se converte em
semente de um novo processo de efetiva harmonia ci
vilizatória, apresentando novo horizonte à espécie
denominada - talvez, nem sempre com muitos méri
tos - de humana.

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 2001. 
Deputado Rubens Furlan.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Rubens Furlan)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo para que sejam envidados
esforços, pela República Federativa do
Brasil, junto aos organismos internacio
nais, no sentido de que seja encontrada
alternativa de paz ao confronto entre o
Estado de Israel e o Governo da Autori
dade Palestina.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa seja encaminhada ao Poder Executivo a Indica
ção em anexo.

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 2001. 
Deputado Rubens Furlan.

LEGISLAÇÃO CIlADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CeDI

RESOlUÇÕES DA ASSEMBLÉIA GERAL DA ONU

Excertos da Resolução n° 181, de 28 de no·
vembro de 1947.

Concernente ao plano de partilha da Palestina,
ao futuro governo da Palestina e à internacionaliza
ção de Jerusalém. A Assembléia Geral tendo se reu
nido em sessão especial a pedido da Potência man-

datária para criar e instruir um comitê especial para
preparar-se para o exame da questão do futuro gover
no da Palestina na Segunda sessão regular;

Tendo constituído um Comitê Especial e o ins
truído a investigar todas as questões e tópicos rele
vantes para o problema da Palestina, e a preparar
propostas para a solução do problema; e

Tendo recebido e examinado o relatório do Co
mitê Especial, recomenda ao Reino Unido, como po
tência mandatária para a Palestina, e todos os dema
is Membros das Nações Unidas a adoção e imple
mentação, com vistas ao futuro governo da Palestina,
do Plano de Partilha com a União Econômica apre
sentado abaixo:

Plano de Partilha com união econômica

Parte I - Constituição e governo futuros da
Palestina

A. Término do mandato, Partilha e Independên-
cia

1. O mandato para a Palestina terminará até 10

de agosto de 1948.

2. As forças armadas da Potência mandatária se
retirarão progressivamente da Palestina (...) até 10 de
agosto de 1948.

3. Os Estados independentes judeu e árabe e
o Regime Especial internacional para a cidade de
Jerusalém, estabelecidos na parte 111 deste plano,
ganharão existência na Palestina em dois meses
após a evacuação das forças armadas da Potência
mandatária.

CAPíTULO I
Lugares santos, prédios e sítios religiosos

1. Direitos vigentes a respeito dos lugares san
tos e prédios e sítios religiosos não serão negados
nem dificultados.

2. Sempre que se tratar de lugares santos, a li
berdade de acesso à visita e trânsito será garantida,
de conformidade com os direitos vigentes a todos os
residentes e cidadãos do outro Estado e da Cidade de
Jerusalém, bem como aos estrangeiros, sem distin
ção de nacionalidade.

Do mesmo a liberdade de culto será garantida,
segundo os direitos vigentes, respeitadas as exigên
cias de ordem pública e decoro.

3. Os lugares santos e os sítios e prédios religio
sos serão preservados. Não será permitida qualquer
ação que possa de algum modo afetar seu caráter sa
grado.
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4. Nenhuma taxa será cobrada concernente a
qualquer lugar santo, prédio ou sítio religioso que es
tava isento de taxa na data da criação do Estado.

5. O governo da cidade de Jerusalém terá o dire
ito de determinar se as disposições da constituição do
estado com relação aos lugares santos, prédio e síti
os religiosos dentro das fronteiras do Estado e os di
reitos religiosos pertinentes estão sendo bem aplica
dos e respeitados, e de tomar decisões com base nos
direitos vigentes em casos de disputas que possam
surgir entre as diferentes comunidades religiosas so
bre tais lugares.

CAP(TULO 11
Direitos religiosos e das minorias

1. Serão garantidos a todos a liberdade de cons
ciência e o livre exercício de todas as formas de culto,
sujeitos somente a exigência de ordem pública e dos
costumes.

2. Nenhum tipo de discriminação será admitida
entre os habitantes com base em raça, religião, língua
ou sexo.

3. Todas as pessoas dentro da jurisdição do es
tado serão protegidas de igual forma pelas leis.

4. O direito de família e o status pessoal das vá
rias minorias e seus interesses religiosos, incluindo
doações serão respeitados.

5. O estado garantirá educação primária e se
cundária adequada para as minorias árabe e judia,
respectivamente, em sua própria língua e tradições
culturais. O direito de cada comunidade manter suas
próprias escolas para a educação de seus membros
em sua própria língua, enquanto o acomoda aos re
quisitos educacionais de natureza geral corno o Esta
do pode impor, não será negado nem dificultado.

6. Nenhuma restrição será imposta ao livre uso,
por qualquer cidadão do estado, de qualquer língua
em relações privadas, no comércio, na religião, na im
prensa ou em publicações de qualquer espécie, ou
em reuniões públicas.

7. Nenhuma apropriação de terra possuída por
um árabe no Estado judeu (por um judeu no Estado
árabe) será consentida exceto por propósitos públi
cos. Em todos os casos de apropriação será paga in
denização total, a ser fixada pela Suprema Corte, an
tes da desapropriação.

PARTE III
A cidade de Jerusalém

A. Regime Especial
A cidade de Jerusalém será definida como um

corpus separatum sob regime internacional especial

e será administrada pelas Nações Unidas. O Conse
lho Curador será designado para desempenhar as
funções da Autoridade Administrativa em nome das
Nações Unidas.

B. Fronteiras da cidade
A cidade de Jerusalém incluirá a atual municipa

lidade de Jerusalém acrescida das vilas e cidades cir
cunvizinhas, das quais a mais a leste será Abu Ois; a
mais ao sul, Belém; Em Karim (incluindo também a
área construída de Motsa), a mais a oeste; e, a mais
ao norte, Shu'fat.

C. Estatuto da cidade
O Conselho Tutelar elaborará e aprovará um de

talhado Estatuto da Cidade que conterá inter alia a
parte principal das seguintes medidas:

1. Máquina governamental: A Autoridade
Administrativa no desempenho de suas obrigações
administrativas perseguirá os seguintes objetivos es
peciais:

a. Proteger e preservar os interesses espirituais
e religiosos ímpares localizados na cidade das três
grandes fés monoteístas de todo o mundo, cristã, ju
dia e muçulmana; para isto, a fim de garantir a ordem
e a paz;

b. Para incentivar a cooperação entre todos os
habitantes da cidade em seu próprio interesse, bem
como a fim de encorajar e apoiar o desenvolvimento
pacífico das relações mútuas entre os dois povos pa
lestinos e em todas a Terra Santa; para promover a
segurança, o bem-estar e quaisquer medidas cons
trutivas para o desenvolvimento de iniciativa dos resi
dentes, tendo em vista as circunstâncias especiais e
os costumes dos vários povos e comunidades.

2. Governador e equipe administrativa
O Conselho Curador designará um Governador

da Cidade de Jerusalém, o qual será responsável por
ela. Ele será escolhido com base em qualificações es
peciais e sem preocupação com nacionalidade. Ele
não será, porém, um cidadão de nenhum dos dois
Estados da Palestina.

O governador representará as Nações Unidas
na cidade e exercerá em seu nome todos os poderes
administrativos, incluindo a gerência dos negócios
estrangeiros.

3. Autonomia local
a. As unidades autônomas locais existentes no

território da cidade (vilas, distritos, municipalidades)
gozarão de largos poderes de governo e administra
ção locais.

b. O governador estudará e submeterá à consi
deração e decisão do Conselho Curador um plano
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para a criação de unidades urbanas especiais consis- 8. Liberdade de trânsito e de visita; controle
tindo, respectivamente de seções judia e árabe da dos residentes.
nova Jerusalém. As novas unidades urbanas continu- Sujeita a considerações de segurança e de
arão a fazer parte da atual municipalidade de Jerusa- bem-estar econômico quando decididas pelo gover-
/ém. nador, em conformidade com as orientações do Con-

4. Medidas de segurança selho Curador, a liberdade para entrar nas fronteiras
a. A cidade de Jerusalém será desmilitarizada; da cidade e de aí residir, será garantida para os resi-

sua neutralidade será declarada e preservada, e ne- dentes ou cidadãos dos Estados árabe e judeu. A imi-
nhuma organização, exercício ou atividade paramili- gração para a cidade e a residência dentro de suas
tar será permitida dentro de suas fronteiras. fronteiras, para nacionais de outros Estados, serão

controladas pelo governador com base nas orienta-
b. Caso a administração da cidade de Jerusa- ções do Conselho Curador.

lém seja seriamente obstacularizada ou dificultada
por falta de cooperação ou interferência de uma ou 9. Relações com os Estados árabe e judeu.
mais partes da população, o governador terá autori- Representantes dos Estados árabe e judeu serão
dade para tomar as medidas que forem necessárias credenciados pelo governador da cidade e encarre-
para restaurar o funcionamento efetivo da administra- gados da proteção dos interesses de seus Estados,

em conexão com a administração internacional da ci-
ção. dade.

c. Para garantir a manutenção da lei e da ordem 10. Línguas oficiais.
internas, especialmente para a proteção dos lugares

O árabe e o hebraico serão as línguas oficiais dasantos e prédios e sítios religiosos da cidade, o gover-
nador organizará uma força policial especial de força cidade. Isto não impedirá a adoção de uma ou mais

línguas extras de trabalho, caso seja necessário.adequada, cujos membros serão recrutados fora da
Palestina. 11. Cidadania.

O governador terá poderes para gerir recursos Todos os residentes se tornarão ipso facto ci-
orçamentários necessários para a manutenção desta dadãos da cidade de Jerusalém, a menos que optem
força. pela cidadania do Estado do qual eles têm sido cida

dãos, se árabes ou judeus, tenham preenchido formu-
5. Organização legislativa lário de intenção para se tornarem cidadãos do Esta-
Um conselho Legislativo, eleito pelos residentes do Árabe ou do Estado Judeu, respectivamente.

adultos da cidade, independente de nacionalidade, 12. Liberdades do cidadão
com base no sufrágio universal e secreto e com a re- a. Sujeitos somente a exigências de ordem pú-
presentação proporcional, terá poderes de legislar e blica e de razões morais, os habitantes da cidade te-
criar impostos. Nenhuma medida legislativa, entretan- rão assegurados os direitos humanos e liberdades
to, conflitará com ou interferirá nas medidas que se- fundamentais, incluindo liberdade de consciência, re-
rão determinadas no Estatuto da cidade, nem preva- ligião e culto, língua, educação, fala e imprensa, as-
lecerá sobre elas qualquer lei, regulamento ou ato ofi- sembléia e associação.
cial. O Estatuto capacitará o governador com o dire~o
de vetar decretos inconsistentes com as medidas b. Nenhuma discriminação de qualquer espécie

será admitida entre os cidadãos com base em raça,
temporárias, no caso de o Conselho não aprovar a

religião, língua ou sexo.tempo um decreto considerado essencial para o fun-
cionamento normal da administração. c. Todas as pessoas dentro da cidade terão di-

reito a igual proteção das leis.
6. Administração da Justiça

d. A lei de família e o status pessoal das diver-
O Estatuto cuidará da criação de um sistema ju- sas pessoas e comunidades e de seus interesses reli-

diciário independente, incluindo uma corte de apela- giosos serão respeitados.
ção. Todos os habitantes da cidade estarão sujeitos a e. Exceto quando solicitada por exigências de

ela. ordem pública e de bom governo, nenhuma medida
7. União econômica e sistema econômico será tomada que obstrua ou interfira na gestão de en-
A cidade de Jerusalém será incluída na União tidades religiosas ou caritativas de nenhum credo,

Econômica da Palestina e respeitará todas as c1áusu- nem que discrimine qualquer representante ou mem-
las e acordos feitos com aquela entidade, bem como bro dessas entidades, com base em sua religião ou
as decisões adotadas pela Junta Econômica Mista. em sua nacionalidade.
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f. A cidade garantirá educação primária e se
cundária adequada para as comunidades árabe e ju
dia, respectivamente, em suas próprias línguas e de
acordo com suas tradições culturais.

O direito de cada comunidade de manter suas
próprias escolas para a educação de seus membros
em sua própria língua, desde que em conformidade
com as exigências educacionais de natureza geral
que a cidade possa impor, não será negado nem difi
cultado. Escolas de educação estrangeiras continua
rão em atividade com base em seus direitos vigentes.

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 27-12-01 . - Aécio neves, Presien-

te.

INDICAÇÃO N° 2.791, DE 2001
(Do Sr. Marçal Filho e outros)

Sugere a instalação de agência da
Secretaria da Receita Federal em Jardim
-MS.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda,
Atendendo a uma justa reivindicação da classe

empresarial e dos contabilistas da cidade de Jardim,
no Estado do Mato Grosso do Sul, solicito a instala
ção de uma agência da Secretaria da Receita Federal
naquele Município.

A solicitação se prende ao fato de que Jardim 
MS está a 150km de distância da sede do órgão, o
que ocasiona muitas despesas e tempo perdido para,
às vezes, a simples obtenção de informações sobre
determinada empresa.

No momento em que o Brasil e o mundo passam
por importantes transformações, devemos buscar
melhores soluções para a economia, principalmente
num país continental como o nosso. Nesse contexto,
os contribuintes de Jardim, no meu Estado, não po
dem mais ficar dependentes de demoradas viagens
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para a solução de suas pendências junto à Secretaria
da Receita Federal.

Reforço, pois, a minha solicitação para que Vos
sa Excelência se empenhe no atendimento desta jus
ta reivindicação.

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 2001 . 
Deputado Marçal Filho.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Marçal Filho)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Fazenda, sugerindo a instala
ção de agência da Secretaria da Receita
Federal em Jardim - MS.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa seja encaminhada ao Poder Executivo a Indica
ção em anexo, sugerindo a instalação de agência da
Secretaria da Receita Federal em Jardim, no Mato
Grosso do Sul.

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 2001. 
Deputado Marçal Filho.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
1- sugere a outro Poder a adoção de providência, a

realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio
de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

II - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão:

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação. ci
entificando-se o autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 27-12-2001 . - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.792, DE 2001
(Do Sr. Rubens Furlan)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Saúde, a reali
zação de campanha visando a prevenção
do câncer de mama.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro José Serra:
O câncer de mama é o tipo de câncer que mais

acomete e mata as mulheres em nosso País. Também
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é uma das doenças mais devastadoras da auto-esti
ma e do imaginário feminino.

Felizmente, sua detecção precoce possibilita uma
alta probabilidade de tratamento com êxito. E existem
métodos fáceis e rápidos que alertam para sinais que
podem ser comprometedores e identificadores desta
terrível enfermidade em seus estágios mais iniciais.

Sabemos que o Ministério da Saúde realiza, es
poradicamente, campanhas de alerta e orientação às
mulheres para prevenir a instalação da doença ou
identificá-Ia em suas primeiras manifestações. Artis
tas e outras mulheres famosas, em geral, sempre co
laboraram nestas campanhas preventivas.

Queremos sugerir a V. Exa que sejam intensifi
cados os anúncios e mensagens de alerta e de orien
tação nos meios de comunicação, visando maior
conscientização da população feminina para o exame
dos reios e a consulta clínica periódica, buscando
prevmir a doença, identificar precocemente os seus
sinais e evitar suas formas mais graves.

Os recursos investidos em tal campanha serão
plenamente compensadores para a sociedade e para
o Sistema Único de Saúde, que receberá menos do
entes em sua forma avançada, os quais exigem carís
simos e complicados tratamentos.

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 2001. 
Deputado Rubens Furlan.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Rubens Furlan)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo, relativa à realização de
campanha publicitária visando a preven
ção do câncer de mama.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V.
Exa seja encaminhada ao Poder Executivo a Indicação
em anexo, sugerindo a intensificação da campanha pu
blicitária para a prevenção do câncer de mama.

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 2001. 
Deputado Rubens Furlan.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO W 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução nO 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sen
tido, o Presidente da Câmara, ao chegar o proces
so à Mesa, determinará o arquivamento da indica
ção, cientificando-se o Autor para que este, se qui
ser, ofereça projeto próprio à consideração da
Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:
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a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 12-12-2001 . - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.794, DE 2001
(Do Sr. Átila Lins)

Sugere ao Excelentíssimo Senhor
Presidente da República que determine a
realização de estudos para a criação da
"bolsa energia elétrica" para os peque
nos consumidores de energia elétrica do
País.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apesar das muitas dificuldades que temos de
enfrentar em nossa vida cotidiana, muito temos a
agradecer ao Criador pelas incontáveis riquezas
com que beneficiou nosso País, sendo a maior de
las um povo pacífico e ordeiro, capaz de grandes
sacrifícios e de enorme espírito de solidariedade,
quando se trata de buscar o atingimento do bem co
mum.

Não com poucos sacrifícios, ao ver-se confron
tada com uma crise de abastecimento de energia
elétrica que se configurava terrível, capaz de fazer
com que o Brasil retrocedesse muitos anos em seu
desenvolvimento, soube todo o conjunto da popula
ção brasileira, com grande desprendimento, contri
buir, com sua maciça adesão para racionalizar o uso
da energia elétrica, evitando, assim, o mal maior dos
terríveis apagões e do racionamento no fornecimen
to desse bem tão precioso e indispensável para o
progresso de nosso País.

Gostaríamos, entretanto, de sugerir a V. Exa que
determinasse estudos, no âmbito da Câmara de Ges
tão da Crise de Energia Elétrica (GCE), no sentido de
se criar a "bolsa energia elétrica", que correspondem
ao pagamento, em caráter permanente, de um abono
pecuniário para os brasileiros enquadrados em faixas
de baixo consumo de energia elétrica.

Tal abono poderia tomar por base, por exemplo,
iniciativas governamentais já tomadas em outras épo
cas, como por exemplo o chamado vale-gás, e os cri
térios de enquadramento, usados por algumas distri
buidoras de energia elétrica, para inclusão de consu
midores na subclasse "residencial de baixa renda",

em geral restrita aos domicílios de rede monofásica,
potência instalada inferior a seis quilowatts e consu
mo mensal inferior a duzentos quilowatts-hora.

Por meio de tal instrumento, seria possível ao
Governo de V. Exa estender a vastas parcelas da po
pulação de nosso País um benefício semelhante ao
das tão bem sucedidas iniciativas de seu govemo,
que são a "bolsa escola federal" e a "bolsa renda",
esta última com a meritória finalidade de amparar as
famílias desassistidas e vitimadas pelo flagelo da
seca que atinge a região Nordeste de nosso País.

Cremos que, por meio de tal medida, estará o
Governo tão bem comandado por V. Exa - a despeito
de todas as adversidades enfrentadas - prestando ao
valoroso povo brasileiro o merecido reconhecimento
por seu esforço conjunto em prol da manutenção do
bom ritmo de avanço econômico de nossa Nação, fa
zendo-a cada vez mais próspera e desenvolvida, e in
fundindo em nossos conterrâneos o orgulho, o respei
to e o prazer de se sentirem realmente cidadãos de
nosso grande País.

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 2001. 
Deputado Átila Lins.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da câ
mara dos Deputados

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução nO 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão ou
o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa ex
clusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
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elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

.. Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

\- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário
da Câmara dos Deputados e encaminhadas às
Comissões competentes;

.. Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será profe
rido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério
da Presidência da Comissão:

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre
indicação concluir pelo oferecimento de projeto, se
guirá este os trâmites regimentais das proposições
congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sen
tido, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo
à Mesa, determinará o arquivamento da indicação,
cientificando-se o Autor para que este, se quiser,
ofereça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qual
quer Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 27-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.795, DE 2001
(Do Sr. Olímpio Pires)

Sugere ao Senhor Presidente da Re
pública que permita, por meio de decre
to, a transferência da fiscalização das ati-

vidades relativas ao setor mineral do
País para os Estados e Municípios que
demonstrem capacidade para o fazer.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Para que uma Nação possa explorar seus re
cursos naturais com maior proveito para seus cida
dãos, é necessária a existência de uma legislação
justa e adequada, mas também de uma fiscalização
constante e rigorosa das atividades exploratórias,
de modo a garantir o devido cumprimento da lei e,
por conseqüência, a exploração racional desses re
cursos, a devida preservação ambiental e o atingi
mento da prosperidade e de uma boa qualidade de
vida para toda a população.

Bem sabemos, entretanto, que quando a fisca
lização cabe às esferas de Poder Público, as dificul
dades se avolumam, pois as atividades a fiscalizar
são sempre em número muito superior ao de funcio
nários preparados para tais misteres, haja vista a
escassez de recursos para manter um numeroso
quadro de pessoal especializado.

Assim, entendemos que toda vez que seja
possível a cooperação entre as diversas esferas de
poder, no tocante à fiscalização de atividades con
cedidas pelo Poder Público, tal iniciativa deve ser
não apenas louvada, mas também facilitada, dando
estrito cumprimento aos desejos manifestados pelo
legislador constitucional no art. 23, XI, de nossa
Carta Magna, que determina ser da competência co
mum da União, Estados e Municípios o registro,
acompanhamento e fiscalização, em seus territórios,
das concessões de direitos de pesquisa e das ativi
dades de exploração dos recursos hídricos e mine
rais de nosso País.

É em virtude disto que nos permitimos, Senhor
Presidente, sugerir a V. Exa que, por meio de decre
to, permita que o Departamento Nacional de Produ
ção Mineral - DNPM, à semelhança do que já é
possível à Agência Nacional de Energia Elétrica 
ANEEL, e à Agência Nacional do Petróleo - ANP,
autarquias também vinculadas ao Ministério de Mi
nas e Energia, celebre convênios de fiscalização
das atividades desenvolvidas no setor mineral com
entidades estaduais e municipais que comprovem
possuir a necessária capacidade técnica, econômi
co-financeira e administrativa para fazê-lo.

Temos absoluta certeza de que, por meio de
tal atitude, estará V. Exa contribuindo enormemente
para a melhoria da qualidade da fiscalização de tão
importante setor da economia nacional e, por conse
qüência, também para estimular o respeito às leis
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de nosso País e para a melhoria da qualidade de
vida de nossa população.

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 2001 . 
Deputado Olímpio Pires.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Olímpio Pires)

Requer o envio de Indicação ao Se
nhor Presidente da República, sugerin
do-lhe a transferência da fiscalização das
atividades do setor mineral para os esta
dos e municípios.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa seja encaminhada ao Senhor Presidente da
República a Indicação em anexo, sugerindo-lhe que
permita, por meio de decreto, a transferência da fisca
lização das atividades relativas ao setor mineral para
os estados e municípios que demonstrarem capaci
dade para o fazer.

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 2001. 
Deputado Olímpio Pires.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CeDI

CONSTITUiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASil 1988

TíTULO 111
Da Organização do Estado

CAPíTULO 11
Da União

Art. 23. É competência comum da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e
das instituições democráticas e conservar o patrimô
nio público;

II - cuidar da saúde e assistência pública, da
proteção e garantia das pessoas portadoras de defi
ciência;

111 - proteger os documentos, as obras e outros
bens de valor histórico, artístico e cultural, os monu
mentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios ar
queológicos;

IV - impedir a evasão, a destruição e a desca
racterização de obras de arte e de outros bens de va
lor histórico, artístico ou cultural;

V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à
educação e à ciência;

VI - proteger o meio ambiente e combater a po
luição em qualquer de suas formas;

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;

VIII - fomentar a produção agropecuária e orga
nizar o abastecimento alimentar;

IX - promover programas de construção de mo
radias e a melhoria das condições habitacionais e de
saneamento básico;

X - combater as causas da pobreza e os fatores
de marginalização, promovendo a integração social
dos setores desfavorecidos;

XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as con
cessões de direitos de pesquisa e exploração de re
cursos hídricos e minerais em seus territórios;

XII - estabelecer e implantar política de educa
ção para a segurança do trânsito.

Parágrafo único. lei complementar fixará nor
mas para a cooperação entre a União e os Estados, o
Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o
equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âm
bito nacional.

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva:
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11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11- o parecer referente à indicação será proferi
do nas sessões, prorrogável a critério da Presidência
da Comissão:

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
M~sa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 27-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.796, DE 2001
(Do Sr. Átila Lins)

Sugere ao Ministro do Desenvolvi
mento, da Indústria e do Comércio Exte
rior que o Banco Nacional de Desenvolvi-

mento Econômico e Social - BNDES, in
clua entre suas prioridades de financia
mento a implementação de um programa
de substituição dos barcos de transporte
de passageiros que navegam nas hidro
vias da Amazônia, com cascos de madei
ra, por barcos com cascos de aço.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Desenvolvi
mento, da Indústria e do Comércio Exterior,

O transporte aquaviário, utilizando a imensa hi
drovia natural que corta a Amazônia brasileira, é o
principal meio de locomoção de passageiros e cargas
naquela vasta região de nosso País.

Pelos rios da Amazônia deslocam-se, diaria
mente, milhares de pessoas, na maioria das vezes
em condições extremamente precárias de segurança
e conforto, não havendo alternativas de transporte a
não ser os barcos de passageiros e mistos, que inter
ligam as diversas localidades urbanas ribeirinhas.

O transporte fluvial na Amazônia é e continuará
sendo fundamental à economia e à vida social daque
la região, em decorrência das condições hidrográfi
cas únicas ali existentes, as quais determinaram, ao
longo da história, que a maioria absoluta dos núcleos
urbanos se formassem nas margens dos rios. Gran
des centros, como Belém, Manaus, Santarém e ltaco
atiara ligam-se às cidades menores e vilarejos por
meio de linhas regulares, servidas por naviosconstru
ídos, em sua maioria, com cascos de madeira.

Freqüentemente têm ocorrido graves acidentes
no transporte fluvial praticado na Amazônia, com ele
vadas perdas de vidas humanas e de cargas. Esses
acidentes decorrem, principalmente, do excesso de
passageiros e de carga e de deficiências das embar
cações' notadamente da fragilidade dos cascos.

Os canais navegáveis dos rios contêm, com fre
qüência, troncos de árvores, rochas e outros calhaus
que, com o choque, podem romper os cascos das em
barcações, levando-as a naufragar. Como esses obs
táculos não são fixos, pois movem-se com a corrente
za, é praticamente impossível mantê-los sinalizados
ou delimitar cursos de navegação que os evitem. A
concepção e construção de embarcações mais segu
ras é, sem dúvida nenhuma, a única solução realmen
te eficaz. Os excessos de passageiros e cargas po
dem ser evitados mediante melhor fiscalização e au
mento da disponibilidade de embarcações, medidas
da competência da Marinha do Brasil e do Ministério
dos Transportes.

Vê-se, Senhor Ministro, que para proporcionar
segurança aos cidadãos que utilizam o transporte flu-



04278 QUlllta-/clra 28 DIÁRIO DA CÁMARA DOS DEPUTADOS FeWrelflJ de 2002

vial na Amazônia e manter o desenvolvimento econô
mico e social daquela vasta região de nosso País, é
imprescindível implementar um programa de substitu
ição das embarcações ali utilizadas, por outras mais
modernas e com cascos mais adequados às condi
ções das hidrovias por onde navegam.

A sociedade da Amazônia, no entanto, não tem
condições de arcar com os custos de um programa de
tal envergadura, pois será necessária a substituição
de centenas de embarcações, envolvendo considerá
vel volume de recursos financeiros. A utilização de fi
nanciamentos de bancos privados, com taxas de ju
ros de mercado, é incompatível com a rentabilidade
do transporte fluvial e com a capacidade de paga
mento de seus usuários. É necessária, portanto, a
alocação de linha especial de financiamento, com ta
xas de juros, carência e prazo de amortização ade
quados à função social e econômica do transporte flu
vial.

Essas condições enquadram-se nas funções e
finalidades do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social- BNDES, pois a substituição das
embarcações irá gerar empregos na indústria naval,
gerar desenvolvimento tecnológico e proporcionar
melhores condições à infra-estrutura regional .de
transportes.

Isto posto, estamos sugerindo que V. Exa deter
mine ao BNDES a inclusão, em suas prioridades de fi
nanciamento, da implementação de um programa de
substituição dos barcos de transporte de passageiros
que navegam nas hidrovias da Amazônia, com cas
cos de madeira, por barcos com cascos de aço, visan
do, entre outros benefícios, o aumento da segurança
desse meio de transporte.

Sala das Sessões, 14 de dezembro 2001. - De
putado Átila Lins.

REQUERIMENTO N° 2796/01, DE 2001
(Do Sr. Átila Lins)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistro do Desenvolvimento, da Indústria
e do Comércio Exterior, sugerindo que o
Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES, inclua en
tre suas prioridades de financiamento a
implementação de um programa de subs
tituição dos barcos de transporte de pas
sageiros que navegam nas hidrovias da
Amazônia.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa , nos termos do art. 113, inciso

I, e § 1° do Regimento Interno da Câmara dos Depu-

tados, que seja encaminhada ao Ministro do Desen
volvimento, da Indústria e do Comércio Exterior a
Indicação em anexo, sugerindo que o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES,
inclua entre suas prioridades de financiamento a im
plementação de um programa de substituição dos
barcos de transporte de passageiros que navegam
nas hidrovias da Amazônia, com cascos de madeira,
por barcos com cascos de aço, visando a aumentar a
segurança desse meio de transporte.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 2001. 
Deputado Átila Lins.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova O Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:



TíTULO IV
Das Proposições

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

REQUERIMENTO N° , DE 2001
(Do Sr. Sergio Novais)

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATiVOS - CeDI

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

II - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistro das Comunicações, relativa à
Construção do Centro de Distribuição e
Entreposto do Correio e Telégrafos na ci
dade de Crato, Estado do Ceará.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa

, que com base nos termos re
gimentais da Câmara dos Deputados, seja encami
nhado ao Sr. Ministro das Comunicações, Indicação
relativa à Construção do Centro de Distribuição e
Entreposto do Correio e Telégrafos na cidade de Cra
to, Estado do Ceará.

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 2001 . 
Deputado Sérgio Novais.

Sala das Sessões, 13 de dezembro de 2001. 
Deputado Sérgio Novais.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 27-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° DE 2.797, DE 2001
(Do Sr. Sérgio Novais)

Sugere a adoção de medidas urgen
tes visando a construção do Centro de
Distribuição Domiciliária e Entreposto no
Município de Crato, Estado do Ceará.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Comunica
ções,

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
estabeleceu contato com os poderes executivo e le
gislativo do Município do Crato, Estado do Ceará, a
fim de que fosse doado um terreno para a construção
de um Centro de Distribuição Domiciliária e Entrepos
to, por ser este município localizado em área privilegi
ada para a execução da referida obra, o que foi pron
tamente atendido por meio das Leis nOs 2.053/2001,
autorizando a aquisição e 2.054/2001, autorizando a
doação do imóvel urbano.
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I - as indicações recebidas pela Mesa serão li- Diante do exposto, solicitamos a agilização
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da da construção desse importante equipamento so-
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis- cial.
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sen
tido, o Presidente da Câmara, ao chegar o proces
so à Mesa, determinará o arquivamento da indica
ção, cientificando-se o Autor para que este, se qui
ser, ofereça projeto próprio à consideração da
Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.
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§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres:

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser. ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 27-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.798, DE 2001
(Do Sr. Clementino Coelho)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério de Minas e Ener
gia, o encaminhamento de estudos no
sentido de criar o programa piloto do Ba~

irra Solar em Petrolina, estado de Per
nambuco.

(Publique-se. Encaminhe-se.)

Excelentíssimo Senhor Ministro,
Em Friburgo, no norte da Alemanha, está sendo

construído o Solarsiedlung, o primeiro bairro solar do
mundo que já tem 35 casas prontas das 130 que inte
gram o bairro.

As casas são construídas para que haja o maior
aproveitamento possível de energia solar. Os telha
dos são verdadeiras usinas solares que produzem
mais energia do que é consumida. A energia exce
dente é vendida à companhia energética local, ren
dendo, por mês, 400 marcos. Destes, 100 marcos co
brem os custos pessoais com luz e aquecimento.

Ao deparar-me com essas informações, ocor
reu-me a idéia de aproveitarmos a potencialidade do
semi-árido brasileiro no que tange a energia alternati
va e renovável.

O Governo Federal poderia desenvolver um pro
grama, em caráter piloto, voltado a construção de ca
sas populares com utilização máxima das tecnologias
disponíveis de geração de energia solar, nos moldes
do que já é feito em Friburgo, Alemanha.

Essas habitações gerariam energia excedente
para ser vendida no Mercado Atacadista de Energia
MAE. Os recursos obtidos com essa operação iriam
cobrir os gastos com as construções das casas, que
poderiam ser financiadas pela Caixa Econômica, por
exemplo. Após a amortização total da dívida, os recur
sos passam a ser fonte de renda da população do ba
irro.

Quais os benefícios de um projeto como esse?
Primeiro: não há investimento a fundo perdido. O fi
nanciamento das casas seria pago com a venda da
energia excedente.

Segundo: o bairro seria um grande laboratório
para o desenvolvimento e aplicação de tecnologias
de ponta no setor da energia renovável, podendo ser
vir, inclusive, ao estudo de campo de entidades de en
sino e pesquisa.

Terceiro: a experiência, que seria monitorada
passo a passo, seria a vitrine não só da potencialida
de da região semi-árida, como também das vanta
gens ambientais e estratégicas da energia renovável,
complementar a nossa vocação hidrelétrica.

Dado o avanço em Petrolina das iniciativas vol
tadas ao aproveitamento da energia solar e eólica, in
clusive, a futura instalação de centro de referência no
estudo dessas fontes energéticas; entendo que o re
ferido município estaria perfeitamente preparado para
abrigar o programa piloto de casas populares movi
das a energia solar. Ainda mais porque Petrolina é o
Município mais importante da Região Administrativa
Integrada de Desenvolvimento do Pólo Petrolina/Jua-
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zeiro - RAIO. Inclusive, o Prefeito de Petrolina, Fer
nando Bezerra, já se prontificou a doar o terreno para
a implantação do programa piloto.

Para que esse programa seja viável é indispen
sável a articulação dos poderes municipal, estadual e
federal e a parceria com instituições públicas ou pri
vadas, a exemplo de universidades, Sebrae, organis
mos multilaterais de financiamento etc. A Região
Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Pólo
Petrolinal Juazeiro facilita a integração das ações dos
diferentes entes e permite a priorização de iniciativas
federais no seu âmbito, o que reforça a percepção de
que Petrolina reúne as melhores condições para re
ceber esse programa piloto.

Diante do exposto, sugiro que Vossa Excelência
encaminhe estudos técnicos no sentido de criar o
Programa Piloto do Bairro Solar em Petrolina - PE.

Sala da Sessões, 17 de dezembro de 2001. 
Deputado Clementino Coelho.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Clementino Coelho)

Requer o envio de Indicação ao Se
nhor Ministro de Estado de Minas e Ener
gia em que sugere o encaminhamento de
estudos técnicos no sentido de criar o
Programa Piloto do Bairro Solar em Pe
trolina - PE.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso Ie § 1°, do Regimen

to Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a V. Ex".
seja encaminhada ao Senhor Ministro de Estado de Mi
nas e Energia a Indicação, em anexo, em que sugiro
que encaminhe de estudos técnicos no sentido de criar
o Programa Piloto do Bairro Solar em Petrolina - PE.

Sala das Sessões, 17 de dezembro de 2001 
Deputado Clementino Coelho

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CAMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

1- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.



REQUERIMENTO
(Do Sr. Clementino Coelho)

Requer o envio de Indicação ao Se
nhor Ministro de Estado de Ciência e
Tecnologia em que sugere o encaminha
mento de estudos técnicos no sentido de
criar o Programa Piloto do Bairro Solar
em Petrolina - PE.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I e § 10, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa. seja encaminhada ao Senhor Ministro de Esta
do de Ciência e Tecnologia a Indicação, em anexo,
em que sugiro que encaminhe de estudos técnicos no
sentido de criar o Programa Piloto do Bairro Solar em
Petrolina - PE.

Sala das Sessões, 17 de dezembro de 2001. 
Deputado Clementino Coelho.

INDICAÇÃO N° 2.799, DE 2001
(Do Sr. Clementino Coelho)

te.

Sugere ao Senhor Ministro de Esta
do de Ciência e Tecnologia que encami
nhe estudos técnicos no sentido de criar
o Programa Piloto do Bairro Solar em Pe
trolina - PE.
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Publique-se. Encaminhe-se. de da região semi-árida, como também das vanta-
Em 21-2-02. - Aécio Neves, Presiden- gens ambientais e estratégicas da energia renovável,

complementar a nossa vocação hidrelétrica.

Dado o avanço em Petrolina das iniciativas vol
tadas ao aproveitamento da energia solar e eólica, in
clusive, a futura instalação de centro de referência no
estudo dessas fontes energéticas; entendo que o re
ferido município estaria perfeitamente preparado para
abrigar o programa piloto de casas populares movi
das a energia solar. Ainda mais porque Petrolina é o
município mais importante da Região Administrativa
Integrada de Desenvolvimento do Pólo PetrolinalJua
zeiro - RAIO. Inclusive, o Prefeito de Petrolina, Fer
nando Bezerra, já se prontificou a doar o terreno para
a implantação do programa piloto.

Para que esse programa seja viável é indispen
sável a articulação dos poderes municipal, estadual e
federal e a parceria com instituições públicas ou pri
vadas, a exemplo de universidades, Sebrae, organis
mos multilaterais de financiamento etc. A Região
Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Pólo
PetrolinalJuazeiro facilita a integração das ações dos
diferentes entes e permite a priorização de iniciativas
federais no seu âmbito, o que reforça a percepção de
que Petrolina reúne as melhores condições para re
ceber esse programa piloto.

Diante do exposto, sugiro que Vossa Excelência
encaminhe estudos técnicos no sentido de criar o
Programa Piloto do Bairro Solar em Petrolina - PE.

Sala das Sessões, 17 de dezembro de 2001 . 
Deputado Clementino Coelho.

Excelentíssimo Senhor Ministro,

Em Friburgo, no norte da Alemanha, está sendo
construído o Solarsiedlung, o primeiro bairro solar do
mundo que já tem 35 casas prontas das 130 que inte
gram o bairro.

As casas são construídas para que haja o maior
aproveitamento possível de energia solar. Os telha
dos são verdadeiras usinas solares que produzem
mais energia do que é consumida. A energia exce
dente é vendida à companhia energética local, ren
dendo, por mês, 400 marcos. Destes, 100 marcos co
brem os custos pessoais com luz e aquecimento.

Ao deparar-me com essas informações, ocor
reu-me a idéia de aproveitarmos a potencialidade do
semi-árido brasileiro no que tange a energia alternati
va e renovável.

O Governo Federal poderia desenvolver um pro
grama, em caráter piloto, voltado a construção de ca
sas populares com utilização máxima das tecnologias
disponíveis de geração de energia solar, nos moldes
do que já é feito em Friburgo, Alemanha.

Essas habitações gerariam energia excedente
para ser vendida no Mercado Atacadista de Energia
MAE. Os recursos obtidos com essa operação iriam
cobrir os gastos com as construções das casas, que
poderiam ser financiadas pela Caixa Econômica, por
exemplo. Após a amortização total da dívida, os recur
sos passam a ser fonte de renda da população do ba
irro.

Quais os benefícios de um projeto como esse?
Primeiro: não há investimento a fundo perdido. O fi
nanciamento das casas seria pago com a venda da
energia excedente.

Segundo: o bairro seria um grande laboratório
para o desenvolvimento e aplicação de tecnologias
de ponta no setor da energia renovável, podendo ser
vir, inclusive, ao estudo de campo de entidades de en
sino e pesquisa.

Terceiro: a experiência, que seria monitorada
passo a passo, seria a vitrina não só da potencialida-



RESOlUÇÃO W 17, DE 1989

TíTULO IV
Das Proposições

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Aprova O Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA 111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in-
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá

LEGISLATIVOS - CeDI este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

1- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 27-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.800, DE 2001
(Do Sr. José Unhares)

Sugere a adoção de medidas que
dêem condições para tráfego de veículos
na BR-222, no Estado do Ceará, especifi
camente no trecho entre as cidades de
ltapagé e Sobral.

Excelentíssimo Senhor Ministro dos Transpor-
tes,

Devido as precárias condições de tráfego na
BR-222, no Estado do Ceará, nos dirigimos a V. Exa

para expor e reivindicar:

1 - A BR-222 é onde se processa o trá
fego de mais intensidade, ligando o Estado do
Ceará aos Estados do Piauí e Maranhão.

2 - O trecho compreendido entre a ci
dade de Sobral e a cidade de Fortaleza,
com mais ênfase entre Itapagé e Sobral, en
contra-se em estado precaríssimo, ofere
cendo riscos não só de vida, mas de intran
sitabilidade.

3 - A empresa Queiroz Galvão, que
venceu o processo licitátório para obra de
recuperação da BR-222, ainda não iniciou
os trabalhos, embora os recursos já tenham
sido alocados por parte deste Ministério.

4 - Como sabemos da precariedade
dos recursos e da efetiva necessidade desta
rodovia, não só para as comunidades que lá
habitam, mas também para as numerosas
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RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

sediadas, impetra- Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

II - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação cien
tificando-se o Autor para que este, se quiser, ofereça
projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta à Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta à Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

TíTULO IV
Das Proposições

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

indústrias que estão ali
mos a V. Exa

:

a) A restauração de imediato do trecho
Itapagé-Sobral.

b) A fiscalização das obras a serem
iniciadas pela Empresa Queiroz Galvão.

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CeDI

Nestes termos, pedimos benigno deferimento.
Sala das Sessões, de dezembro de 2001. 

José Unhares, Deputado Federal.

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando à
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 27-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.801, DE 2001
(Do Sr. Airton Dipp)

Sugere ao Excelentíssimo Senhor
Presidente da República, sugerindo mo
dificações na Lei n° 9.964, de 10 de abril
de 2000, que instituiu o Programa de Re
cuperaçâo Fiscal - REFIS, para permitir
às empresas que aderiram ao Programa
a possibilidade de alterar a modalidade
de pagamento, passando os débitos
existentes em nome do optante a serem
adimplidos conforme determinado pelo
art. 20, § 4° do inciso 11 da Lei n° 9.964, de
10 de abril de 2000.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
ca:

Nos termos do art. 113, inciso I, e § 1° do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, venho à
presença de Vossa Excelência sugerir modificações
na Lei n° 9.964, de 10 de abril de 2000, que instituiu o
Programa de Recuperação Fiscal - REFIS.
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A implantação do Programa de Recuperação
Fiscal atendeu um importante ple~o do empresariado
nacional, que estava encontrando dificuldades para
sanar com o enorme passivo tributário existente.

Em verdade, muitas empresas, ao aderirem ao
Programa, optaram pelo pagamento do passivo tribu
tário em um número determinado de parcelas, onde o
impacto das taxas de juros está elevando muito os va
lores das prestações e inviabilizando muitas empre
sas de continuar cumprindo com o previsto nos seus
contratos de adesão.

Por esse motivo, muitos empresários gostariam
de rever a sua adesão ao Programa de Recuperação
Fiscal - REFIS, de modo a modificar a forma como
são feitos os pagamentos das parcelas, permitindo
que passem a pagar com base na receita operacional
bruta, de acordo com previsão do art. 2°, § 4°, inciso
11, da Lei n° 9.964, de 10 de abril de 2000.

Entendemos que a adoção da medida sugerida
não ofende o princípio norteador do Programa de Re
cuperação Fiscal- REFIS, mu~o pelo contrário, enfa
tiza o objetivo de dar mais saúde para essas empre
sas competirem.

Nesse sentido, parece importante destacar,
também, fato já divulgado pela Secretaria da Rece~a

Federal, que milhares de empresas que aderiram ao
Refis estão para serem desligadas do Programa, em
face de se encontrarem inadimplentes e incapazes de
honrar as próximas parcelas do Refis.

Dessa forma, nos parece prudente e recomen
dável a adoção da medida sugerida para garantir efe
tivamente a recuperação das empresas que precisa
ram e decidiram se socorrer junto ao Programa de
Recuperação Fiscal- REFIS.

Sala das Sessões, 18 de dezembro de 2001 . 
Airton Dipp, Deputado Federal.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Airton Dipp)

Requer o envio de Indicação ao
Excelentíssimo Senhor Presidente da Re
pública, sugerindo modificações na Lei
n° 9.964, de 10 de abril de 2000, que insti
tuiu o Programa de Recuperação Fiscal 
REFIS, para permitir às empresas que
aderiram ao Programa a possibilidade de
alterar a modalidade de pagamento, pas
sando os débitos existentes em nome do
optante a serem adimplidos conforme
determinado pelo art. 2°, § 4°, inciso 11, da
Lei n° 9.964, de 10 de abril de 2000.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1° do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
Vossa Excelência seja encaminhada ao Excelentíssi
mo Senhor Presidente da República a Indicação em
anexo, sugerindo modificações na Lei nO 9.964, de 10
de abril de 2000, que instituiu o Programa de Recupe
ração Fiscal - REFIS, para permitir às empresas que
aderiram ao Programa a possibilidade de alterar a
modalidade de pagamento, passando os débitos exis
tentes em nome do optante a serem adimplidos con
forme determinado pelo art. 2°, § 4°, inciso 11, da Lei n°
9.964, de 10 de abril de 2000.

Sala das Sessões, 18 de dezembro de 2001. 
Airton Dipp, Deputado Federal.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 9.964, DE 10 DE ABRIL DE 2000

Institui o Programa de Recuperação
Fiscal - REFIS, e dá outras providências
e altera as Leis nOs 8.036, de 11 de maio
de 1990, e 8.844, de 20 de janeiro de
1994.

Art. 2° O ingresso no Refis dar-se-á por opção
da pessoa jurídica, que fará jus a regime especial de
consolidação e parcelamento dos débitos fiscais a
que se refere o art. 1°.

§ 1° A opção poderá ser formalizada até o último
dia útil do mês de abril de 2000.

§ 2° Os débitos existentes em nome da optante
serão consolidados tendo por base a data da formali
zação do pedido de ingresso no Refis.

§ 3° A consolidação abrangerá todos os débitos
existentes em nome da pessoa jurídica, na condição
de contribuinte ou responsável, constituídos ou não,
inclusive os acréscimos legais relativos a multa, de
mora ou de oficio, a juros moratórios e demais encar
gos, determinados nos termos da legislação vigente à
época da ocorrência dos respectivos fatos geradores.

§ 4° débito consolidado na forma deste artigo:
I - independentemente da data de formalização

da opção, sujeitar-se-á, a partir de 10 de março de
2000, a juros correspondentes à variação mensal da
Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLp, vedada a impo
sição de qualquer outro acréscimo;

* Inciso I com redação dada pela Lei n° 10.189,
de 14-2-2001.
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11 - será pago em parcelas mensais e sucessi
vas, vencíveis no último dia útil da cada mês, sendo o
valor de cada parcela determinado em função de per
centua� da receita bruta do mês imediatamente ante
rior, apurada na forma do art. 31 e parágrafo único da
lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, não inferior a:

a) 0,3% (três décimos por cento), no caso de
pessoa jurídica optante pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Micro
empresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES
e de entidade imune ou isenta por finalidade ou obje
to;

b) 0,6% (seis décimos por cento), no caso de
pessoa jurídica submetida ao regime de tributação
com base no lucro presumido;

c) 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento),
no caso de pessoa jurídica submetida ao regime de
tributação com base no lucro real, relativamente às
receitas decorrentes das atividades comerciais, in
dustriais, hospitalares, de transporte, de ensino e de
construção civil;

d) 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento),
nos demais casos.

§ 5° No caso de sociedade em conta de partici
pação, os débitos e as receitas brutas serão conside
rados individualizadamente, por sociedade.

§ 6° Na hipótese de crédito com exigibilidade
suspensa por força do disposto no inciso IV do art.
151 da lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1996, a in
clusão, no Refis, dos respectivos débitos, implicará
dispensa dos juros de mora incidentes até a data de
opção, condicionada ao encerramento do feito por de
sistência expressa e irrevogável da respectiva ação
judicial e de qualquer outra, bem assim à renúncia do
direito, sobre os mesmos débitos, sobre o qual se fun
da a ação.

§ 7° Os valores correspondentes a multa, de
mora ou de oficio, e a juros moratórios, inclusive as re
lativas a débitos inscritos em dívida ativa, poderão ser
liquidados, observadas as normas constitucionais re
ferentes à vinculação e à partilha de receitas, median
te:

1- compensação de créditos, próprios ou de ter
ceiros, relativos a tributo ou contribuição incluído no
âmbito do Refis;

11 - a utilização de prejuízo fiscal e de base de
cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro
liquido, próprios ou de terceiros, estes declarados à
Secretaria da Receita Federal até 31 de outubro de
1999.

§ 8° Na hipótese do inciso 11 do § 7°, o valor a ser
utilizado será determinado mediante a aplicação, so
bre o montante do prejuízo fiscal e da base de cálculo
negativa, das alíquotas de 15% (quinze por cento) e
de 8% (oito por cento), respectivamente.

§ 9° Ao disposto neste artigo aplica-se a redu
ção de multa a que se refere o art. 60 da lei n° 8.383,
de 30 de dezembro de 1991.

§ 10. A multa de mora incidente sobre os débitos
relativos às contribuições administradas pelo INSS,
incluídas no Refis em virtude de confissão espontâ
nea, sujeita-se ao limite estabelecido no art. 61 da lei
n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário
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da Câmara dos Deputados e encaminhadas às
Comissões competentes;

.. Alterado para Diário da Câmara dos De
putados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outu
bro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será profe
rido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério
da Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre
indicação concluir pelo oferecimento de projeto, se
guirá este os trâmites regimentais das proposições
congêneres;

IV- se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo
à Mesa, determinará o arquivamento da indicação,
cientificando-se o Autor para que este, se quiser,
ofereça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qual
quer Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 27-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente

INDICAÇÃO N° 2.802/01
(Do Sr. Sergio Novais)

Sugere a adoção de medidas relati
vas ao cumprimento do compromisso do
Ibama, quanto à revisão da Instrução
Normativa da APA de Jericoacoara, no
Estado do Ceará.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Meio Ambi
ente:

No último dia 11 de dezembro, foi realizada pela
Comissão de Desenvolvimento Urbano, uma Audiên
cia Pública, sobre a Instrução Normativa 4/01, do Iba
ma, que redefine normas para o gerenciamento da
Área de Proteção Ambiental de Jericoacoara.

A reunião contou as presenças de líderes locais
da comunidade, do Prof. Manoel Fernandes, chefe do
Departamento de Geografia da Universidade Federal
do Ceará, do representação Estadual do Ibama e do
Sr. Ricardo Bonfim representando a Presidência do
orgão.

A discussão resultou no entendimento acerca
da revisão da nova Instrução Normativa pelo Ibama,
desta vez ouvindo e incorporando sugestões ema
nadas da Comunidade local e da Comunidade Cien
tífica do Ceará, bem como do compromisso por par
te do Ibama em suspender novas autorizações de
construção além dos quatro metros anteriormente
permitidos até que a referida revisão seja concluída.

Desse modo, solicitamos que o Ministério do
Meio Ambiente acompanhe o processo de discus
são e revisão da instrução normativa, bem como as
segure o cumprimento dos compromissos assumi
dos pelo Ibama, na referida Audiência Pública.

Justificação

Jericoacoara, situada na costa oeste do litoral
cearense, há alguns anos vem sendo considerada
uma das dez praias mais bonitas do mundo. Jerico
acoara tomou-se uma Àrea de Preservação Ambien
tai Federal no ano de 1984 e desde então vem sen
do regida por Instrução Normativa do Ibama. Nestes
anos Jericoacoara tem tido um fluxo crescente de
turistas, mas vem conseguindo se manter preserva
da. Desde 1992 a construção de novas pousadas
estavam proibidas, bem como a altura máxima per
mitida para as construções era de 4 metros de altu
ra. Estas medidas restritivas resguardaram Jericoa
coara do avançar da especulação imobiliária que
ronda todo o litoral cearense. Em maio deste ano o
Ibama promulgou um nova instrução normativa sem
a devida participação da comunidade e também
sem a participação da comunidade científica cearen
se. A nova instrução trouxe entre outras mudanças
a permissão para construção de novas pousadas e
o aumento da altura das construções para 7,5me
tros. Contemporaneamente, o Governo do Estado
promoveu um recadastramento fundiário na Vila de
Jericoacoara, dando o título de propriedade aos mo
radores locais. Estas medidas associadas causaram
em poucos meses uma enorme elevação dos pre
ços das terras daquela APA e a população local
vem sendo fortemente assediada para a venda de
seus imóveis (veja matérias do Diário do Nordeste
de 4-12-01 e do Estadão em 7-10-01).

Desde a promulgação da nova instrução nor
mativa líderes comunitários desencadearam inúme
ras ações para a revisão desta nova instrução.

Em 6 de dezembro de 2001, a representação
do Ibama no Ceará, durante Audiência Pública, cha
mada pela Comissão do Meio Ambiente da Assem
bléia Legislativa do Estado pode sentir o quanto a
comunidade local teme pelo futuro de seu lugar e
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quanto repelem qualquer iniciativa governamental
que venha a trazer um turismo de massa para a re
gião. A comunidade científica presente, contando
com a presença do Prof. Daniel Lins, da Profa

. Van
da Claudino Sales e do Prof. Antonio Jeovah Meire
les, ambos do Departamento de Geografia da Uni
versidade Federal do Ceará, do Prof. Carlos lima
verde da Universidade de Fortaleza, do Prof. Luiz
Cruz, geógrafo da Universidade Estadual do Ceará,
também compartilhou com a comunidade da preocu
pação com a fragilidade ambiental de Jericoacoara
e dos perigos eminentes de sua descaracterização
e destruição com o crescimento turístico.

Salas das Sessões, 13 de Dezembro de 2001. 
Deputado Sergio Novais.

INDICAÇÃO N° 2.802101
(Do Sr. Sérgio Novais)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistro do Meio Ambiente, relativa ao cum
primento do compromisso do Ibama quan
to à revisão da Instrução Normativa da
APA de Jericoacoara no Estado do Ceará.

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa , que com base nos termos re

gimentais da Câmara dos Deputados, seja encami
nhado ao Sr. Ministro do Meio Ambiente, Indicação re
lativa ao cumprimento do Ibama, quanto à revisão da
Instrução Normativa da APA de Jericoacoara, no
Estado do Ceará.

Sala das Sessões, 18 de dezembro de 2001 . 
Deputado Sérgio Novais.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO W 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 10 Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 20 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

II - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta à comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta à comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 27-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. João Grandão)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Agricultura, Pecuária e Abas
tecimento, sugerindo a adoção de provi
dências visando reescalonar pagamen
tos de dívidas de programas que especi
fica.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exa

, nos termos do art. 113, inciso
I e § 1°, do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, seja encaminhada ao Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento a Indicação em anexo, pre
conizando a adoção de medidas de reescalonamento
de dívidas de programas que especifica.

Sala das Sessões, 18 de dezembro de 2001. 
Deputado JOÃO GRANDÃO.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATlVOS - CeDI

Dispõe sobre o crédito rural, e dá
outras providências.

Art. 1° É autorizada, para o crédito rural, a equa
lização de encargos financeiros, observado o dispos
to na Lei n° 8-427, de 27 de maio de 1992. § 1° Com
preende-se na equalização de encargos financeiros
de que trata o caput deste artigo o abatimento no va
lor das prestações com vencimento em 1995, de
acordo com os limites e condições estabelecidos pelo
Conselho Monetário Nacional.

§ 2° Poder Executivo e o Poder Legislativo provi
denciarão a alocação de recursos e a suplementação
orçamentária necessárias à subvenção econômica
de que trata este artigo.

Art. 2° Para as operações de crédito rural con
tratadas a partir da publicação desta Lei e até 31 de
julho de 2001, não se aplica o disposto no § 2° do art.
16 da Lei nO 8.880, de 27 de maio de 1994."

* Artigo com redação dada pela Lei n° 10. 186,
de 12-2-2001.

,. Vide Medida Provisória n°2.168-40, de 24 de
agosto de 2001.
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INDICAÇÃO N° 2.803, DE 2001 nhou o equacionamento da questão para as dívidas
(Do Sr. João Grandão) no âmbito na Lei n° 9.138, do Funcafé e Recoop.

Sala das Sessões, 18 de dezembro de 2001. 
Sugere a adoção de providências vi-

Deputado João Grandão.
sando prorrogar o pagamento de dúvidas
contraídas por agricultores ao amparo
dos Fundos Constitucionais, Pronaf, Pro
cera e outros programas destinados a
assentados e a produtores familiares.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento:

O Deputado João Grandão dirige-se a V. Exa

para expor e reivindicar o seguinte:
A agricultura brasileira conheceu, desde mea

dos dos anos 80, um desmantelamento sem prece
dentes dos instrumentos de política e de instituições
de fomento.

O crédito rural, instrumento motor da moderni
zação do setor agropecuário no pós-64, sofreu uma
retração considerável de recursos, passando de
R$55 bilhões, em 1980, para R$11 bilhões vinte anos
mais tarde. Do mesmo modo, os esquemas de sus
tentação de estoques, rendas e preços de garantia fo
ram desmontados e tiveram a participação do Gover
no Federal drasticamente reduzida. A orientação da
política de preços mínimos convergiu para o seu

alinhamento com os preços internacionais, arti
ficialmente deprimidos pelos subsídios dos EUA e
UE. O real foi sobrevalorizado e a agricultura mais
uma vez serviu de âncora dos preços internos, sendo
submetida a uma concorrência sem trégua com os
produtos importados, no âmbito da abertura comerci
ai empreendida com mais intensidade no início dos
anos 90. O resultado foi uma dramática redução da
renda setorial, um aumento da inadimplência junto ao
setor bancário e uma necessidade recorrente de re
escalonamento dos passivos setoriais. Só para se ter
uma idéia, enquanto o grupo "lavouras", o milho, o
café e o leite ostentaram aumentos de preços respec
tivos de 196%, 154%, 66% e 133%, no período
1994/2001, os preços pagos pelos agricultores e a in
flação sofreram incrementos de 209% e 212% no
mesmo horizonte temporal, revelando uma dramática
deterioração dos termos de troca.

A solução natural e duradoura para esse des
compasso é o seguro de renda, agora formalmente
chancelado pela OMC. Entretanto, enquanto não se
implementa esse instrumento, torna-se imperioso
adotar esquemas de prorrogação dos pagamentos
dos débitos contraídos ao amparo dos Fundos Cons
titucionais, Procera, Pronaf e demais linhas de finan
ciamento para assentados e agricultura familiar, por
quanto a Medida Provisória n° 9, de 2001, só encami-



Dispõe sobre o alongamento de dí
vidas originárias de crédito rural, de que
trata a lei n° 9.138 de 29 de novembro de
1995, e dá outras providências.

O vice-Presidente da RepÚblica, no exercício do
cargo de Presidente da República, usando da atribui
ção que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a
seguinte medida provisória, com força de lei:

Art. 1° Ficam autorizados, para as operações de
que trata o § 5° do art. 5° da Lei nO 9.138, de 29 de no
vembro de 1995:

I - prorrogação do vencimento da prestação de
vida em 31 de outubro de 2001 para 30 de novembro
de 2001, acrescida dos juros pactuados de três por
cento ao ano pro rata die;

11 - pagamento mínimo de trinta e dois vírgula
cinco por cento do valor a que se refere o inciso 1 até
30 de novembro de 2001, mantido o bônus de adim
plência previsto nos incisos I e V, alínea d, do § 5° do
art. 5° da Lei n° 9.138, de 1995.

§ 1° Para adesão às condições previstas neste
artigo, os mutuários deverão estar adimplentes com
suas obrigações ou regularizá-Ias até 30 de novem
bro de 2001.

§ 2° O saldo devedor financeiro das operações
de que trata este artigo será apurado pela multiplica
ção do saldo devedor das unidades de produtos vin
cu�ados pelos respectivos preços mínimos vigentes,
descontando a parcela de juros de três por cento ao
ano incorporadas às parcelas remanescentes.

§ 3° Sobre o saldo devedor financeiro, apurado
na forma prevista no § 1° deste artigo, incidirá juros de
três por cento ao ano, acrescido da variação do preço
mínimo da unidade de produto vinculado.

§ 4° As prestações subseqüentes à de venci
mento prevista no inciso I serão calculadas sempre
em parcelas iguais e sucessivas, em meses livremen
te pactuados entre os mutuários e credores, no último
dia de cada mês, com vencimento pelo menos uma
vez ao ano, sendo que a data da primeira prestação
deverá ser até 31 de outubro de 2002 e da última até
31 de outubro de 2025.

§ 5° A repactuação poderá prever a dispensa do
acréscimo da variação do preço mínimo estipulado
contratualmente sempre que os pagamentos ocorre
rem nas datas aprazadas, salvo se o devedor optar
pelo pagamento mediante entrega do produto.

§ 6° O inadimplemento de obrigação, cuja re
pactuação previu a a que se refere o § 5°, ocasionará,
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 9, sobre o saldo remanescente, o acréscimo da varia-
DE 31 DE OUTUBRO DE 2001 ção do preço mínimo estipulado contratualmente des

de a data da publicação desta Medida Provisória.

§ 7° Na hipótese de liquidação antecipada e to
tal da dívida até 31 de dezembro de 2006, apli
car-se-á, além do bônus descrito no § 5°, desconto de
dez por cento sobre o saldo devedor existente na data
da liquidação.

Art. 2° Fica autorizada, para as operações de
que trata o § 6°_A do art. 5° da Lei nO 9.138, de 1995, a
repactuação, assegurando, a partir da data da publi
cação desta Medida Provisória, aos mutuários que
efetuarem o pagamento das prestações até a data do
respectivo vencimento, que a parcela de juros, calcu
lada à taxa efetiva, originalmente contratada, de até
oito por cento, nove por cento e dez por cento ao ano
sobre o principal atualizado com base na variação do
índice Geral de Preços de Mercado - IGP-M, não ex
cederá os tetos de:

I - nove vírgula cinco por cento ao ano sobre o
principal, para a variação IGP-M, acrescida de:

11 - três por cento, quatro por cento e cinco por
cento ao ano, para a taxa de juros de oito por cento,
nove por cento e dez por cento, respectivamente, cal
culada pro rata die a partir de 31 de outubro de 2001.

§ 1° O teto a que se refere o inciso I deste artigo
não se aplica a atualização do principal da dívida já
garantido por certificados de responsabilidade do Te
souro Nacional.

§ 2° Aplicam-se as disposições deste artigo aos
mutuários com prestações vencidas, desde que os
débitos pendentes sejam integralmente regularizados
até 30 de novembro de 2001.

§ 3° Na repactuação de que trata este artigo, o
Tescuro Nacional efetuará, mediante declaração de
responsabilidade dos valores atestados pelas institui
ções financeiras, o pagamento relativo à equalização
entre o valor contratual para pagamento de juros e o
valor recebido de acordo com o caput deste artigo.

Art. 3° Fica a União autorizada a dispensar o tra
tamento estabelecido nos arts. 1° e 2° desta Medida
Provisória às operações da mesma espécie adquiri
das sob a égide da Medida Provisória n° 2.196-3, de
24 de agosto de 2001.

Art. 4° Fica o gestor do Fundo de Defesa da Eco
nomia Cafeeira - FUNCAFE, instituído pelo Decre
to-Lei nO 2.295, de 21 de novembro de 1986, autoriza
do a conceder alongamento de prazos e ajustar en
cargos financeiros das operações que se seguem,
conforme disposições especificas do Conselho Mo
netário Nacional:
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I - operações de consolidação e reescalona
mento de dividas de cafeicultores e suas cooperati
vas, realizadas no exercício de 1997, e operações de
custeio e colheita da safra 1997/1998, a que se refere
o art. 8°_A da lei n° 9.138, de 1995;

11- operações a que se refere o art. 3° da Medi
da Provisória de 2001 .

Art. 5° Para as operações de crédito ao amparo
do Programa de Revitalização de Cooperativas de
Produção Agropecuaria - RECOOP, de que trata a
Medida Provisória n° 2.168-40, de 24 de agosto de
2001 , que estão sujeitas contratuahnente a encargos
financeiros com base no IGP-DI acrescido de quatro
por cento ao ano, fica assegurado, a partir da data da
publicação desta Medida Provisória e desde que as
prestações sejam pagas até a data do respectivo ven
cimento pactuado, o teto de nove vírgula cinco por
cento ao ano para a variação do IGP-DI.

Art. 6° O impacto orçamentário-financeiro
decorrente da aplicação desta Medida Provisória, re
lativo às operações previstas no § ~-A do art. 5° da
lei n° 9.138, de 1995, será suportado pelas disponibi
lidades estabelecidas para o Ministério da Agricultu
ra, Pecuária e Abastecimento no Orçamento Geral da
União, nos respectivos exercícios de 2001 a 2003.

Art. 7° O Conselho Monetário Nacional estabe
lecerá as condições que se fizerem necessárias à im
plementação das disposições constantes desta Medi
da Provisória, inclusive quanto ao prazo para a forma
1ização da repactuação.

Art. 8° Esta medida provisória entra em vigor na
data de sua publicação.

Brasília, 31 de outubro de 2001; 180° da Inde
pendência e 113° da República. - MARCO ANTONIO
DE OLIVEIRA MACIEL, Pedro Malan.

MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.168-40,
DE 24 DE AGOSTO DE 2001

Dispõe sobre o Programa de Revita
lização de Cooperativas de Produção
Agropecuária - RECOOP, Autoriza a cria
ção do serviço nacional de aprendizagem
do cooperativismo - sescoop, e dá ou
tras providências.

O Presidente da RepÚblica, no uso da atribui
ção que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a
seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a im
plementar o Programa de Revitalização de Cooperati
vas de Produção Agropecuária - RECOOp, observa
das as disposições desta Medida Provisória.

Art. 14. O art. 2° da lei n° 9.138, de 29 de no
vembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte re
dação:

"Art. 2° Para as operações de crédito rural con
tratadas a partir da publicação desta lei e até 31 de
julho de 2003, não se aplica o disposto no § 2° do art.
16 da lei n° 8.880, de 27 de maio de 1994:' (NR)

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em sumula, mandadas àpublicação no Diário
da Câmara dos Deputados e encaminhadas ás
Comissões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos De
putados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
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duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outu
bro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será profe
rido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério
da Presidência da Comissão;

111 - se a comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmrtes regimentais das proposições congêne
res;

IV - se nenhuma comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo
à Mesa, determinará o arquivamento da indicação,
cientificando-se o Autor para que este, se quiser,
ofereça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta à comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta à comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 27-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.804, DE 2001
(Do Sr. Marçal Filho)

Sugere a inclusão do Município de
Juti - MS, no Programa Comunidade So
lidária.

Excelentíssimo Senhor Ministro Chefe da Casa
Civil da Presidência da República,

Em atendimento a solicitação da Prefeitura Mu
nicipal de Juti - MS, pedimos a V. Exa atenção especi
al no sentido de contemplar o referido Município nas
atividades do Programa Comunidade Solidária.

O Município de Juti - MS, compreende uma
área de 1.613 km2 , com uma população de 5.318 ha
bitantes, dos quais 4.175 residem na área urbana e
apenas 1.143 na zona rural. A atividade econômica
preponderante é a pequena agricultura, o que torna a
comunidade extremamente dependente dos serviços
públicos prestados pelo Município e pelo Estado.

A par dos repasses vinculados para a Educação
(R$692.408,32) e para a Saúde (R$462.456,34), a re
certa mensal da Prefertura, em 2000, foi somente de
R$31 0.875,1 O. Com esses escassos recursos, desen
volve programas de inclusão social, através sobretudo
da Secretaria Municipal de Assistência Social, atenden-

do a crianças, adolescentes, idosos em situação de
risco.

Para minimizar as mazelas do desemprego, da
falta de alternativas econômicas ou de capacrtação
profissional, a Prefeitura tem se empenhado no de
senvolvimento de ações de geração de emprego e
renda e no incentivo à pequena agricultura familiar,
mas carece de recursos suficientes para tanto.

Tendo em vista que o Programa Comunidade
coordena projetos de geração de emprego e renda,
articulado com os Ministérios do Trabalho e da Agri
cultura, entendemos que a inclusão do Município no
Programa Comunidade Solidária representa uma al
ternativa promissora no sentido do combate à po
breza e à exclusão social de sua população.

Pelas razões expostas, contamos com o em
penho de V. Exa no atendimento à demanda da Pre
feitura Municipal de Juti - MS.

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2001 . 
Deputado Marçal Filho.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Marçal Filho)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo, relativa à inclusão do Mu
nicípio de Juti - MS, no Programa Comu
nidade Solidária.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa seja encaminhada ao Poder Executivo a Indica
ção em anexo, sugerindo a inclusão do Município de
Juti - MS, no Programa Comunidade Solidária.

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2001. 
Deputado Marçal Filho.

LEGISLAÇÃO C/TADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLAT/VOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições
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CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Attigo alterado pela Resolução n° 10, de
1991

I - sugere a outro Poder a adoção de provi
dência, a realização de ato administrativo ou de
gestão, ou o envio de projeto sobre a matéria de
sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais
Comissões acerca de determinado assunto, visando
a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa
da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Depi,ltados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário
da Câmara dos Deputados e encaminhadas às
Comissões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11- o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a comissão que tiverde opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta à comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta à comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 27-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.805, DE 2001
(Do Sr. Virgílio Guimarães)

Sugere que o Ministro das Relações
Exteriores manifeste discordância aos
termos estabelecidos pela Câmara ameri
cana quanto à Alca.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Relações
Exteriores,

Dirijo-me a Vossa Excelência com o fim de so
licitar que o Ministério das Relações Exteriores ma
nifeste sua mais viva discordância com os termos
estabelecidos pela Câmara dos Deputados america
na quanto à Alca, acrescentando que o Brasil pode
rá se retirar das negociações para formação do blo
co, caso as condições não sejam alteradas.

Sala das Sessões, 19 de Dezembro de 2001. 
Deputado Virgílio Guimarães.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.



Sugere a inclusão de efígies de vul
tos da história brasileira no papel-moeda
nacional.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Fazenda,

Desde a proclamação da República, o Tesouro
Nacional e o Banco Central do Brasil emitiram pa
pei-moeda com efígies de vultos da nossa história,
ou de brasileiros que se destacaram em diversos
campos de atividades.

Quando da adoção do atual padrão monetário,
em 1994, a premência de substituição de todo o
meio circulante fez com que a Autoridade Monetária
usasse alguns elementos de cédulas antigas, e
abandonasse a prática de homenagear pessoas
ilustres. Entendemos que, com a inflação contida,
não há necessidade de reposição do meio circulante
com a mesma velocidade das décadas de desvalori
zação da moeda.

Assim, sugerimos que Vossa Excelência,
como Presidente do Conselho Monetário Nacional,
submeta a este colegiado proposta para o resgate
da tradição de uso de figuras de destaque de nossa
história nas cédulas do papel-moeda. A escolha das
pessoas homenageadas seria feita por meio de uma
comissão de notáveis, criada pelo Presidente da Re
pública.
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I - sugere a outro Poder a adoção de provi- INDICAÇÃO N° 2.806, DE 2001
dência, a realização de ato administrativo ou de (Do Sr. Hélio Costa)
gestão, ou o envio de projeto sobre a matéria de
sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais
Comissões acerca de determinado assunto, visando
à elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa
da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no .

* Alterado para , por Ato dos Presidentes das
Mesas das duas Casas do Congresso Nacional de 2
de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no e enca
minhadas ás Comissões competentes;

*Alterado para , por Ato dos Presidentes das
Mesas das duas Casas do Congresso Nacional de 2
de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será profe
rido no prazo de vinte sessões, prorrogável a cr~ério

da Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre
indicação concluir pelo oferecimento de projeto. se
guirá este os trâmites regimentais das proposições
congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal
sentido, o Presidente da Câmara, ao chegar o
processo à Mesa, determinará o arquivamento da
indicação, cientificando-se o Autor para que este,
se quiser, ofereça projeto próprio à consideração
da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta à comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta à comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 27-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Ao homenagear os grandes personagens da
história do Brasil, a sugestão traz outras vantagens:
A falsificação será dificultada, urna vez que cada cé
dula terá uma efígie diferente. A mudança proposta
também ajudará pessoas com problemas de visão,
analfabetos e idosos a identificarem melhor as no
tas.

E bom lembrar que todas as cédulas atuais,
inclusive a recém lançada nota de dois reais têm
a mesma figura da efígie simbólica da república.
A exceção é a nota de plástico de dez reais, que
honrosamente faz homenagem a Pedro Álvares
Cabral.

Além da justa homenagem, o fato de um
país ter suas figuras de destaque impressas nas
cédulas é uma forma de preservar a memória na
cional.

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2001. 
Deputado Hélio Costa.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Hélio Costa)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo, relativa à modificação nas
características do papel-moeda nacional.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa seja encaminhada ao Poder Executivo a Indica
ção em anexo, na qual é sugerida modificação nas
características do papel-moeda, com o objetivo de
homenagear vultos da história nacional.

Sala das Sessões, em 19 de dezembro de 2001.
- Deputado Hélio Costa.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° to, de 1991
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das

duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso li, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em, 27/12/01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.807, DE 2001
(Do Sr. Dilceu Sperafico)

Sugere a duplicação da rodovia
BR.-467, no trecho entre Toledo e Casca
vel, no Estado do Paraná.

Excelentíssimo Senhor Ministro dos Transpor-
tes:

Estamos encaminhando a presente Indicação a
este Ministério dos Transportes para que sejam consi
derados os cuidados que está a merecer a rodovia
BR.-467, entre as cidades de Toledo e Cascavel, no
Oeste do Estado do Paraná.

Esse trecho rodoviário, com extensão de 45,6
km, configura-se como um corredor de exportação,
sendo de importância estratégica não só para o Para-
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ná, como também para o Estado do Mato Grosso do
Sul e, enfim, para o País.

Apesar de sua importância crescente, as condi
ções dessa rodovia foram-se deteriorando ao longo
dos anos, sem que nenhuma medida mais eficaz te
nha sido tomada com vistas ao seu melhoramento.

Segundo informações fornecidas pelo Enge
nheiro José luzo de Souza Fernandes, verificamos
que a última restauração realizada na Rodovia ocor
reu há seis anos atrás, por obra do DER-PR. Desta
data para cá, o pavimento já apresenta deformações
ou ondulações transversais, bem como buracos na
pista. Em outros pontos há exudação da capa asfálti
ca, bem como escorregamentos. Uma recente opera
ção "tapa-buraco" nessa rodovia não foi, ao que pare
ce, suficiente para deixá-Ia em boas condições de cir
culação.

Em alguns pontos em que a capa asfáltica en
contra-se trincada e solta, o tráfego e as chuvas acar
retaram a deterioração da base e até da sub-base,
abrindo crateras.

Quanto aos acostamentos, observou-se que
nos últimos três quilômetros desse trecho rodoviário
ocorrem desníveis de até quarenta centímetros em
relação a pista de rolamento, o que toma a circulação
nesse percurso bastante perigosa.

Pode-se notar, também, que toda a sinalização,
tanto horizontal como vertical encontra-se em péssi
mas condições. Além disso, a drenagem superficial
da via apresenta a necessidade de limpeza e restau
ração.

Fomos informados, Senhor Ministro, que o fluxo
médio diário nesse trecho rodoviário é de sete mil veí
cu�os' e o fluxo médio em horários de pico é de seis
centos veículos. Nesses períodos, praticamente ine
xistem condições de ultrapassagem. Sabe-se, entre
tanto, que esse tráfego só tende a aumentar.

Nos últimos cinco anos, 630 acidentes foram re
gistrados nesse trecho de 45,6 quilômetros, com 483
feridos e 73 mortos. Os pontos mais críticos são os
trevos de acesso à rodovia.

Diante dessas condições físicas e de segurança
tão precárias, e considerando a importância regional
dessa rodovia, vemos que a BR-467, no trecho entre
Toledo e Cascavel merece, imediatamente, além da
restauração da pista existente, passar por melhora
mentos de forma a transforma-lá em rodovia de pista
dupla.

Esta a sugestão que estamos trazendo a esse
Ministério e que esperamos seja acatada, para que as
providências necessárias possam ser tomadas no
mais curto prazo possível, a fim de que não se com-

prometa o fluxo de transporte de passageiros e car
gas nesse referido trecho rodoviário.

Antecipadamente agradecemos o empellllo
desse Ministério em examinar com interesse essa
questão.

Sala das Sessões, de de 2001 . - Deputado Dir
ceu Sperafico.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Dilceu Sperafico)

Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo, relativa a obras de melho
ramentos na rodovia BR-467, no Estado
do Paraná.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
Vossa Excelência seja encaminhada ao Poder Execu
tivo a Indicação em anexo, sugerindo a duplicação da
BR-467, no trecho entre as cidades de Toledo e Cas
cavel, no Estado do Paraná.

Sala das Sessões, de de 2001. - Deputado Dir
ceu Sperafico.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO W 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução nO 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando à
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elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 10 Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11- o parecer referente à indicação será, proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 27-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.808, DE 2001
(Da SI'" Zila Bezerra)

Sugere a criação da Escola Agrotéc
nica Federal do Acre.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Educação,

Pela presente dirigimo-nos à V. Exa , para ex
por e reivindicar o que segue: A formação profissi
onal, aliada a uma educação geral consistente,
tem sido considerada uma estratégia indispensá
vel ao desenvolvimento de um país. Nenhum povo
conseguiu níveis de distribuição de renda razoá
veis e qualidade de vida satisfatória sem um siste
ma educacional voltado para a qualificação de
seus jovens. Já vai longe o tempo em que a abun
dância de mão-de-obra desqualificada e barata
significava vantagem competitiva de uma nação
sobre outra.

Assim, o Estado do Acre quer integrar-se ao
esforço nacional de busca de maior competência de
seus trabalhadores e para tal, busca aperfeiçoar sua
rede de ensino médio.

O Acre é um dos poucos Estados do País
que não possui uma instituição federal de ensino
médio profissionalizante. Com cerca de 460 mil
habitantes, 27,1 % de sua população de 15 anos
ou mais composta por analfabetos funcionais e
com muitos outros de seus indicadores sociais e
econômicos desfavoráveis aos seus habitantes,
necessita investimentos imediatos na educação.
Aproximadamente 147 mil acreanos estão matri
culados no ensino fundamental e apenas 25 mil no
ensino médio. Um quadro educacional que e agra
vado ainda mais pela não-terminal idade dos cur
sos de nível médio e pela ausência de caráter pro
fissionalizante dos mesmos.

Integrando a região amazônica, com uma área
de 153.149,9 km2 coberta por floresta, uma baixíssi
ma densidade demográfica - 3,65% hab/km2 - e uma
participação de apenas 0,16% no Produto Interno
Bruto do País, o Estado tem sua economia intima
mente associada ao extrativismo mineral e vegetal, à
agricultura e à pecuária.

Na década de 70, recebeu investimentos incen
tivados que atraíram migrantes para o trato com a ter
ra, dando origem a um crescimento econômico que
chegou acompanhado de concentração de terras na
mão de poucos, de conflito entre fazendeiros e serin
gueiros e, em especial, de ameaças à biodiversidade
da floresta.

Para interferir nessa realidade, uma Escola
Agrotécnica Federal será decisiva. Poderá transfor
mar-se num centro de referência para as demais es
colas de ensino médio, com desdobramentos positi
vos na vida de todos os acreanos.
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Assim sendo, sugerimos a criação da Escola
Agrotécnica Federal do Acre.

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2001 . 
Deputada Zila Bezerra.

REQUERIMENTO N° 2.808, DE 2001
(Da S~ Zila Bezerra)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Educação, visando a criação
da Escola Agrotécnica Federal do Acre.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa , seja encaminhada ao Sr. Ministro da Educação
a Indicação em anexo, sugerindo a criação da Escola
Agrotécnica Federal do Acre.

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2001. 
Deputada ZUa Bezerra.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TI VOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo

Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação. ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta à Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta à Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 27-12-01. Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.809, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantação do Plano de
Erradicação do Aedes Aegypti no Municí
pio de Angra dos Reis, no Estado do Rio
de Janeiro.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
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Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do
Rio de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e rei
vindicar o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo cons
tantes cortes em seu orçamento anual, principal
mente na pasta da Saúde, onde os recursos são in
suficientes.

O Estado do Rio de Janeiro vem sofrendo com
diversos surtos de dengue nas regiões sul e cen
tro-sul fluminense, agravando-se nos meses de de
zembro, janeiro, fevereiro e março, com a chegada
das chuvas, onde podem proliferar focos da doença
em comunidades carentes.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Saúde, para solucionar este grave
problema que assola o nosso Estado.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos
de elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2001 . 
Deputado Carlos Nader, PFURJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a implantação do
Plano de Erradicação do Aedes Aegypti
no Município de Angra dos Reis, no Esta
do do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do PIa
no de Erradicação do Aedes Aegypti no Município de
Angra dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos De
putados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outu
bro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso ", serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário
da Câmara dos Deputados e encaminhadas às
Comissões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos De
putados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outu
bro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será profe
rido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério
da Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre
indicação concluir pelo oferecimento de projeto, se
guirá este os trâmites regimentais das proposições
congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sen
tido, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo
à Mesa determinará o arquivamento da indicação,
cientificando-se o Autor para que este, se quiser,
ofereça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:



TíTULO IV
Das Proposições

LEGLSLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução na 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 20 Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

INDICAÇÃO N° 2.810, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantação do Plano de
Erradicação do Aedes Aegypti no Mu
nicípio de Areal no Estado do Rio de
Janeiro.

Publique.-se. Encaminhe-se.
Em 27-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

Senhor Presidente,

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,

Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do
Rio de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e rei
vindicar o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo cons
tantes cortes em seu orçamento anual, principal
mente na pasta da Saúde, onde os recursos são in
suficientes.

O Estado do Rio de Janeiro vem sofrendo com
diversos surtos de dengue nas regiões Sul e Centro
Sul Fluminense, agravando-se nos meses de de
zembro, janeiro, fevereiro e março, com a chegada
das chuvas, onde podem proliferar focos da doença
em comunidades carentes.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Saúde, para solucionar este grave
problema que assola o nosso Estado.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos
de elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 19 de novembro de 2001 . 
Deputado Carlos Nader, PFURJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

Requer o envio de Indicação no Mi
nistério da Saúde, para a implantação do
Plano de Erradicação do Aedes Aegypti
no Município de Areal no Estado do Rio
de Janeiro.
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a) consulta à Comissão sobre interpretação e Nos termos do art. 113, inciso I e § 1° , do Regi-
aplicação de lei; mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a

b) consulta à Comissão sobre atos de qual- V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
quer Poder, de seus órgãos e autoridades. Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pla-
........................ no de Erradicação do Aedes Aegypti no Município de
........ Areal no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2001 . 
Deputado Carlos Nader.
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* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11- o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Emcaminhe-se
Em 27-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.811, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantação do Plano de
Erradicação do Aedes Aegypti no Municí
pio de Barra do Piraí, no Estado do Rio
de Janeiro.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,

Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio
de Janeiro, dirijo-me a V. Exa

, para expor e reivindicar
o seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo cons
tantes cortes em seu orçamento anual, principal
mente na pasta da Saúde, onde os recursos são in
suficientes.

O Estado do Rio de janeiro vem sofrendo com
diversos surtos de dengue nas regiões Sul e Centro
Sul fluminense, agravando-se nos meses de dezem
bro, janeiro, fevereiro e março, com a chegada das

chuvas, onde podem proliferar focos da doença em
comunidades carentes.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Saúde, para solucionar este grave
problema que assola o nosso Estado, aproveito o en
sejo para renovar meus votos de elevada estima e
distinto apreço.

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2001 . 
Deputado Carlos Nader, PFl - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a implantação do
Plano de Erradicação do Aedes Aegypti
no Município de Barra do Piraí, no Esta
do do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I e § 10
, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a in
dicação em anexo, sugerindo a implantação do Plano
de Erradicação do Aedes Aegypti no Município de
Barra do Piraí, no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2001 . 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

*Artigoalteradopela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,



REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a implantação do
Plano de Erradicação do Aedes Aegypti
no Município de Barra Mansa, no Estado
do Rio de Janeiro.

Sugere a implantação do Plano de
Erradicação do Aedes Aegypti no Municí
pio de Barra Mansa, no Estado do Rio de
Janeiro.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1° do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a in
dicação em anexo, sugerindo a implantação do Plano
de Erradicação do Aedes Aegypti no Município de
Barra Mansa, no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,

Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio
de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo cons
tantes cortes em seu orçamento anual, principal
mente na pasta da Saúde, onde os recursos são in
suficientes.

O Estado do Rio de janeiro vem sofrendo com
diversos surtos de dengue nas regiões Sul e Centro
Sul fluminense, agravando-se nos meses de dezem
bro, janeiro, fevereiro e março, com a chegada das
chuvas, onde podem proliferar focos da doença em
comunidades carentes.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Saúde, para solucionar este grave
problema que assola o nosso Estado, aproveito o en
sejo para renovar meus votos de elevada estima e
distinto apreço.

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFL - RJ.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 27-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

1- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11- o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta à comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta à comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.
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ou O envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa INDICAÇÃO N° 2.812, DE 2001
exclusiva; (Do Sr. Carlos Nader)

11- sugere a manifestação de uma ou mais co
missões acerca de determinado assunto, visando à
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

II - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando à
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será ob
jeto de requerimento escrito, despachado pelo Presi
dente e publicado no Diário da Câmara dos Deputa
dos.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11- o parecer referente a indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a comissão que tiver de opinar sobre indica
ção, concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta à comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta à comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 27-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.813, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantação do Plano de
Erradicação do Aedes Aegypti no Municí
pio de Itatiaia, no Estado do Rio de Janei
ro.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a Vossa Excelência para expor e
reivindicar o seguinte:

O Estado do Rio de janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo cons
tantes cortes em seu orçamento anual, principal
mente na pasta da Saúde, onde os recursos são in
suficientes.

O Estado do Rio de janeiro vem sofrendo com
diversos surtos de dengue nas regiões sul e cen
tro-sul fluminense, agravando-se nos meses de de
zembro, janeiro, fevereiro e março, com a chegada
das chuvas, onde podem proliferar focos da doença
em comunidades carentes.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Saúde, para solucionar este grave
problema que assola o nosso Estado.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos
de elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFURJ.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a implantação do
Plano de Erradicação do Aedes Egypti no
Município de Itatiaia, no Estado do Rio de
Janeiro.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 10

, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a Vossa Excelência que seja encaminhada ao Po
der Executivo a Indicação em anexo, sugerindo a
implantação do Plano de Erradicação do Aedes
Aegypti no Município de Itatiaia, no Estado do Rio
de Janeiro.

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO W 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 10 Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 20 Na hipótese do inciso li, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente a indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta à Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta à Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

IPublique-se. Encaminhe-se.
Em 27-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.814, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantação do Plano de
Erradicação do Aedes Aegypti no Municí
pio de Levy Gasparian, no Estado do Rio
de Janeiro.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a Vossa Excelência, para expor
e reivindicar o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
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o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
pasta da Saúde, onde os recursos são insuficientes.

O Estado do Rio de Janeiro vem sofrendo com
diversos surtos de dengue nas regiões sul e cen
tro-sul fluminense, agravando-se nos meses de de
zembro, janeiro, fevereiro e março, com a chegada
das chuvas, onde podem proliferar focos da doença
em comunidades carentes.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Saúde, para solucionar este grave
problema que assola o nosso Estado.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFLlRJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a implantação do
Plano de Erradicação do Aedes Aegypti
no Município de Levy Gasparian, no
Estado do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputad~s, requei
ro a Vossa Excelência, que seja encaminhada ao
Poder Executivo a Indicação em anexo, sugerindo a
implantação do Plano de Erradicação do Aedes
Aegypti no Município de Levy Gasparian, no Estado
do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta à Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta à Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.
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Publique-se. Encaminhe-se. LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Em 27-12-01. - Aécio Neves, Presi- COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

dente. LEGISLATIVOS - CeDI

INDICAÇÃO N° 2.815, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantação do Plano de
Erradicação do Aedes Aegypti no Municí
pio de Mendes, no Estado do Rio de Ja
neiro.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo cons
tantes cortes em seu orçamento anual, principal
mente na pasta da Saúde, onde os recursos são in
suficientes.

O Estado do Rio de Janeiro vem sofrendo com
diversos surtos de dengue nas regiões sul e cen
tro-sul fluminense, agravando-se nos meses de de
zembro, janeiro, fevereiro e março, com a chegada
das chuvas, onde podem proliferar focos da doença
em comunidades carentes.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Saúde, para solucionar este grave
problema que assola o nosso Estado.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos
de elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFURJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a implantação do
Plano de Erradicação do Aedes Aegypti
no Município de Mendes, no Estado do
Rio de Janeiro.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pia
no de Erradicação do Aedes Aegypti no Município de
Mendes, no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2001 . 
Deputado Carlos Nader.

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro de
1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário
da Câmara dos Deputados e encaminhadas às
Comissões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas
Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro ae
1995.

11 - o parecer referente à indicação será profe
rido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério
da Presidência da Comissão;
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111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre
indicação concluir pelo oferecimento de projeto, se
guirá este os trâmites regimentais das proposições
congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sen
tido, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo
à Mesa, determinará o arquivamento da indicação,
cientificando-se o Autor para que este, se quiser,
ofereça projeto próprio à consideração da Casa:

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta à Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta à Comissão sobre atos de qual
quer Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 27-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.816, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantação do Plano de
Erradicação do Aedes Aegypti no Municí
pio de Miguel Pereira, no Estado do Rio
de Janeiro.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,

Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio
de Janeiro, dirijo-me a V. Exa

, para expor e reivindicar
o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
pasta da Saúde, onde os recursos são insuficientes.

O Estado do Rio de Janeiro vem sofrendo com
diversos surtos de dengue nas regiões sul e cen
tro-sul fluminense, agravando-se nos meses de de
zembro, janeiro, fevereiro e março, com a chegada
das chuvas, onde podem proliferar focos da doença
em comunidades carentes.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Saúde, para solucionar este grave
problema que assola o nosso Estado.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFURJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a implantação do
Plano de Erradicação do Aedes Aegypti
no Município de Miguel Pereira, no Esta
do do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa , que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pia
no de Erradicação do Aedes Aegypti no Município de
Miguel Pereira, no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das



TíTULO IV
Das Proposições

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a implantação do
Plano de Erradicação do Aedes Aegypti
no Município de Paracambi, no Estado
do Rio de Janeiro.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa

, que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pia
no de Erradicação do Aedes Aegypti no Município de
Paracambi, no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 27-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.817, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantação do Plano de
Erradicação do Aedes Aegypti no Municí
pio de Paracambi, no Estado do Rio de
Janeiro.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa , para expor e reivindicar
o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo cons-
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duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro tantes cortes em seu orçamento anual, principal-
de 1995. mente na pasta da Saúde, onde os recursos são in-

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas suficientes.
as seguintes normas: O Estado do Rio de Janeiro vem sofrendo com

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li- diversos surtos de dengue nas regiões Sul e Centro
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da Sul fluminense, agravando-se nos meses de dezem-
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis- bro, janeiro, fevereiro e março, com a chegada das
sões competentes; chuvas, onde podem proliferar focos da doença em

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu- comunidades carentes.
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das Certo de poder contar com medidas eficientts
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995. do Ministério da Saúde, para solucionar este grave

11 - o parecer referente à indicação será proferi- problema que assola o nosso Estado.
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
Presidência da Comissão; elevada estima e distinto apreço.

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in- Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2001. -
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá Deputado Carlos Nader, PFURJ.

este os trâmites regimentais das proposições congê- REQUERIMENTO
neres; (Do Sr. Deputado Carlos Nader)

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta à Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta à Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.
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CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10· de 1991.
1- sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, porAto dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

1- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

11I - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 27-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.818, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantação do Plano de
Erradicação do Aedes Aegypti no Municí
pio de Paty do Alferes, no Estado do Rio
de Janeiro.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,

Eu. Deputado eleito pelo povo do Estado do
Rio de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e rei
vindicar o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
pasta da Saúde, onde os recursos são insuficientes.

O Estado do Rio de Janeiro vem sofrendo com
diversos surtos de dengue nas regiões Sul e Centro
Sul fluminense, agravando-se nos meses de Dezem
bro, Janeiro, Fevereiro e Março, com a chegada das
chuvas, onde podem proliferar focos da doença em
comunidades carentes.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Saúde, para solucionar este grave
problema que assola o nosso Estado.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFURJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a implantação do
Plano de Erradicação do Aedes Aegypti
no Município de Paty do Alferes no Esta
do do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pia
no de Erradicação do Aedes Aegypti no Município de
Paty do Alferes no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2001 . 
Deputado Carlos Nader.



RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

TíTULO IV
Das Proposições

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA 111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in-
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá

LEGISLA TI VOS - CeDI este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a} consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b} consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução nO 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 27-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.819, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantação do Plano de
Erradicação do Aedes Aegypti no Municí
pio de Paraíba do Sul, no Estado do Rio
de Janeiro.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo cons
tantes cortes em seu orçamento anual, principal
mente na pasta da Saúde, onde os recursos são in
suficientes.

O Estado do Rio de Janeiro vem sofrendo com
diversos surtos de dengue nas regiões sul e cen
tro-sul fluminense, agravando-se nos meses de de
zembro, janeiro, fevereiro e março, com a chegada
das chuvas, onde podem proliferar focos da doença
em comunidades carentes.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Saúde, para solucionar este grave
problema que assola o nosso Estado.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos
de elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFLlRJ.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a implantação do
Plano de Erradicação do Aedes Aegypti
no Município de Paraíba do Sul, no Esta
do do Rio de Janeiro.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Re

gimento Interno da Câmara dos Deputados, reque
iro a V. Exa que seja encaminhada ao Poder Execu
tivo a Indicação em anexo, sugerindo a implanta
ção do Plano de Erradicação do Aedes Aegypti no
Município de Paraíba do Sul, no Estado do Rio de
Janeiro.

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução nO 10, de 1991.
1- sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta à Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta à Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 27-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.820, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantação do Plano de
Erradicação do Aedes Aegypti no Municí
pio de EngO Paulo de Frontin, no Estado
do Rio de Janeiro.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
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o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
pasta da Saúde, onde os recursos são insuficientes.

O Estado do Rio de Janeiro vem sofrendo com
diversos surtos de dengue nas regiões sul e cen
tro-sul fluminense, agravando-se nos meses de de
zembro, janeiro, fevereiro e março, com a chegada
das chuvas, onde podem proliferar focos da doença
em comunidades carentes.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Saúde, para solucionar este grave
problema que assola o nosso Estado.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFURJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a implantação do
Plano de Erradicação do Aedes Aegypti
no Município de EngO Paulo de Frontin,
no Estado do Rio de Janeiro.

, Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 10, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro
a V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo
a Indicação em anexo, sugerindo a implantação do
Plano de Erradicação do Aedes Aegypti no Municí
pio de EngO Paulo de Frontin, no Estado do Rio de
Janeiro.

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2001 . 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TI VOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta à Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;



04314 Quinta-lcira 28 mARIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS F"v"rciro de 2002

b) consulta à Comissão sobre atos de qualquer no de Erradicação do Aedes Aegypti no Município de
Poder, de seus órgãos e autoridades. Paraty, no Estado do Rio de Janeiro.
.................................................................................... Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2001. -
.................................................................................... Deputado Carlos Nader.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 27-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.821, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantação do Plano de
Erradicação do Aedes Aegypti no Municí
pio de Paraty, no Estado do Rio de Janei
ro.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,

Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do
Rio de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e rei
vindicar o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
pasta da Saúde, onde os recursos são insuficientes.

O Estado do Rio de Janeiro vem sofrendo com
diversos surtos de dengue nas regiões sul e cen
tro-sul fluminense, agravando-se nos meses de de
zembro, janeiro, fevereiro e março, com a chegada
das chuvas, onde podem proliferar focos da doença
em comunidades carentes.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Saúde, para solucionar este grave
problema que assola o nosso Estado.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos
de elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFURJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a implantação do
Plano de Erradicação do Aedes Aegypti
no Município de Paraty, no Estado do Rio
de Janeiro.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa , que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pla-

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.



Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pia
no de Erradicação do Aedes Aegypti no Município de
Pinheiral, no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2001 . 
Deputado Carlos Nader.
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11 - O parecer referente à indicação será proferi- Aproveito o ensejo para renovar meus votos
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da de elevada estima e distinto apreço.

Presidência da Comissão; Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2001. -
111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in- Deputado Carlos Nader, PFURJ.

dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá REQUERIMENTO
este os trâmites regimentais das proposições congê- (Do Sr. Deputado Carlos Nader)
neres;

Requer o envio de indicação ao Mi-
IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti- nistério da Saúde, para a implantação do

do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à Plano de Erradicação do Aedes Aegypti
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci- no Município de Pinheiral, no Estado do
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere- Rio de Janeiro.
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta à Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta à Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 27-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.822, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantação do Plano de
Erradicação do Aedes Aegypti no Municí
pio de Pinheiral, no Estado do Rio de Ja
neiro.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,

Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do
Rio de Janeiro, dirijo-me a V. Exa , para expor e rei
vindicar o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo cons
tantes cortes em seu orçamento anual, principal
mente na pasta da Saúde, onde os recursos são in
suficientes.

O Estado do Rio de Janeiro vem sofrendo com
diversos surtos de dengue nas regiões sul e cen
tro-sul fluminense, agravando-se nos meses de de
zembro, janeiro, fevereiro e março, com a chegada
das chuvas, onde podem proliferar focos da doença
em comunidades carentes.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Saúde, para solucionar este grave
problema que assola o nosso Estado.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10 de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre a matéria de iniciativa da
Câmara.
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§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta à Comissão sobre interpelação de
lei;

b) consulta à Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 27-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.823, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantação do Plano de
Erradicação do Aedes Aegypti no Municí
pio de Piraí, no Estado do Rio de Janeiro.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,

Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio
de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
pasta da Saúde, onde os recursos são insuficientes.

O Estado do Rio de Janeiro vem sofrendo com
diversos surtos de dengue nas regiões sul e cen
tro-sul fluminense, agravando-se nos meses de de
zembro, janeiro, fevereiro, e março, com a chegada
das chuvas, onde podem proliferar focos da doença
em comunidades carentes.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Saúde, para solucionar esse grave
problema que assola o nosso Estado.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e destinto apreço.

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFURJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a implantação do
Plano de Erradicação do Aedes Aegypti
no Município de Piraí, no Estado do Rio
de Janeiro.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, requei
ro a V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executi
vo a Indicação em anexo, sugerindo a implantação
do Plano de Erradicação do Aedes Aegypti no Mu
nicípio de Piraí, no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CIlADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.
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TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

mARIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUlIlla-telra 28 04317

a) consulta à Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta à Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

*Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1990.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 27-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.824, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantaçâo do Plano de
Erradicação do Aedes Aegypti no Municí
pio de Porto Real, no Estado do Rio de
Janeiro.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
pasta da Saúde, onde os recursos são insuficientes.

O Estado do Rio de Janeiro vem sofrendo com
diversos surtos de dengue nas regiões sul e cen
tro-sul fluminense, agravando-se nos meses de de
zembro, janeiro, fevereiro e março, com a chegada
das chuvas, onde podem proliferar focos da doença
em comunidades carentes.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Saúde, para solucionar este grave
problema que assola o nosso Estado.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos
de elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFLlRJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a implantação do
Plano de Erradicação do Aedes Aegypti
no Município de Porto Real, no Estado do
Rio de Janeiro.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a



Publique-se. Encaminhe-se.
Em 27-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.825, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantação do Plano de
Erradicação do Aedes Aegypti no Município
de Quatis, no Estado do Rio de Janeiro.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,

Eu, Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio
de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguínte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo cons
tantes cortes em seu orçamento anual, principal
mente na pasta da Saúde, onde os recursos são in
suficientes.

O Estado do Rio de Janeiro vem sofrendo com
diversos surtos de dengue nas regiões sul e cen
tro-sul fluminense, agravando-se nos meses de de
zembro, janeiro, fevereiro e março, com a chegada

CAPíTULO 111
Das Indicações

TíTULO IV
Das Proposições

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.
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Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pla- * Alterado para Diário da Câmara dos Depu-
no de Erradicação do Aedes Aegypti no Município de tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
Porto Real, no Estado do Rio de Janeiro. duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2001. - de 1995.

Deputado Carlos Nader. 11 - o parecer referente à indicação será proferi-

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS Presidência da Comissão;

LEGISLA TIVOS - CeDI 111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in-

REG IMENTO INTERNO DA dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
CÂMARA DOS DEPUTADOS este os trâmites regimentais das proposições congê

neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta à Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta à Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa" da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso li, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;



RESOlUÇÃO W 17, DE 1989

TíTULO IV
Das Proposições

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a implantação do
Plano de Erradicação do Aedes Aegypti
no Município de Quatis no Estado do Rio
de Janeiro."

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa , que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pia
no de Erradicação do Aedes Aegypti no Município de
Quatis no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

Fçvllreiro de 2002 mARIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quillta-t~ira 28 04319

das chuvas, onde podem proliferar focos da doença 11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co-
em comunidades carentes. missões acerca de determinado assunto, visando a

Certo de poder contar com medidas eficientes elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

do Ministério da Saúde, para solucionar este grave
§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será

problema que assola o nosso Estado.
objeto de requerimento escrito, despachado pelo

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
elevada estima e distinto apreço. Deputados.

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2001. - * Alterado para Diário da Câmara dos Depu-
Deputado Carlos Nader, PFURJ. tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das

duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas ás Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995.

II - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sen
tido, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo
à Mesa, determinará o arquivamento da indicação,
cientificando-se o Autor para que este, se quiser,
ofereça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.

1- sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 27-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.826, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantação do Plano de
Erradicação do Aedes Aegypti no Municí
pio de Resende no Estado do Rio de Ja
neiro."
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Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa , para expor e reivindicar
o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
pasta da Saúde, onde os recursos são insuficientes.

O Estado do Rio de Janeiro vem sofrendo com
diversos surtos de dengue nas regiões Sul e Centro
Sul fluminense, agravando-se nos meses de Dezem
bro, Janeiro, Fevereiro e Março, com a chegada das
chuvas, onde podem proliferar focos da doença em
comunidades carentes.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Saúde, para solucionar este grave
problema que assola o nosso Estado.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2001 . 
Deputado Carlos Nader, PFl-RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a implantação do
Plano de Erradicação do Aedes Aegypti
no Município de Resende no Estado do
Rio de Janeiro."

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa , que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pia
no de Erradicação do Aedes Aegypti no Município de
Resende no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2001 . 
Deputado Carlos Nader.

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO W 17 DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de
1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de provi
dência, a realização de ato administrativo ou de
gestão, ou o envio de projeto sobre a matéria de
sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais
Comissões acerca de determinado assunto, visando
a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa
da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos De
putados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outu
bro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas ás Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;
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b) consulta a Comissão sobre atos de qual- no de Erradicação do Aedes Aegypti no Município de
quer Poder, de seus órgãos e autoridades. Rio Claro no Estado do Rio de Janeiro.
... Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2001. -
... Deputado Carlos Nader.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em: 27-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente

INDICAÇÃO N° 2827, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantação do Plano de
Erradicação do Aedes Aegypti no Municí
pio de Rio Claro no Estado do Rio de Ja
neiro."

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Ex", para expor e reivindicar
o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda mai
or fonte arrecadadora das federações, só perden
do para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo
constantes cortes em seu orçamento anual, princi
palmente na pasta da Saúde, onde os recursos
são insuficientes.

O Estado do Rio de Janeiro vem sofrendo com
diversos surtos de dengue nas regiões Sul e Centro
Sul fluminense, agravando-se nos meses de Dezem
bro, Janeiro, Fevereiro e Março, com a chegada das
chuvas, onde podem proliferar focos da doença em
comunidades carentes.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Saúde, para solucionar este grave
problema que assola o nosso Estado.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFl - RJ

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a implantação do
Plano de Erradicação do Aedes Aegypti
no Município de Rio Claro no Estado do
Rio de Janeiro.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1° , do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pla-

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

.. Artigo alterado pela Resolução n° 10, de
1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de provi
dência, a realização de ato administrativo ou de
gestão, ou o envio de projeto sobre a matéria de
sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais co
missões acerca de determinado assunto, visando à
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos De
putados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outu
bro de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I-I - as indicações recebidas pela Mesa serão
lidas em súmula, mandadas à publicação no Diário
da Câmara dos Deputados e encaminhadas ás
Comissões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos De
putados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
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duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outu- Saúde, para solucionar este grave problema que as-
bro de 1995. sola o nosso Estado.

11 - o parecer referente à indicação será profe
rido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério
da Presidência da Comissão:

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre
indicação concluir pelo oferecimento de projeto, se
guirá este os trâmites regimentais das proposições
congêneres;

IV - se nenhuma comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo
à Mesa, determinará o arquivamento da indicação,
cientificando-se o Autor para que este, se quiser,
ofereça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta à Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta à Comissão sobre atos de qual
quer Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 27-12-2001. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.828, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantação do Plano de
Erradicação do Aedes Aegypti no Municí
pio de Rio das Flores, no Estado do Rio
de Janeiro.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,

Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do
Rio de Janeiro, dirijo-me a V. Exa

, para expor e rei
vindicar o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda mai
or fonte arrecadadora das federações, só perden
do para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo
constantes cortes em seu orçamento anual, princi
palmente na pasta da Saúde, onde os recursos
são insuficientes.

O Estado do Rio de Janeiro vem sofrendo
com diversos surtos de dengue nas regiões Sul e
Centro Sul fluminense, agravando-se nos meses
de Dezembro, Janeiro, Fevereiro e Março, com a
chegada das chuvas, onde podem proliferar focos
da doença em comunidades carentes.Certo de po
der contar com medidas eficientes do Ministério da

Aproveito o ensejo para renovar meus votos
de elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFl - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a implantação do
Plano de Erradicação do Aedes aegypti no
Municipio de Rio das Flores no Estado
do Rio de Janeiro."

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I e § 10, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, reque
iro a V. Exa que seja encaminhada ao Poder Execu
tivo a Indicação em anexo, sugerindo a implanta
ção do Plano de Erradicação do Aedes aegypti no
Município de Rio das Flores no Estado do Rio de
Janeiro.

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2001 . 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;



REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

"Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a implantação do
Plano de Erradicação do Aedes aegypti no
Município de Sapucaia no Estado do Rio
de Janeiro."

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1° , do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do Pia
no de Erradicação do Aedes aegypti no Município de
Sapucaia no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qual
quer Poder, de seus órgãos e autoridades.
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11 - sugere a manifestação de uma ou mais Co- Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
missões acerca de determinado assunto, visando a Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
Câmara. seguinte:

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será obje- O Estado do Rio de Janeiro é a segunda mai-
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente or fonte arrecadadora das federações, só perden-
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados. do para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo

* Alterado para Diário da Câmara dos Deputa- constantes cortes em seu orçamento anual, princi-
dos, por Ato dos Presidentes das Mesas das duas Ca- paimente na pasta da Saúde, onde os recursos
sas do Congresso Nacional de 2 de outubro de 1995. são insuficientes.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas O Estado do Rio de Janeiro vem sofrendo com
as seguintes normas: diversos surtos de dengue nas regiões Sul e Centro

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li- Sul fluminense, agravando-se nos meses de De-
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da zembro, Janeiro, Fevereiro e Março, com a chegada
Câmara dos Deputados e encaminhadas ás Comis- das chuvas, onde podem proliferar focos da doença
sões competentes; em comunidades carentes.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu- Certo de poder contar com medidas eficientes
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das do Ministério da Saúde, para solucionar este grave
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro problema que assola o nosso Estado.

de 1995. Aproveito o ensejo para renovar meus votos
11 - o parecer referente à indicação será proferi- de elevada estima e distinto apreço.

do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2001.
Presidência da Comissão; _ Deputado Carlos Nader, PFL - RJ.

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do. o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser. ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 27-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.829, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantação do Plano de
Erradicação do Aedes aegypti no Municí
pio de Sapucaia no Estado do Rio de Ja
neiro."

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.
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TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

li - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso li, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu

tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

li - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sen
tido, o Presidente da Câmara, ao chegar o proces
so à Mesa, determinará o arquivamento da indica-

ção, cientificando-se o Autor para que este, se qui
ser, ofereça projeto próprio à consideração da
Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 27-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.830, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

"Sugere a implantação do Plano de
Erradicação do Aedes aegypti no Municí
pio de Três Rios no Estado do Rio de Ja
neiro."

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,

Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do
Rio de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e rei
vindicar o seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo cons
tantes cortes em seu orçamento anual, principal
mente na pasta da Saúde, onde os recursos são in
suficientes.

O Estado do Rio de Janeiro vem sofrendo com
diversos surtos de dengue nas regiões Sul e Centro
Sul fluminense, agravando-se nos meses de Dezem
bro, Janeiro, Fevereiro e Março, com a chegada das
chuvas, onde podem proliferar focos da doença em
comunidades carentes.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Saúde, para solucionar este grave
problema que assola o nosso Estado.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2001 . 
Deputado Carlos Nader, PFl - RJ.
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REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a implantação do
Plano de Erradicação do Aedes aegypti
no Município de Três Rios no Estado do
Rio de Janeiro.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Ex" que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do PIa
no de Erradicação do Aedes aegypti no Município de
Três Rios no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2001 . 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

ti - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso li, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 27-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.831, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantação do Plano de
Erradicação do Aedes Aegypti no Municí
pio de Valença no Estado do Rio de Ja
neiro.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Ex" para expor e reivindicar o
seguinte:
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o Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de São Paulo, e vem sofrendo constantes
cortes em seu orçamento anual, principalmente na
pasta da Saúde, onde os recursos são insuficientes.

O Estado do Rio de Janeiro vem sofrendo com
diversos surtos de dengue nas regiões Sul e Centro
Sul fluminense, agravando-se nos meses de Dezem
bro, Janeiro, Fevereiro e Março, com a chegada das
chuvas, onde podem proliferar focos da doença em
comunidades carentes.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Saúde, para solucionar este grave
problema que assola o nosso Estado.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2001 . 
Deputado Carlos Nader, PFl - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a implantação do
Plano de Erradicação do Aedes aegypti
no Município de Valença no Estado do
Rio de Janeiro.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a
Indicação em anexo, sugerindo a implantação do PIa
no de Erradicação do Aedes aegypti no Município de
Valença no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TI VOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
1- sugere a outro Poder a adoção de providência, a

realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio
de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a man~estação de urna ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 10 Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

" - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.

Em, 27-12-01. - Aécio Neves, Presi
dente.
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INDICAÇÃO N° 2.832, DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantação do Plano de
Erradicação do Aedes Aegypti no Municí
pio de Vassouras no Estado do Rio de
Janeiro,

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:
Eu deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V, Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo
para o Estado de São Paulo, e vem sofrendo cons
tantes cortes em seu orçamento anual, principal
mente na pasta da Saúde, onde os recursos são in
suficientes.

O Estado do Rio de Janeiro vem sofrendo com
diversos surtos de dengue nas regiões Sul e Centro
Sul fluminense, agravando-se nos meses de dezem
bro, janeiro, fevereiro e março, com a chegada das
chuvas, onde podem proliferar focos da doença em
comunidades carentes.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Saúde, para solucionar este grave
problema que assola o nosso Estado,

Aproveito o ensejo para renovar meus votos
de elevada estima e distinto apreço,

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2001. 
Deputado Carlos Nader, PFURJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a implantação do
Plano de Erradicação do Aedes Aegypti
no Município de Vassouras no Estado do
Rio de Janeiro.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I e § 10, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados, requei
ro a V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executi
vo a Indicação em anexo, sugerindo a implantação
do Plano de Erradicação do Aedes Aegypti no Muni
cípio de Vassouras no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2001 . 
Deputado Carlos Nader.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

" Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.

1- sugere a outro Poder a adoção de providência, a
realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio
de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais comis
sões acerca determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

" Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

" Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da comissão;

111 - se a comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, segui
rá este os trâmites regimentais das proposições con
gêneres;

IV - se nenhuma comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
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Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci- Senhor Presidente,
entificando-se o autor para que este, se quiser, ofere- Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi-
ça projeto próprio à consideração da Casa; mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a

V - não serão aceitas proposições que objeti- V. Exa que seja encaminhada ao Poder Executivo a in-
vem: dicação em anexo, sugerindo a implantação do Plano

a) consulta a comissão sore interpretação e de Erradicação do Aedes aegypti no Município de
aplicação da lei; Volta Redonda, no Estado do Rio de Janeiro.

b) consulta a comissão sobre atos de qualquer Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2001. -
Poder, de seus órgãos e autoridades. Deputado Carlos Nader.

Publique-se. Encaminhe-se.

Em 27-12-01. - Aécio Neves, Presi
dente.

INDICAÇÃO N° 2.833 DE 2001
(Do Sr. Carlos Nader)

Sugere a implantação do Plano de
Erradicação do Aedes aegypti no Municí
pio de Volta Redonda, no Estado do Rio
de Janeiro.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde,
Eu Deputado eleito pelo povo do Estado do Rio

de Janeiro, dirijo-me a V. Exa para expor e reivindicar o
seguinte:

O Estado do Rio de Janeiro é a segunda maior
fonte arrecadadora das federações, só perdendo para
o Estado de Paulo, e vem sofrendo constantes cortes
em seu orçamento anual, principalmente na pasta da
Saúde, onde os recursos são insuficientes.

O Estado do Rio de Janeiro vem sofrendo com
diversos surtos de dengue nas regiões sul e cen
tro-sul fluminense, agravando-se nos meses de de
zembro, janeiro, fevereiro e março, com a chegada
das chuvas, onde podem proliferar focos da doença
em comunidade carenes.

Certo de poder contar com medidas eficientes
do Ministério da Saúde, para solucionar este grave
problema que assola o nosso estado.

Aproveito o ensejo para renovar meus votos de
elevada estima e distinto apreço.

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2001 . 
Deputado Carlos Nader, PFl - RJ.

REQUERIMENTO
(Do Sr. Deputado Carlos Nader)

Requer o envio de indicação ao Mi
nistério da Saúde, para a implantação do
Plano de Erradicação do Aedes aegypti
no Município de Volta Redonda, no Esta
do do Rio de Janeiro.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução na 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da



Publique-se, Encaminhe-se.

Em 27-12-01. - Aécio Neves, Presi
dente.
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Câmara dos Deputados e encaminhadas às comis- dimento das regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste,
sões competentes; em condições de emergência, na modalidade de Pro-

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu- dutor Independente por período de até quatro anos,
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das com tarifa diferenciada.
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro Venho sugerir à Vossa excelência que os mes-
de 1995. mos benefícios sejam estendidos aos Produtores

11 - o parecer referente à indicação será proferi- Independentes de energia elétrica oriunda de fonte
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da eólica que venham a instalar usinas eólicas até 30 de
Presidência da comissão; dezembro de 2003.

III-se a comissão que tiverde opinar sobre indi- Conforme é do vosso conhecimento uma usina
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá eólica de cerca de 50MW pode ser instalada num pra-
este os trâmites regimentais das proposições congê- zo de aproximadamente 12 meses e, portanto, o esti-
neres; mulo previsto poderá atrair um número significativo

IV - se nenhuma comissão opinar em tal senti- de investidores privados interessados em instalar as
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à referidas usinas no mais curto prazo possível.
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci- A tarifa de R$300,00 por MWh seria paga duran-
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere- te os primeiros quatro anos de operação das usinas
ça projeto próprio à consideração da Casa; eólicas e, após esse prazo, o referido valor seria o mai-

V - não serão aceitas proposições que objeti- or vigente entre o VN (Valor Normativo) e o VC, valor
vem: esse a ser estabelecido, mencionado na Resolução

a) consulta a comissão sobre interpretação e n° 24, de 5 de julho de 2001 que criou o Proeólica.
aplicação de lei; Diante do exposto, sugiro a inclusão das energi-

b) consulta a comissão sobre atos de qualquer as reno~áveis, especial~ente. ~Iica, dentre as. fontes
Poder, de seus órgãos e autoridades. de supnm~nto de ener~la eletnca para atendimento

emergencial das necessidades do Nordeste, Sudeste
e Centro-Oeste, preservando as condições estabele
cidas pela CBEE - Comercializadora Brasileira de
Energia Emergencial.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2001.
- Deputado Clementino Coelho.

INDICAÇÃO N° 2.834, DE 2001
(Do Sr. Clementino Coelho)

Requer o envio de Indicação ao Pre
sidente da Câmara de Gestão da Crise de
Energia, senhor Pedro Pullen Parente,
sugerindo a inclusão das energias reno
váveis, especialmente eólica, dentre as
fontes de suprimento de energia elétrica
para atendimento emergencial das ne
cessidades do Nordeste, Sudeste e Cen
tro-Oeste, preservando as condições es
tabelecidas pela CBEE - Comercializado
ra Brasileira de Energia Emergencial.

Excelentíssimo Senhor Pedro Parente,
Fazemos menção ao "Termo de Referência n°

1/2001" - Contratação de suprimento de energia elé
trica na modalidade de produtor independente de
energia elétrica - PIE para atendimento ao sistema
interligado brasileiro, cujo objeto estabeleceu a con
tratação de suprimento de energia elétrica para aten-

REQUERIMENTO DE INDICAÇÃO
N° 2.834, DE 2001

(Do Sr. Clementino Coelho)

Requer o envio de Indicação ao Pre
sidente da Câmara de Gestão da Crise da
Energia, Senhor Pedro Pullen Parente,
sugerindo a inclusão das energias reno
váveis, especialmente eólica, dentre as
fontes de suprimento de energia elétrica
para atendimento emergencial das ne
cessidades do Nordeste, Sudeste e Cen
tro-Oeste, preservando as condições es
tabelecidas pela CBEE - Comercializado
ra Brasileira de Energia Emergencial.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I, e § 1°, do Regi

mento Interno da Câmara dos Deputados, venho re
querer à V. Exa seja encaminhada ao Presidente da
Câmara de Gestão da Crise de Energia, senhor Pe
dro Pullen Parente, sugerindo a inclusão das energias
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renováveis, especialmente eólica, dentre as fontes de
suprimento de energia elétrica para atendimento
emergencial das necessidades do Nordeste, Sudeste
e Centro-Oeste, preservando as condições estabele
cidas pela CBEE - Comercia/izadora Brasileira de
Energia Emergencial.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2001.
- Deputado Clementino Coelho.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATVIOS - CeDI

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

CÂMARA DE GESTÃO DA CRISE DE
ENERGIA ELÉTRICA

RESOLUÇÃO N° 24, DE 5 DE JULHO DE 2001

O Presidente da Câmara de Gestão da Crise de
Energia Elétrica - GCE, faz saber que a Câmara, no
uso de suas atribuições e nos termos dos arts. 2°, 5°,
13 e seguintes da Medida Provisória n° 2.198-3, de 28
de junho de 2001, adotou a seguinte.

Resolução

Art. 1° Fica criado o Programa Emergencial de
Energia Eólica - PROEÓLlCA no território nacional,
com os seguintes objetivos:

1- viabilizar a implantação de 1.050 MW, até de
zembro de 2003, de geração de energia elétrica a
partir de fonte eólica" integrada ao sistema elétrico
interligado nacional;

II - promover o aproveitamento da fonte eólica
de energia, como alternativa de desenvolvimento
energético, econômico, social e ambiental;

111 - promover a complementaridade sazonal
com os fluxos hidrológicos nos reservatórios do siste
ma interligado nacional.

Art. 2° Para consecução dos objetivos do Proeó
lica, ficam estabelecidas as seguintes condições,
com validade até 31 de dezembro de 2003:

I - a Eletrobrás, diretamente ou por intermédio
de suas subsidiárias, deverá, por um prazo mínimo de
quinze anos, contratar a aquisição da energia a ser
produzida por empreendimentos de geração de ener
gia eólica, até o limite de 1.050 MW; (Redação dada
pela Resolução n° 27, de 18-11-2001);

11 - o valor de compra (VC) da energia referida
no inciso I será equivalente ao valor de repasse para
as tarifas, relativo à fonte eólica, estabelecido confor-

me regulamentação da Aneel, aplicando-se ao VC os
incentivos previstos no inciso 111;

111- para os projetos que iniciarem sua operação
nos prazos abaixo, aplicar-se-ão, nos primeiros dois
anos, os seguintes incentivos:

a) para os projetos implementados até 31 de de
zembro de 2001 - 1,200 x VC,

b) para os projetos implementados até 31 de
março de 2002 -1 ,175 x VC;

c) para os projetos implementados até 30 de ju
nho de 2002 - 1,150 x VC;

d) para os projetos implementados até 30 de se
tembro de 2002 - 1,125 x VC;

e) para os projetos implementados até 31 de de
zembro de 2002 - 1,100 x VC.

IV - os custos relativos à energia comprada pela
Eletrobrás deverão ser integralmente repassados ás
concessionárias de distribuição do sistema interliga
do, de forma compulsória, na proporcionalidade dos
seus mercados realizados no ano anterior;

V - a qualquer tempo, os contratos referidos no
inciso I poderão ser repassados às concessionárias
de distribuição.

Art. 3° Para implantação do Proeólica, serão fir
mados convênios e acordos de cooperação com insti
tuições públicas e privadas.

Art 4° Caberá ao Ministério de Minas e Energia
promover, coordenar e implementar o Programa de
que trata esta resolução.

Art. 5° Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação. - Pedro Parente.

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17,DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução nO 10, de 1995.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
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ou O envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso 1, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

1- as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas ás Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos De
putados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outu
bro de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será profe
rido no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério
da Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre
indicação concluir pelo oferecimento de projeto, se
guirá este os trâmites regimentais das proposições
congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal sen
tido, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo
à Mesa, determinará o arquivamento da indicação,
cientificando-se o Autor para que este, se quiser,
ofereça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qual
quer Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.

Em 27-12-01. - Aécio Neves, Presi
dente.

INDICAÇÃO N° 2.835, DE 2001
(Do Sr. Clementino Coelho)

Requer o envio de Indicação ao Se
nhor Ministro das Minas e Energia, José
Jorge Vasconcelos, sugerindo a inclusão
das energias renováveis, especialmente
eólica, dentre as fontes de suprimento de
energia elétrica para atendimento emer
gencial das necessidades do Nordeste,
Sudeste e Centro-Oeste, preservando as
condições estabelecidas pela CBEE 
Comercializadora Brasileira de Energia
Emergencial.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Minas e
Energia,

Fazemos menção ao "Termo de Referência n°
1/2001" - Contratação de suprimento de energia elé
trica na modalidade de produtor independente de
energia elétrica - PIE para atendimento ao sistema
interligado brasileiro, cujo objeto estabeleceu a con
tratação de suprimento de energia elétrica para aten
dimento das regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste,
em condições de emergência, na modalidade de Pro
dutor Independente por período de até quatro anos,
com tarifa diferenciada.

Venho sugerir à Vossa excelência que os mes
mos benefícios sejam estendidos aos Produtores
Independentes de energia elétrica oriunda de fonte
eólica que venham a instalar usinas eólicas até 30 de
dezembro de 2003.

Conforme é do vosso conhecimento uma usina
eólica de cerca de 50MW pode ser instalada num pra
zo de aproximadamente 12 meses e, portanto, o estí
mulo previsto poderá atrair um número significativo
de investidores privados interessados em instalar as
referidas usinas no mais curto prazo possível.

A tarifa de R$300,00 por MWh seria paga duran
te os primeiros quatro anos de operação das usinas
eólicas e, após esse prazo, o referido valor seria o
maior vigente entre o VN(Valor Normativo) e o VC, va
lor esse a ser estabelecido, mencionado na Resolu
ção no 24 de 5 de julho de 2001 que criou o Proeólica.

Diante do exposto, sugiro a inclusão das energi
as renováveis, especialmente eólica, dentre as fontes
de suprimento de energia elétrica para atendimento
emergencial das necessidades do Nordeste, Sudeste
e Centro-Oeste, preservando as condições estabele
cidas pela CBEE - Comercializadora Brasileira de
Energia Emergencial.

Sala das Comussões, 18 de junho de 2001. 
Deputado Clementino Coelho.



RESOLUÇÃO N° 24, DE 5 DE JULHO DE 2001

CÂMARA DE GESTÃO DA CRISE DE
ENERGIA ELÉTRICA

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATI VOS - CeDI
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INDICAÇÃO N° 2.835, DE 2001 /I - promover o aproveitamento da fonte cólica
(Do Sr. Clementino Coelho) de energia, como alternativa de desenvolvimento
Requer o envio de Indicação ao Se- energético, econômico, social e ambiental;

nhor Ministro das Minas e Energia, José 111 - promover a complementaridade sazonal
Jorge Vasconcelos, sugerindo a inclusão com os fluxos bidrológicos nos reservatórios do siste-
das energias renováveis, especialmente ma interligado nacional.
eólica, dentre as fontes de suprimento de Art. 2° Para consecução dos objetivos do Proeó-
energia elétrica para atendimento emer- lica, ficam estabelecidas as seguintes condições,
gencial das necessidades do Nordeste, com validade até 31 de dezembro de 2003:
Sudeste e Centro-Oeste, preservando as I _ a Eletrobrás, diretamente ou por intermédio
condições estabelecidas pela CBEE-Co- de suas subsidiárias, deverá, por um prazo minimo de
mercializadora Brasileira de Energia quinze anos, contratar a aquisição da energia a ser
Emergencial. produzida por empreendimentos de geração de ener-

Senhor Presidente, gia eólica, até o limite de 1.050MW; (Redação dada
Nos termos do art. 113, inciso I, e § 1°, do Regi- pela Resolução n° 27, de 18-11-2001)

mento Interno da Câmara dos Deputados, venho re- II - o valor de compra (VC) da energia referida
querer à V. Exa seja encaminhada ao Senhor Ministro no inciso 1 será equivalente ao valor de repasse para
das Minas e Energia, José Jorge Vasconcelos, suge- as tarifas, relativo à fonte cólica, estabelecido confor-
rindo a inclusão das energias renováveis, especial- me regulamentação da Aneel, aplicando-se ao VC os
mente eólica, dentre as fontes de suprimento de ener- incentivos previstos no inciso 111;
gia elétrica para atendimento emergencial das neces- 111_ para os projetos que iniciarem sua operação
sidades do Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, pre- nos prazos abaixo, aplicar-se-ão, nos primeiros dois
servando as condições estabelecidas pela CBEE-Co- anos, os seguintes incentivos:
mercializadora Brasileira de Energia Emergencial.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2001. a) para os projetos implementados até 31 de de-
_ Deputado Clementino Coelho. zembro de 2001 - 1,200 x VC;

b) para os projetos implementados até 31 de
março de 2002 - 1,175 x VC,

c) para os projetos implementados até 30 de ju
nho de 2002 - 1,150 x VC;

d) para os projetos implementados até 30 de se
tembro de 2002 - 1,125 x VC;

e) para os projetos implementados até 31 de de
zembro de 2002 - 1,100 x VC;

IV - os custos relativos à energia comprada pela
Eletrobrás deverão ser integralmente repassados às
concessionárias de distribuição do sistema interliga
do, de forma compulsória, na proporcionalidade dos
seus mercados realizados no ano anterior;

V - a qualquer tempo, os contratos referidos no
inciso I poderão ser repassados às concessionárias
de distribuição.

Art. 3° Para implantação do Proeólica, serão fir
mados convênios e acordos de cooperação com insti
tuições públicas e privadas.

Art 4° Caberá ao Ministério de Minas e Energia
promover, coordenar e implementar o Programa de
que trata esta resolução.

Art. 5° Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação. - Pedro Parente.

O Presidente da Câmara de Gestão da Crise de
Energia Elétrica - GCE, faz saber que a Câmara, no
uso de suas atribuições e nos termos dos arts. 2°, 5°,
13 e seguintes da Medida Provisória n° 2.198-3, de 28
de junho de 2001, adotou a seguinte.

Resolução

Art. 1° Fica criado o Programa Emergencial de
Energia Eólica - PROEÓLlCA no território nacional,
com os seguintes objetivos:

I - viabilizar a implantação de 1.050MW, até de
zembro de 2003, de geração de energia elétrica a
partir de fonte eólica, integrada ao sistema elétrico in
terligado nacional;



TíTULO IV
Das Proposições
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REGIMENTO INTERNO DA IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti-
CÂMARA DOS DEPUTADOS do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à

Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci-
RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989 entificando-se o autor para que este, se quiser, ofere-

Aprova o Regimento Interno da Câ- ça projeto próprio à consideração da Casa;
mara dos Deputados. V - não serão aceitas proposições que objeti-

vem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução nO 10, de 1991.

I - sugere a outro Poder a adoção de providên
cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu-
""tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das

duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas ás Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

Publique-se. Encaminhe-se.

Em 27-12-01. - Aécio Neves, Presi
dente.

INDICAÇÃO N° 2.836, DE 2001
(Do Sr. Rubens Bueno)

Indicação ao Excelentíssimo Senhor
Ministro dos Transportes, sugerindo que
sejam realizadas obras de revitaliza ção e
ampliação na região de Guarapuava,
Estado do Paraná.

Excelentíssimo Senhor Ministro dos Transporte,

Solicitamos a Indicação à Vossa Excelência
sugerindo que sejam realizadas obras de revitaliza
ção e ampliação no Posto de Polícia Rodoviária Fe
deral do Guará, em Guarapuava, bem corno amplia
ção da frota de viaturas, inclusive com a inclusão de
motocicletas; a construção de um heliponto, para
operação ostensiva e regular das aeronaves da
PRF também na BR-277, trecho: Guarapuava/Foz ü

Guarapuava/Ponta Grossa; e o aumento do efetivo
existente.

A BR-277 é, sem dúvida alguma, uma das mais
importantes via rodoviária intemacional do sul do Bra
sil e, particularmente, do Paraná. Por ela transitam
centenas de milhares de veículos todos os dias,
transportando pessoas e mercadorias, no sentido
Paraguai/Argentina/Foz - Curitiba/Paranaguá/São
Paulo e vice versas, e também para muitos outros
pontos. Fato de grande relevância é o uso "ilegal"
para o trânsito de veículos roubados, tráfico de dro
gas, entre outros crimes significativos. Além disso, os
usuários da rodovia são vítimas de diversos aciden
tes diariamente.

Considerando estes fatos e a existência do Gru
po Aéreo da PRF, que já atua no Paraná nos trechos
Curitiba/Florianópolis e Curitiba/São Paulo é oportu
na a extensão dos seus trabalhos a BR-277. Como
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Guarapuava está localizada exatamente no centro do
Paraná, o Posto da Polícia Rodoviária Federal deste
local é o mais adequado para receber viaturas e con
tar com um efetivo maior, além de ser uma das bases
para helicópteros da PRF no Estado.

Na oportunidade expressamos a Vossa EXce
lência, protestos de estima e consideração.

Sala das Sessões, 26 de dezembro de 2001. 
Deputado Rubens Bueno, PPS - PRo

INDICAÇÃO N° 2.836 DE 2001
(Do Sr. Rubens Bueno)

Requer o envio de Indicação ao Sr.
Ministro dos Transportes, sugerindo que
sejam realizadas obras de revitalização e
ampliação na região de Guarapuava,
Estado do Paraná.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do
art. 113, inciso I, § 1°, do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados, que seja encaminhado ao
Excelentíssimo Ministro dos Transportes, Sr. Alde
rico Jefferson da Silva Lima, a Indicação em ane
xo, sugerindo que sejam realizadas obras de revi
talização e ampliação no Posto de Polícia Rodoviá
ria Federal do Guará, em Guarapuava, bem como
ampliação da frota de viaturas, inclusive com a in
clusão de motocicletas; a construção de um heli
ponto para operação ostensiva e regular das aero
naves da PRF também na BR-277, trecho: Guara
puava/Foz e Guarapuava/Ponta Grossa; e o au
mento do efetivo existente.

Brasília, 20 de dezembro de 2001. - Deputado
Rubens Bueno, PPS - PRo

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TI VOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a man~estação de uma ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso li, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas ás Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

II - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmrtes regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão acertas proposições que objetivem:
a) consulta à Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta à Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 27-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.



TíTULO IV
Das Proposições

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

Excelentíssimo Senhor Ministro das Comunica
ções,

Dirijo-me a Vossa Excelência com o fim de soli
citar que o Ministério analise as possibilidades legais
de se impor sanções às empresas de telecomunica
ções que, como é o caso presente da Telemar, está
praticando demissões em massa.

Que seja analisada particularmente a elimina
ção dessas empresas das concessões de telefonia
celular

Sala das Sessões, - Deputado Virgílio Guima
rães.
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INDICAÇÃO N° 2.837, DE 2001 .. Alterado para Diário da Câmara dos Depu-
(Do Sr. Virgílio Guimarães) tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das

duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
Sugere ao Ministro das Comunica- de 1995.

ções que imponha sanções às empresas
de telecomunicações. § 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas

as seguintes normas:
I - as indicações recebidas pela Mesa serão li

das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

.. Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objeti
vem:

a) consulta a Comissão sobre interpretação e
aplicação de lei;

b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer
Poder, de seus órgãos e autoridades.

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

.. Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
1- sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

\I - sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

Publique-se. Encaminhe-se.

Em 27-12-01. - Aécio Neves Presi
dente.

INDICAÇÃO N° 2.838, DE 2001
(Do Sr. Marcus Vicente)

Sugere ao Poder Executivo a inclu
são do cargo de Administrador entre as
carreiras e cargos integrantes do Grupo
Gestão.

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado do
Planejamento, Orçamento e Gestão:

Evidencia-se a semelhança entre as atribuições
de cargos como Analistas de Orçamento e de Finan
ças e Controle, Especialista em Políticas Públicas e
Gestão Governamental ou Técnico de Planejamento



Dispõe sobre a Criação, Reestrutu
ração e Organização de Carreiras, Car
gos e Funções Comissionadas Técnicas
no Âmbito da Administração Pública Fe
deral Direta, Autárquica e Fundacional, e
dá outras Providências.

MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.136-37,
DE 26 DE ABRIL DE 2001

(Reeditada pela Medida Provisória
n° 2136-38, de 24 de maio de 2001)

c) (vetado).

CARREIRAS E CARGOS DO GRUPO GESTÃO

Art. 6° Os cargos efetivos de que tratam os inci
sos I a VI do art. 1° da Lei nO 9.625, de 7 de abril de
1998, e o inciso 11 do art. 1° da Lei n° 9.620, de 2 de
abril de 1998, reestruturados na forma do Anexo I,
têm a sua correlação de cargos estabelecida no Ane
xo XVII.

Parágrafo único. Os cargos vagos de Técnico de
Planejamento e Orçamento existentes em 30 de ju
nho de 2000, e os que vagarem a partir dessa data, fi
cam automaticamente extintos.

Art. ]O Incumbe aos ocupantes dos cargos de
que trata o artigo anterior o exercício das atribuições

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se
guinte medida provisória, com força de lei:
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e as atribuições do cargo de Administrador, previstas superior e médio, contem cinco anos, ou mais, de ati-
na Lei nO 4.769/65. Entrementes, Medida Provisória vidades próprias ao campo profissional de Técnico de
nO 2.136-37, de 26 de abril de 2001, é omissa em rela- Administração (vetado).
ção a este cargo. Art. 2° A atividade profissional de Técnico de

À vista do exposto, sugerimos a V. Exa a inclu- Administração será exercida, como profissão liberal
são do cargo de Administrador no Grupo Gestão a ou não (vetado), mediante:
que se referem os arts. 6° a 10 da MP n° a) pareceres, relatórios, planos, projetos, arbi-
2.136-37/2001. tragens, laudos, assessoria em geral, chefia interme-

Sala das Sessões, 19 de dezembro de 2001. - diária, direção superior;

Deputado Marcus Vicente. b) pesquisas, estudos, análise, interpretação,
REQUERIMENTO planejamento, implantação, coordenação e controle

(Do Sr. Marcus Vicente) dos trabalhos nos campos da administração (vetado),
como administração e seleção de pessoal, organiza-

Requer o envio de Indicação ao Po- ção e métodos, orçamentos, administração de materi-
der Executivo, relativa à a inclusão do ai, administração financeira, relações públicas, admi-
cargo de Administrador entre as carrei- nistração mercadológica, administração de produção,
ras e cargos integrantes do Grupo Ges- relações indústriais, bem como outros campos em
tão. que esses se desdobrem ou aos quais sejam cone-

Senhor Presidente, xos;
Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi-

mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa seja encaminhada ao Poder Executivo a Indica-
ção em anexo, sugerindo a inclusão do cargo de
Administrador entre as carreiras e cargos integrantes
do Grupo Gestão, referido nos arts. 6° a 10 da Medida
Provisória nO 2.136-37/2001.

Sala das Sessões, de de 2001. - Deputado Mar
cus Vicente.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TI VOS - CeDI

LEI N° 4.769, DE 9 SETEMBRO DE 1965

Dispõe sobre o exercício da profis
são de Técnico de Administração, e dá
outras Providências.

Art. 1° O Grupo da Confederação Nacional das
Profissões Liberais, constante do Quadro de Ativida
des e Profissões, anexo à Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1°
de maio de 1943, é acrescido da categoria profissio
nal de Técnico de Administração.

§ 1° (Vetado).
§ 2° Terão os mesmos direitos e prerrogativas

dos bacharéis em Administração, para o provimento
dos cargos de Técnico de Administração do Serviço
Público Federal, os que hajam sido diplomados no ex
terior, em cursos regulares de administração, após a
revalidação dos diplomas no Ministério da Educação
e Cultura, bem como os que, embora não diplomados
(vetado), ou diplomados em outros cursos de ensino



Dispõe sobre a Criação, Reestrutu
ração e Organização de Carreiras, Car
gos e Funções Comissionadas Técnicas
no Âmbito da Administração Pública Fe
deral Direta, Autárquica e Fundacional, e
dá outras Providências.

MEDIDA PROVISÓRIA N" 2.150-39,
DE 31 DE MAIO DE 2001

(Reeditada pela Medida Provisória
n° 2.150-40, de 28 de junho de 2001)

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

Art. 77. Ficam revogados os arts. 4°, 9°,10 e 11
do Decreto-Lei n° 2.266, de 12 de março de 1985; a
Lei n° 7.702, de 21 de dezembro de 1988; o art. 7° da
Lei n° 8.538, de 21 de dezembro de 1992; o art. 22 da
Lei n° 8.691, de28de julho de 1993; a Lei n09.638, de
20 de maio de 1998; a Lei n° 9.647, de 26 de maio de
1998; o art. 11 da Lei n° 9.620, de 2 de abril de 1998;
os arts. 1° e 10 da Lei nO 9.641, de 25 de maio de
1998; o § 1° do art. 11, o § 2° do art. 12 e o Anexo 111 da
Lei n° 9.650, de 27 de maio de 1998; os arts. 1° e 11
da Lei n° 9.651, de 27 de maio de 1998; o Decreto n°
2.665, de 10 de julho de 1998, e a Medida Provisória
n° 2.136-38, de 24 de maio de 2001.

Brasília, 31 de maio de 2001; 180° da indepen
dência e 113° da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Pedro Malan - Eliseu Padi
lha - Paulo Renato Souza - Marcus Vinicius Pratini
de Moraes - José Serra - Alcides Lopes Tápis - Mar
tus Tavares - Roberto Brant - Ronaldo Mota Saden
berg - Gilmar Ferreira Mendes.

Brasília, 24 de maio de 2001; 180° da Indepen
dência e 113° da República. - Fernando Henrique
Cardoso - Pedro Parente.

MEDIDA PROVISÓRIA W 2.136-38,
DE 24 DE MAIO DE 2001

(Revogada pela Medida Provisória
n° 2.150-39, de 31 de maio de 2001)

Dispõe sobre a Criação, Reestrutu
ração e Organização de Carreiras, Car
gos e Funções Comissionadas Técnicas
no Âmbito da Administração Pública Fe
deral Direta, Autárquica e Fundacional, e
dá outras Providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se
guinte medida provisória, com força de lei:
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previstas em leis e regulamentos específicos, em es- 7.702, de 21 de dezembro de 1988; o art. ]O da Lei n°
pecial o disposto nos arts. 21 a 24 da Lei n° 9.625, de 8.538, de 21 de dezembro de 1992; o art. 22 da Lei n°
1998, e no inciso 11 do art. l°da Lei nO 9.620, de 1998. 8.691, de 28 de julho de 1993; a Lei nO 9.638, de 26 de

Art. 8° Ficam extintas a Gratificação de Desem- maio de 1998; a Lei n° 9.647, de 26 de maio de 1998; o
penho e Produtividade - GDP, de que trata o art. 1° da art. 11 da Lei n° 9.620, de 2 de abril de 1998; os arts. 1° e
Lei n° 9.625, de 1998, e a Gratificação de Planeja- 10 da Lei nO 9.641, de 25 de maio de 1998; o § 1° do art.
mento, Orçamento e de Finanças e Controle, de que 11, o § 2° do art. 12 e o Anexo 111 da Lei n° 9.650, de 27 de
trata o art. ]O da Lei n° 8.538, de 21 de dezembro de maio de 1998; os arts. 1° e 13 da Lei n° 9.651, de 27 de
1992, e instituída a Gratificação de Desempenho de maio de 1998; e o Decreto n° 2.665, de 10 de julho de
Atividade do Ciclo de Gestão - GCG, devida aos inte- 1998.
grantes dos cargos referidos no art. 6° desta medida
provisória, no percentual de até cinqüenta por cento,
incidente sobre o vencimento básico do servidor, con
forme valores estabelecidos nos Anexos VII e VIII.

§ 1° A GCG será atribuída em função do efetivo
desempenho do servidor, bem assim de metas de de
sempenho institucional fixadas, na forma estabeleci
da em ato do Poder Executivo.

§ 2° Até vinte pontos percentuais da GCG serão atri
buídos em função do alcance das metas inst~ucionais.

Art. 9° A Gratificação de Desempenho e Eficiên
cia - GDE, de que trata o art. 10 da Lei nO 9.620, de
1998, não será devida aos ocupantes do cargo de
Analista de Comércio Exterior, a partir de 30 de junho
de 2000.

Art. 10. Os critérios de que tratam os arts. 10, 7°
e 8° da Lei n° 9.625, de 1998, e os arts. 16 e 17 da Lei
n° 9.620, de 1998, aplicam-se à GCG.

Parágrafo único. Os ocupantes dos cargos efeti
vos da Carreira de Finanças e Controle, em exercício
na Secretaria do Patrimônio da União, em 31 de de
zembro de 1998, fazem jus à GCG.

Art. 72. Ficam revogados os arts. 4°, 9° 10 e 11 do
Decreto-Lei n° 2.266, de 12 de março de 1985; a Lei n°



TíTULO IV
Das Proposições

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição através da
qual o Deputado:

* Arligo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11 - sugere a manifestação de uma ou mais Comis
sões acerca de determinado assunto, visando a elabora
ção de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

§ 10 Na hipótese do inciso I, a indicação seráobje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

CARREIRAS E CARGOS DO GRUPO GESTÃO
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.150-42, Art. 10. Os critérios de que tratam os arts. 10
, 70

DE 24 DE AGOSTO DE 2001 e 80 da Lei na 9.625, de 1998, e os arts. 16 e 17 da Lei
(Revogada pela Medida Provisória nO 9.620, de 1998, aplicam-se à GCG.

n° 2.229-43, de 6 de setembro de 2001) Parágrafo único. Os ocupantes dos cargos efeti-
Dispõe sobre a Criação, Reestrutu- vos da Carreira de Finanças e Controle, em exercício

ração e Organização de Carreiras, Car- na Secretaria do Patrimônio da União, em 31 de de-
gos e Funções Comissionadas Técnicas zembro de 1998, fazem jus à GCG.
No Âmbito da Administração Pública Fe- .
deral Direta, Autárquica e Fundacional, e Art. 78. Ficam revogados os arts. 4°, 9

0
,10 e 11

dá outras Providências. do Decreto-Lei n° 2.266, de 12 de março de 1985; a
Lei n° 7.702, de 21 de dezembro de 1988; o art. 7° da
Lei na 8.538, de 21 de dezembro de 1992; o art. 22 da
Lei na 8.691, de 28 de julho de 1993; a Lei na 9.638, de
20 de maio de 1998; a Lei n° 9.647, de 26 de maio de
1998; o art. 11 da Lei n° 9.620, de 2 de abril de 1998; os
arts. 1° e 10 da Lei n° 9.641, de 25 de maio, de 1998; os
arts. 1° e 13 da Lei n° 9.651, de 27 de maio de 1998; o
Decreto na 2.665, de 10 de julho de 1998, e a Medida
Provisória na 2.150-42, de 24 de agosto de 2001 .

Brasília, 6 de setembro de 2001; 180° da Inde
pendência e 1130 da República.- Fernando Henrique
Cardoso - Amaury Guilherme Bier - Eliseu Padilha 
Marcus Vinicius Pratini de Moraes - Paulo Renato de
Souza - José Serra - Sérgio Silva do Amaral - Martus
Tavares - Roberto Brant - Ronaldo Mota Sardenberg
- Gilmar Ferreira Mendes.

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

Art. 6° Os cargos efetivos de que tratam os inci
sos I a VI do art. 1° da Lei na 9.625, de 7 de abril de
1998, e o inciso 11 do art. 1° da Lei na 9.620, de 2 de
abril de 1998, reestruturados na forma do Anexo I,
têm a sua correlação de cargos estabelecida no Ane
xo XVII.

Parágrafo único. Os cargos vagos de Técnico de
Planejamento e Orçamento existentes em 30 de ju
nho de 2000, e os que vagarem a partir dessa data, fi
cam automaticamente extintos.

Art. 70 Incumbe aos ocupantes dos cargos de
que trata o art. 60 o exercício das atribuições previstas
em leis e regulamentos específicos, em especial o
disposto nos arts. 21 a 24 da Lei n° 9.625, de 1998, e
no inciso 11 do art. 10 da Lei n° 9.620, de 1998.

Art. 80 Ficam extintas a Gratificação de Desem
penho e Produtividade - GDP, de que trata o art. 1° da
Lei nO 9.625, de 1998, e a Gratificação de Planeja
mento, Orçamento e de Finanças e Controle, de que
trata o art. ]O da Lei na 8.538, de 21 de dezembro de
1992, e instituída a Gratificação de Desempenho de
Atividade do Ciclo de Gestão - GCG, devida aos inte
grantes dos cargos referidos no art. 60 desta Medida
Provisória, no percentual de até cinqüenta por cel')to,
incidente sobre o vencimento básico do servidor, con
forme valores estabelecidos nos Anexos VII e VIII.

§ 1° A GCG será atribuída em função do efetivo
desempenho do servidor, bem assim de metas de de
sempenho institucional fixadas, na forma estabeleci
da em ato do Poder Executivo.

§ 2° Até vinte pontos percentuais da GCG se
rão atribuídas em função do alcance das metas insti
tucionais.

Art. 9° A Gratificação de Desempenho e Eficiência
- GDE, de que trata o art. 10 da Lei na 9.620, de 1998,
não será devida aos ocupante do cargo de Analista de
Comércio Exterior, a partir de 30 de junho de 2000.
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* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11- o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 27-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.839, DE 2001
(Do Deputado Ivan Paixão)

Sugere ao Ministério do Planejamen
to, Orçamento e Gestão, o encaminhamen
to, ao Congresso Nacional, de projeto de
lei dispondo sobre a inclusão da Hepatite
"C" entre as doenças graves, contagiosas
ou incuráveis, especificadas em lei para
efeito de aposentadoria por invalidez per
manente e demais benefícios pertinentes.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Planejamen
to, Orçamento e Gestão,

É do nosso conhecimento que a hepatite "C",
doença virótica descoberta em 1988, atinge entre
quatro e oito milhões de brasileiros, segundo estimati-

vas da Organização Mundial de Saúde - OMS, pou
cos dos quais têm conhecimento sobre sua forma de
transmissão ou os problemas que pode vir a causar,
ou mesmo sobre a sua gravidade.

Segundo dados também da OMS, o vírus dessa
doença, o HCV, está presente em cerca de 200 mi
lhões de pessoas em todo o mundo. A projeção dos
dados referentes ao Brasil foi baseada em levanta
mento do Ministério da Saúde efetuado em 1988, que
identificou 3,3 milhões de portadores do vírus no país.

Tal número, assustador para a área de saúde,
explica-se pelo fato de que o exame laboratorial que
identifica o vírus só passou a serfeito a partir de 1992.
Assim, até esse ano, as pessoas que se submeteram
a procedimentos médicos envolvendo transplantes,
transfusões sangüíneas ou hemodiálises, sofriam
grave risco de contágio.

A hepatite "C" é uma doença que perde em cru
eldade apenas para o preconceito que a envolve,
como ocorre em quase todas as doenças infecto-con
tagiosas. Sabe-se de casos extremos como o suicídio
de uma mulher de 49 anos, que se matou porque os
moradores de seu edifício, no Rio de Janeiro, exigi
ram que ela se mudasse.

A doença tem sido comparada à AIDS em al
guns aspectos médicos, além do preconceito. Em pri
meiro lugar, há a dificuldade de diagnosticá-Ia com
antecedência, pois não se manifesta de forma aguda
e, quando detectada, geralmente encontra-se em es
tágio avançado, quando já não há meios para comba
tê-Ia, na maioria dos casos.

Nesse sentido, sabe-se que entre os infectados,
cerca de 80% desenvolvem a hepatite crônica, que evo
lui para a cirrose hepática dentro de 10 a 20 anos. Des
ses, cerca de 20% podem apresentar câncer de fígado.

Além dessas complicações, há também a difi
culdade de se desenvolver uma vacina definitiva para
a doença, assim como de controlar o seu avanço, vis
to que o vírus HCV, como o HIV, da AIDS, é mutante.

É de se ressaltar também as dificuldades en
frentadas pelos pacientes submetidos a tratamento,
cujos efeitos colaterais vão desde febres, dores nos
músculos e nas articulações, até depressões e queda
de cabelo, sendo que apenas 40% dos pacientes con
seguem bons resultados, e os demais 60% desenvol
vem, via de regra, cirrose hepática.

Assim, tendo em vista a gravidade da hepatite "C"
e as dificuldades envolvidas em seu tratamento, sugeri
mos a V. Ex" o envio, ao Congresso Nacional, de projeto
de lei dispondo sobre a inclusão dessa doença entre
aquelas especificadas em lei como graves, contagiosas
ou incuráveis, para efeito de aposentadoria por invalidez
permanente e demais benefícios pertinentes.

Sala das Sessões, 27 de dezembro de 2001. 
Deputado Ivan Paixão.
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REQUERIMENTO
(Do Deputado Ivan Paixão)

Requer o envio de Indicação ao Mi
nistério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, sugerindo o encaminhamento, ao
Congresso Nacional, de projeto de lei dis
pondo sobre a inclusão da Hepatite "C"
entre as doenças graves, contagiosas ou
incuráveis, relacionadas em lei para efeito
de aposentadoria por invalidez permanen
te e demais benefícios pertinentes.

Senhor Presidente:

Nos termos do art. 113, inciso I e § 1°, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a
V. Exa seja enviada, ao Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, a Indicação em anexo, sugerin
do seja encaminhado, ao Congresso Nacional, proje
to de lei dispondo sobre a inclusão da Hepatite "C" en
tre as doenças graves, contagiosas ou incuráveis es
pecificadas em lei para efeito de aposentadoria por in
validez permanente e demais benefícios pertinentes.

Sala das Sessões, 27 de dezembro de 2001. 
Deputado Ivan Paixão.

LEGISL.AÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS

LEGISLA TI VOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova O Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução n° 10, de 1991.
1- sugere a outro Podera adoção de providência, a

realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio
de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será obje
to de requerimento escrito, despachado pelo Presidente
e publicado no Diário da Câmara dos Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas ás Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111 - se a Comissão que tiver de opinar sobre indi
cação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este
os trâmites regimentais das proposições congêneres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o Autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa;

V - não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em 27-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

INDICAÇÃO N° 2.840, DE 2001
(Da Comissão Especial de Combate à Violência)

Sugere ao Sr. Presidente da Repú
blica mudanças a serem observadas
quando da redação do decreto de indulto
aos presos brasileiros.

Exmo Sr. Presidente da República:
A crise do sistema penitenciário nacional está

indescartavelmente ligada à superlotação. Pode-se
mesmo afirmar que as condições atuais de encarce
ramento no Brasil não serão alteradas sem que se su
pere essa circunstância. A superlotação inviabiliza o
princípio legal da individualização das penas, subme-



REQUERIMENTO
(Do Sr. Marcos Rolim)

Requer seja encaminhada Indicação
ao Poder Executivo, sugerindo mudan
ças a serem observadas quando da reda
ção do decreto de indulto aos presos
brasileiros.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Ex", nos termos do art. 113, inciso

I e § 1° do Regimento Interno, seja encaminhada ao Sr.
Presidente da República a Indicação anexa, sugerin-
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te a massa carcerária a uma convivência diária com a Código Penal no sentido de um "Direito Penal Mínimo"
morte e promove condições ideais para a emergência que reserve as penas de prisão aos que praticarem
de práticas violentas e abusos de toda ~. ordem. ~ssa crimes violentos. Os dois últimos indultos assinados
mesma condição impede que os dispOSitiVOS legais da por Vossa Excelência foram os mais restritivos da his-
execução penal sejam observados no Brasil, inviabili- tória da República. Nenhum argumento técnico pode
zando, por exemplo, em muitos estados, que presos sustentar esse caminho que, ademais, contraria todos
provisórios sejam separados de presos condenados e os protocolos internacionais já assinados pelo Brasil
que esses últimos sejam separados de acordo com o no sentido de diminuir a demanda por encarceramen-
seu perfil delituoso. Pela superlotação, boa parte dos to. Nesse sentido, sugerimos que o próximo decreto de
estabelecimentos prisionais introduziram uma forma indulto possa ampliar substancialmente o número de
inaceitável de "encarceramento coletivo" com presos li- beneficiados entre aqueles que não praticaram crimes
mitados, não mais por suas celas, mas por galerias ou violentos. Entre esses, sr. Presidente, considerando a
pavilhões. Os efeitos mais con~ec.idos dess~_ quadro imensa demanda de encarceramento produzida pela
podem ser observados na seqüencla.de r~~~hoes ~ f~- atual lei anti-drogas sugerimos que, entre os condena-
gas que caracterizam o sistema penltenclarlo brasllel- dos pelo crime de tráfico de drogas, sejam beneficia-
ro e que ameaçam a segurança da população, dos

dos pelo indulto aqueles que foram presos com peque-agentes penl·tencl·a'rios e dos próprios encarcerados. I d
nas quantidades de substância ilícita. Ta recomen a-

As renovadas tentativas de enfrentar o proble- ção baseia-se no fato de que a grande maioria dos pre-
ma com a construção de novos presídios ou com a sos considerados '1raficantes" são, na verdade, "pres-
ampliação de vagas nos já existentes redundaram em tadores de serviço" ao tráfico. São jovens, miseráveis e
um fracasso monumental uma vez que a demanda semi-alfabetizados, das nossas periferias que realizam
por encarceramento em nosso país tem crescido a o ''varejo'' do tráfico vendendo quantias muitas vezes ir-
uma escala muitas vezes superior ao número de va - risórias de substâncias ilícitas. A prisão desse tipo de
gas eventualmente criadas. Apenas para que se t~- delinqüente não produz qualquer efeito à luta contra o
nha uma idéia das dimensões do problema, bastaria tráfico, uma vez que todos eles são, rapidamente.
lembrar a existência, hoje, de cerca de 300 mil man - substituídos por outros jovens igualmente excluídos
dados de prisão a serem cumpridos no Brasil. Os in- socialmente, enquanto os verdadeiros traficantes _
vestimentos realizados na ampliação do sistema pe- que, por óbvio, não residem nos morros cariocas nem
nitenciário não apenas têm se mostrado incapazes de em nossas periferias _ permanecem, como regra, im-
contornar a superlotação, têm, também, agravado os punes. A sugestão, então, é que o decreto de indulto
termos do próprio problema. Observa-se aqui os ter- estabeleça a soltura de todos os que foram presos com
mos amplamente conhecidos pelos especialistas na pequenas quantidades de droga segundo os limites e
matéria em todo o mundo: o próprio sistema peniten- o tipo de substância a serem definidos nos termos do
ciário, especialmente quando identificam-se as condi- próprio instrumento legal.
ções de superlotação, é um dos fatores mais impor- Uma providência do tipo permitiria a redução
tantes da criminogênese. Em síntese, sabemos que substantiva do número de presos brasileiros sem que,
quanto maior a demanda por encarceramento, m~io- com ela, se crie efeito relevante à segurança pública.
res os efeitos indutores à criminalidade. Esses efeItos

Sala das Sessões, de de 2001. - Deputado Marsão objetivamente mensuráveis quando constatamos
os indicadores de reincidência criminal entre pessoas cos Rolim.
que cumpriram penas privativas de liberdade e entre
aqueles que cumpriram penas alternativas à prisão.
Além do mal que a própria instituição prisional acarre
ta, inevitavelmente, deve-se acrescentar o processo
de estigmatização posterior que, na esmagadora mai
oria das vezes, impossibilita aos egressos as condi
ções de trabalho e ressocialização.

Diante dessas circunstâncias, urge a tomada de
providências que permitam uma diminuição significa
tiva do número de encarcerados. O decreto anual de
indulto oferece uma das oportunidades potencial
mente mais efetivas de se alcançar esse objetivo,
mesmo antes de uma profunda e radical mudança do
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do mudanças a serem observadas quando da reda
ção do decreto de indulto aos presos brasileiros.

Sala das Sessões, de de 2001. - Deputado Mar
cos Rolim.

REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOlUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados.

TíTULO IV
Das Proposições

CAPíTULO 111
Das Indicações

Art. 113. Indicação é a proposição por meio da
qual o Deputado:

* Artigo alterado pela Resolução nO 10, de 1991.
I - sugere a outro Poder a adoção de providên

cia, a realização de ato administrativo ou de gestão,
ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa
exclusiva;

11- sugere a manifestação de uma ou mais Co
missões acerca de determinado assunto, visando a
elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da
Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I, a indicação será
objeto de requerimento escrito, despachado pelo
Presidente e publicado no Diário da Câmara dos
Deputados.

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

§ 2° Na hipótese do inciso 11, serão observadas
as seguintes normas:

I - as indicações recebidas pela Mesa serão li
das em súmula, mandadas à publicação no Diário da
Câmara dos Deputados e encaminhadas às Comis
sões competentes;

* Alterado para Diário da Câmara dos Depu
tados, por Ato dos Presidentes das Mesas das
duas Casas do Congresso Nacional de 2 de outubro
de 1995.

11 - o parecer referente à indicação será proferi
do no prazo de vinte sessões, prorrogável a critério da
Presidência da Comissão;

111- se a Comissão que tiver de opinar sobre in
dicação concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá
este os trâmites regimentais das proposições congê
neres;

IV - se nenhuma Comissão opinar em tal senti
do, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à
Mesa, determinará o arquivamento da indicação, ci
entificando-se o autor para que este, se quiser, ofere
ça projeto próprio à consideração da Casa:

V - não serão aceitas proposições que objetivem:
a) consulta a Comissão sobre interpretação e

aplicação de lei;
b) consulta a Comissão sobre atos de qualquer

Poder, de seus órgãos e autoridades.

Publique-se. Encaminhe-se.
Em: 27-12-01. - Aécio Neves, Presi

dente.

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

IV - HOMENAGEM

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Esta
sessão solene destina-se a homenagear a Igreja Ba
tista da lagoinha e foi requerida pelo nobre Deputado
Glycon Terra Pinto.

Convido para compor a Mesa o Pastor Márcio
Roberto Vieira Valadão, Presidente da Igreja Batista
da lagoinha (palmas); a Sra. Renata de Souza Vala
dão, esposa do Presidente da Igreja Batista da lagoi
nha (palmas); o Pastor Gustavo Borja Bessa, da Igre
ja Batista da lagoinha (palmas); o Pastor Ciro Otávio
Borja Pinto (palmas); e o Missionário Doriel de Olivei
ra, Pastor da Igreja Casa da Benção. (Palmas.)

Convido todos a ouvirem, de pé, o Hino Nacional.
(É executado o Hino Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Nes

te momento, convido todos a ouvirem a interpretação
da música "Preciso de Ti", cantada por Ana Paula Ma
chado Valadão Bessa.

(Apresentação musical. Palmas prolongadas.)
O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Esta

Presidência convida a Sra. Ana Paula Machado Vala
dão Bessa, autora dessa bela interpretação, para fa
zer parte da Mesa. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Dan
do continuidade à homenagem que a Câmara dos
Deputados presta à Igreja Batista da Lagoinha nesta
sessão solene, gostaríamos de proferir discurso que
reflete o sentimento da Câmara dos Deputados, dos
Srs. Parlamentares, de seus funcionários, enfim, do
Poder legislativo brasileiro.

Na segunda metade do século XX, uma nova e
importante força deu impulso à comunidade cristã



De acordo com este capítulo, especifico as
obras promovidas pela Igreja Batista da Lagoinha:

Projeto Bom Samaritano: atua na área de doa
ções, benefícios e capacitação de donativos, coorde
nando o recebimento de diversos tipos de doações,
principalmente de calçados, roupas, utensílios do-
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brasileira, com a fundação, em 1957, da Igreja Batista autor do requerimento de homenagem à Igreja Batis-
da Lagoinha. Desde então, os pastores e evangelistas ta da Lagoinha. (Palmas.)
que a ela pertencem nos vêm ministrando uma ines- O SR. GLYCON TERRA PINTO (PMDB-MG.
quecívellição de solidariedade humana e de grande- Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente, Sras. e Srs.
za espiritual, na luta que empreendem por um mundo Deputados, membros da Mesa, é com grande satisfa-
melhor, mais digno e mais justo. ção que, pela graça de Deus, esta Casa de leis pro-

Na sessão solene com que a homenageia, a
Câmara dos Deputados expressa o sentimento dos move esta justa homenagem.
que a compomos e o testemunho de todos os brasilei- Amados irmãos, a paz do Senhor!
ros, unidos por sobre as diferenças de religião para di- A Igreja Batista da Lagoinha existe para honrar
zer dessa admirável obra em favor da paz entre os ho- o Deus Triúno, servindo-o com alegria, no cumpri-
mens, do respeito entre os credos e da concórdia en- mento da sua vocação, no poder do Espírito Santo.
tre as nações. Em seus quase 45 anos, a Igreja Batista da La-

Fundada no dia 20 de dezembro de 1957, em goinha reúne em seu seio algo muito maior do que os
Belo Horizonte, pelo Pastor José Rêgo do Nascimen- seus 20 mil membros arrolados; reúne pessoas ne-
to, a Igreja Batista da Lagoinha existe para honrar o cessitadas, aqueles que precisam de médicos, aque-
Deus triúno, servindo-o com alegria, no cumprimento les que são os herdeiros da salvação, de todas as ida-
da sua vocação, pelo poder do Espírito Santo. Aos des e faixas sociais, que, seguindo seus trabalhos no
21.651 fiéis que a dignificam devotam-se 64 pastores, templo ou pelos programas de rádio e televisão, for-
responsáveis por ministérios como os da Consolação, mam um conjunto harmônico, ligados por um espír~o

Jesus no Coração da Cidade, Rede da Juventude e de unidade que a ela confere redobrada força para in-
Centésima Ovelha, voltados para a assistência espiri- fluir nos destinos da comunidade.
tual e a promoção social dos irmãos evangélicos. Através do apoio mútuo na fé e na Palavra de

Presidente da Igreja Batista da Lagoinha, o Pas- Deus, cada indivíduo e cada família é capaz de manter
tor Márcio Roberto Vieira Valadão pratica a obediência o renovado vigor evangélico que os protege contra as
a Deus e o amor ao Cristo como a própria razão de vi- ameaças de nosso tempo e simultaneamente os capa-
ver. Cidadão honrado, pai de família exemplar e líder cita para a divulgação da Mensagem da Salvação.
religioso de inquestionáveis mémos, faz do seu traba- Partindo deste princípio, cremos que um bairro,
lho uma emocionante lição de solidariedade humana, uma cidade, um Estado e uma Nação podem ser
de comunhão fraterna e de amor ao próximo. Para a ins- transformados pelo mover gracioso daquele que é o
t~uição religiosa que tão abnegadamente dirige, o ho- Senhor de todo Universo.

mem é um ser em que o espírito e o corpo se comple- Os 64 Pastores, com o apoio de uma Mesa Dia-
tam, na unidade em que Deus nos criou à Sua imagem

conal, têm conseguido manter a firmeza doutrináriae semelhança. Às carências do espírito somam-se,
indispensável para a ampliação da Igreja que lançou

pois, as precisões da matéria, que se concretizam na suas raízes em Belo Horizonte.
saúde, na educação, no emprego, na segurança - na
vida, enfim, a que todo ser humano tem dire~o. Há 30 anos à frente da Igreja, seu Pastor-Presi-

dente, Márcio Roberto Vieira Valadão, tem como insObra tão admirável, a Igreja Batista da Lagoinha
t ·1"· ·d lo J s pela piração a Bíblia Sagrada, mais especificamente a car-execu a em SI enclO, movI a pe amor a esu e

ta de Tiago, capítulo 2, versos 14, 17 e 18, que diz:devoção ao semelhante. Anima-a o poder da fé e a con-
vicção de que fomos criados não para a morte, mas Meus irmãos, qual é o proveito, se al-
para a vida; não para a guerra, mas para a paz; não para guém disser que tem fé, mas não tiver
o ódio, mas para a confraternização das raças, a har- obras? Assim, também a fé, se não tiver
monia dos credos e a convivência das religiões. obras, por si só está morta. Mas alguém

dirá: Tu tens fé, e eu tenho obras; mos-
Esse o sentimento com que a Câmara dos De- tra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com

putados saúda a Igreja Batista da Lagoinha. Que o as obras, te mostrarei a minha fé.
Senhor a proteja e a inspire, dando-lhe muita luz e
muita fé para que, incumbida de uma sagrada missão,
faça chegar a todos os povos a paz do Cristo e a gra
ça de Deus.

Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Con

cedo a palavra ao Sr. Deputado Glycon Terra Pinto,
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mésticos, que são repassados aos carentes e neces
sitados.

Lar das Vovós: destina-se a abrigar senhoras
idosas carentes, desamparadas e/ou abandonadas.

Missão Êxodo: abriga ex-moradores de rua, que
são recuperados por meio de acompanhamento espi
ritual, resgatando-lhes a motivação para uma nova
vida, alinhando-os novamente com a sociedade.

Projeto Resgate: cuida de ex-viciados e depen
dentes químicos.

Projeto Onésimo: realiza trabalho junto a presi
diários e seus familiares.

Projeto Deus se Importa: trabalha na recupera
ção de homossexuais.

Projeto Nova Vida: reintegra pessoas desviadas.
Casas da Paz: em número de cinco, espalhadas

por diversas favelas de Belo Horizonte, desenvolvem
obras sociais diversas.

Para mim, esta homenagem que a Câmara dos
Deputados, por unanimidade, presta à Igreja Batista
da Lagoinha se reveste de caráter muito especial,
porque se mostra como oportunidade única para re
gistrar o reconhecimento público ao empenho do que
rido Pastor Márcio Valadão e consolidar a Igreja Ba
tista da Lagoinha.

Se, por um lado, a IBL tem motivação própria e
segue adiante nas mãos de seus pastores e fiéis, por
outro seu movimento está intimamente sintonizado
com o coração e a vida desse homem de Deus que
nunca se contentou em guardar apenas para si mes
mo a fé que o sustenta, mas sempre procurou disse
miná-Ia, pregando com palavras e atos a mensagem
da Bíblia Sagrada.

É por isso que, além de ser o registro de uma
obra pública de grande alcance, esta sessão solene
dá, também a mim, Parlamentar evangélico, membro
da Igreja Batista da Floresta, vizinha, irmã e amiga da
Igreja da Lagoinha, a oportunidade de testemunhar
desta tribuna o sentimento de admiração e respeito
que trago pelo exemplo de vida e conduta desse ama
do pastor.

Para finalizar, quero agradecer ao grupo de pas
tores que compõem o gabinete pastoral liderado pelo
Pastor Márcio, com o intuito de que eles recebam e
transmitam a todos o sentido de profunda gratidão
que motiva a homenagem que, nesta oportunidade,
esta Casa lhes presta.

Muito se conseguiu avançar no Brasil para a di
vulgação da palavra de Cristo, que encontra em nos
so País terreno fértil para prosperar. Graças a esse
trabalho de evangelização, nosso povo tem consegui
do superar muitas de suas dificuldades, fortalecendo

suas convicções para enfrentar os desafios de um
mundo ameaçado pela falta de fé e pela violência que
disso decorre.

A essa Igreja, às suas múltiplas obras e aos ho
mens e mulheres que se dedicam à missão comanda
da pelo Espírito Santo de Deus, deixamos aqui nos
sos agradecimentos, certos de que caminhamos ao
encontro de um Brasil cada vez mais justo e melhor,
humano e cristão.

Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe todos
nós e que a Ele sejam a honra, a glória e o louvor.

Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Con

cedo a palavra ao nobre Deputado Gerson Gabrielli,
que falará pelo PFL.

O SR. GERSON GABRIELLI (PFL-BA. Sem re
visão do orador.) - Muito bom dia a todos. Além de fe
liz, estou emocionado, porque, como cristão, ao longo
de três anos nesta Casa, não tenho tido oportunidade
de ver um momento tão singular como este. A elo
qüência desta solenidade vale mais do que mil pala
vras, mil discursos feitos nesta Casa, uma Casa de
poder. Talvez, por este poder não ter sido bem geren
ciado pelos homens, esta Casa esteja precisando do
poder de Deus para que o Brasil melhore. (Palmas.)

A Igreja Batista de Lagoinha vem fazendo um
trabalho reconhecidamente extraordinário. QUero dar
meu testemunho. Talvez nosso querido Pastor Márcio
Valadão saiba que esse ministério já perpassou os
umbrais de Minas Gerais e alcançou todo o País. Sou
testemunha do que foi dito há pouco sobre o trabalho
extraordinário que esta comunidade realiza. Mas o
maior trabalho, Pastor, líderes cristãos, é a edificação
de uma nação, do projeto de Deus - que somos nós-,
e o Diante do Trono, essa bênção, tem feito maravi
lhas em todo o Brasil.

Estava há pouco confidenciando com Ana Pau
la que no meu Estaçio, a Bahia, em Feira de Santana,
fui assistir a um evento que durou três horas. Durante
esse período todos louvamos a Deus e choramos
emocionados. Ana Paula nos deu uma demonstração
do que é uma serva ungida e abençoada: um grupo
de jovens fazia barulho e ela os disciplinou, levou qua
se três horas cantando poucas canções, ministrando,
restaurando e edificando aquela turma de jovens.

Nas viagens que faço por todo o território baia
no, vou ouvindo no carro os hinos do Diante do Trono.
Canto, louvo, choro e agradeço a Deus pela vida dos
levitas, pelos missionários do evangelho, por esse
conjunto Diante do Trono.

Eu poderia aqui falar durante uma hora sobre o
ministério da Igreja Batista da Lagoinha, mas isso já
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foi feito. Quero falar do "Ide", o que significa o Diante
do Trono: "Ide e pregai o Evangelho a toda criatura".
De diversas formas o povo brasileiro está sendo evan
gelizado pelo louvor desse conjunto.

Agradeço a Deus por esta oportunidade que me
dá de participar desta solenidade.

Peço vênia ao rígido cerimonial da Casa, caro
Presidente, para realizar um momento especial. Peço
a todos os cristão presentes que fiquem de pé. Peço
ao Pastor Márcio Valadão que complemente uma in
serção que farei.

Dos discursos que pronunciarei ao longo dos
três últimos anos, este será, talvez, o melhor. Farei
uma oração. A maior eloqüência nesta Casa é orar por
ela e pelo Brasil. Em seguida, vamos quebrar o proto
colo. Gostaria que o Pastor Márcio Valadão fizesse um
clamor, e todos vamos orar juntos, clamando, para ex
plodir esse teto, a fim de que Deus possa entrar.

Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Neemias e Ester,
queremos Te agradecer, Senhor, pela Igreja Batista
da Lagoinha, seu líder e membros. Queremos Te
agradecer, Senhor, pela vida dos pastores. Queremos
Te pedir, Senhor, a Tua unção, a Tua misericórdia para
o povo brasileiro.

Mas queremos, Senhor, que Tu acampes neste
lugar, que tem gerado muitas coisas boas para o Bra
sil, mas muitas coisas ruins também. Este lugar, Se
nhor, precisa ser restaurado, edificado em outros prin
cípios, em outros valores, nos valores cristãos. Deste
lugar, Senhor, sairão líderes que assumirão a direção
deste País. Precisamos de cristãos assumindo a dire
ção deste País, para que possamos implantar e im
plementar o Teu reino aqui na Terra.

Senhor, nós Te agradecemos pela compreen
são que temos do valor da Tua palavra viva em nossa
vida, em nosso coração. Senhor, o Teu projeto somos
nós. Faze com que possamos compreender isso, em
nome de Jesus. Amém.

(Complementa a oração o Pastor Márcio Rober
to Vieira Valadão.)

O SR. GERSON GABRIELLI - Quero saudar
não só o Pastor Márcio Roberto Vieira Valadão, Presi
dente da Igreja Batista da Lagoinha, a Sra. Renata de
Souza Valadão, esposa do querido Pastor, mas tam
bém esta bênção, esta unção que é Ana Paula Macha
do Valadão Bessa, o Pastor Gustavo Borja Bessa, gen
ro do Pastor-Presidente da Igreja Batista da Lagoinha,
e o Pastor Ciro Otávio Borja Pinto. Quero saudar tam
bém o Missionário Doriel de Oliveira e fazer um pedi
do de ajuda ao Brasil para a Igreja Missionária Casa da
Bênção, que está passando por uma dificuldade. O
nosso povo precisa orar e ajudar na restauração e na
reconstrução do templo da Igreja em Brasília.

Agradeço a Deus e a vocês por tudo, em nome
de Jesus. Amém. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Não
costumamos quebrar o protocolo, mas para louvar Je
sus o protocolo deve ser quebrado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) 
Antes de conceder a palavra ao próximo orador, que
ro dizer que é tradição da Casa transferir a Presidên
cia dos trabalhos ao autor do requerimento para reali
zação da sessão solene. Então, como 1° Suplente de
Secretário da Mesa da Câmara dos Deputados, con
vido o Deputado Glycon Terra Pinto, autor do requeri
mento, para assumir a presidência desta sessão.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Dr. Hele
no, pelo PSDB.

Muito obrigado a todos e fiquem com Deus.
(Palmas.)

O SR. DR. HELENO (PSDB-RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ami
gos da Igreja Batista da Lagoinha, a emoção é gran
de. Aqui não há cenário, há apenas o sentimento, não
cívico, mas de Deus, que sai de dentro para fora. Aqui
se bole com a alma, não se mexe com as pessoas. A
nossa vivência, quando seguramos a mão de Deus, é
diferente, é uma vivência de temor, de respeito, e as
palavras escritas, como disse meu colega, são meras
palavras escritas que o sentimento bateu, o sangue
impulsionou e a mente as transcreveu.

Como posso me expressar em letras frias sobre
coisas tão reais e quentes que são realizadas? Olha
mos no cenário brasileiro, sentimos, observamos e
julgamos, às vezes um pouco por nós, mas nos es
quecemos de que o nosso caminho é justamente se
gurar a mão de Jesus. Como segurar? Respeitando o
direito do próximo, porque quando respeitamos esta
mos assentados no segundo mandamento: "Amai o
próximo como a ti mesmo". E a tônica de tudo que se
faz está no seguinte mandamento: "Amai a Deus so
bre todas as coisas".

Por que estou seguro disso? Porque sou teste
munho vivo da transformação de um homem que an
tes era matéria e, ao olhar um templo, dizia que deve
ria ser um depósito de açúcar. Hoje esse templo foi
transferido para todos nós, que somos templos vivos
de Deus, com as nossas atitudes, o nosso medo e a
nossa determinação.

Para que falar, para que ler? Tenho aqui discur
so enaltecendo o Pastor, mas todos sabemos o valor
do que ele plantou. Deus atribuiu a ele essa qualida
de. Por isso, eu fico feliz de só apenas no final do dis
curso dizer alguma coisa.
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A Igreja Batista da Lagoinha é um grande exem
plo do próspero trabalho missionário que vem sendo
realizado em nosso País por homens e mulheres que
dedicam suas vidas à divulgação da Palavra de Cris
to, contribuindo para a renovação espiritual tão dese
jada por todos.

Em 20 de dezembro de 1957, em Belo Horizon
te, o Pastor José Rêgo do Nascimento deu início aos
trabalhos da Igreja Batista da Lagoinha, o que redun
dou no seu rápido crescimento e na atração de um
número crescente de fiéis, que encontraram em seus
ensinamentos a verdade contida nos Evangelhos.

A expansão acelerada daquela Igreja foi uma
prova inquestionável de que o trabalho de evangeliza
ção ali realizado vinha atender à necessidade pre
mente da população, que busca apoio espiritual numa
época de excessiva permissividade e de acentuada
degradação moral.

O crescimento do número de fiéis decorre da
força de uma doutrina que prega a paz, a convivência
harmônica e respeitosa entre os homens e a concilia
ção tolerante entre diferentes pontos de vista, que,
pouco a pouco, convergem para a unidade propiciada
pela mensagem do Salvador.

A fé e a capacidade de trabalho são característi
cas marcantes dessa pregação, que se concentra no
esforço para tornar a Palavra de Deus cada vez mais
presente nos lares brasileiros. Hoje já são mais de 21
mil membros, conduzidos por 64 pastores.

O amor ao próximo e a consolidação da família
tornam-se fundamentos de uma atitude ética diante
das outras pessoas. Daí decorre um movimento de
expansão solidária que valoriza toda a humanidade,
fortalecendo-a para enfrentar os dilemas de um mun
do que se confronta com agressões constantes à na
tureza e com rivalidades étnicas cujo agravamento
colocam em risco a paz mundial.

A evangelização proposta pela Igreja Batista da
Lagoinha adaptou-se muito bem aos valores e à dis
posição espiritual da comunidade mineira, que se
destaca no Brasil pela sua religiosidade e pela crença
nos ensinamentos de Jesus Cristo, aquele que deu a
vida pela salvação da humanidade.

Não foi, portanto, por acaso, que desse núcleo
inicial tenha-se espalhado e germinado tantos belos
frutos, que hoje alimentam a sede espiritual de tantas
pessoas, nutrindo-as com o alimento que prepara a
conversão dos que ainda não tenham sido tocados
pela Palavra de Deus.

E é em nome de todo esse trabalho exemplar,
realizado com empenho e dedicação inigualáveis,

que hoje nos reunimos para prestar esta justa home
nagem.

Desde 1972, a Igreja Batista da Lagoinha vem
sendo presidida pelo Pastor Márcio Roberto Vieira
Valadão, cujo empenho e capacidade de liderança
estão intimamente associados ao sucesso da tarefa
missionária que ele lidera. Casado com Renata de
Souza Valadão e pai de três filhos, ele é um exemplo
de realização que atrai para si o reconhecimento sin
cero de todos os que entram em contato com a sua
obra.

Nos Anais desta Casa ficarão registrados a ad
miração e o respeito de todos os brasileiros pelo es
forço missionário realizado pelos membros da Igreja
Batista da Lagoinha.

Isso encerraria meu pronunciamento, mas,
como homem que já realizou mais de 16 mil casa
mentos, eu defendo a família. E tendo o título de juiz
defensor das mulheres, defendo as mulheres para
enaltecer os homens, pois a coisa mais bem bolada
que Deus fez foi a família.

Caro Pastor, o que V.Sa. plantou está vivendo,
está dando frutos. Sessenta e quatro pastores tomam
conta dos 21 mil membros da Igreja, suas ovelhas.
Isso tem diminuído a violência, hoje tão discutida. Por
isso, cada templo criado representa, sem dúvida al
guma, menos violência em nosso meio. Não importa
como eles ajam, Deus estará com eles. O mais impor
tante de tudo é nossa participação, pois só assim es
taremos cumprindo o segundo mandamento.

Em nome do PSDB, quero agradecer-lhe por
todo o trabalho realizado, toda a devoção demonstra
da. Agradeço, sobretudo, ao colega Deputado Glycon
Terra Pinto pela iniciativa de promover esta festa cívi
ca e limpar este templo. A verdade é que, depois que
passaram a acontecer homenagens como esta, em
nome das denominações, passamos a conviver me
lhor com nossos colegas, sentindo mais respeito um
pelo outro.

Parabéns à Igreja Batista da Lagoinha!
Muito obrigado. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Dr. Hele
no, o Sr. Pedro Valadares, 1° Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Glycon Terra Pinto,
§ 2° do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Glycon Terra Pinto) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Gilmar Ma
chado, pelo PT.

O SR. GILMAR MACHADO (PT-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
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dos, Pastor Márcio Valadão, demais membros da
Mesa, quero, em primeiro lugar, agradecer a oportuni
dade que o Partido dos Trabalhadores, por intermédio
de seu Líder, Deputado João Paulo, concedeu ao De
putado Waber Pinheiro e a mim, ambos evangélicos,
de representá-lo nesta sessão solene em homena
gem à Igreja Batista da Lagoinha, que nasceu no co
ração de Deus.

Aqueles que fazem a Igreja Batista da Lagoinha,
de forma consciente, perceberam que a relação verti
cal com Deus implicava uma relação horizontal com o
povo e seu clamor por justiça social e dignidade.

A missão evangelizadora e o chamado para a
responsabilidade social são características que sal
tam aos olhos quando falamos da Igreja Batista da
Lagoinha.

Assumiram missão integral. A preocupação com
a salvação do próximo vai além do espiritual. Passa
também pela provisão material, pela sua dignidade.

"E perseverando unânimes todos os dias no
templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria
e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na
simpatia de todo povo. E cada dia acrescentava-lhes
o Senhor os que iam sendo salvos" (Atos, capítulo 2,
versículos 46 e 47).

Herdeiros da Reforma, nós evangélicos nos
congregamos em várias denominações históricas,
pentecostais ou neopentecostais desde o avivamento
iniciado em 1910, com a fundação das Igrejas Congre
gação Cristã no Brasil e Assembléia de Deus. Após 30
anos os evangélicos conquistavam todos os Estados
brasileiros com seus templos. A participação protes
tante no Brasil, ou melhor denominada na atualidade
como evangélicos, além da história religiosa, possui
importante papel social, econômico, político e ético.

Nossas igrejas desenvolvem trabalhos de recupe
ração de dependentes químicos, atendimentos psicoló
gicos, odontológicos, apoio a comunidades carentes, al
fabetização de jovens e adultos e cursos profissionali
zantes, dentre muitos outros trabalhos sociais.

Esta é a vocação dos evangélicos. Mantendo
comportamento coerente e justo, mesmo sendo víti
mas de injustiças, podemos pôr em prática a missão
que Deus tem depositado em nossas mãos: concreti
zar um projeto de dignidade e ética humana, como si
nal de luz e esperança para toda a sociedade. Da se
mente da resistência surgirá um pequeno ramo verde
da esperança de Deus na construção de um País
mais justo (Lucas 4:18-22).

Vivemos em um País com problemas estrutura
is: corrupção generalizada, tráfico de drogas, grandes
taxas de analfabetismo, desemprego, falta de atendi-

mento médico e tantas outras mazelas que vêm ator
mentando a vida de milhares de cidadãos. Vivemos
em um País onde persiste a maior desigualdade soci
al do mundo, decorrente da incompetência de uma
elite que nesses 500 anos de poder sequer se preo
cupou em criar um projeto de nação e uma pátria para
todos os brasileiros.

Queridos irmãos e irmãs, Jesus foi muito claro
quanto aos critérios pelos quais seremos julgados, e
não queremos que ninguém seja surpreendido na
quele dia. São muitos os pequeninos que estão nus,
presos e com fome. Muitas vezes nós mesmos nos
encontramos com dificuldades, da mesma forma mui
tos de nossos irmãos. Diminuir os problemas sociais é
mandamento de Deus e, como todo mandamento,
uma questão de sobrevivência.

Temos a convicção a de que a Igreja Batista da
Lagoinha, através dos muitos irmãos e irmãs que
congrega, é mais um instrumento da vontade de Deus
na realização da primorosa tarefa evangelizadora que
nos foi legada e, principalmente, na tarefa de levar
amor, justiça social e dignidade a todos os irmãos e ir
mãs das comunidades que congrega, assim como
nos foi designado por Deus. E assim esperamos que
continue sendo, como dizia o profeta Amós: "até que
corra justiça". (Amós 5:14)

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Glycon Terra Pinto) 
Concedo a palavra à nobre Deputada Miriam Reid,
que falará pelo PSB.

A SRA. MIRIAM REID (Bloco/PSB-RJ. Sem re
visão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, na pessoa do Pastor Márcio Roberto Vieira Va
ladão, Presidente da Igreja Batista da Lagoinha, saú
do a Mesa e todos os presentes.

É com muita honra e satisfação que hoje a Casa
presta esta justa e nobre homenagem a uma igreja
que se vem destacando no cenário nacional.

Conheço o trabalho da Igreja da Lagoinha por
meio de minha mãe, que sempre acompanha as cara
vanas que partem de Macaé rumo aos grandes seminá
rios e encontros que marcam a expansão dessa Igreja.

Neste momento, desejo fazer uma reflexão. Deixo
aos irmãos o versículo 2 do Salmo 67, que diz: "para
que se conheça na Terra o Teu caminho e em todas as
nações a Tua salvação". A missão maior da Igreja é
apontar o caminho para a eternidade e mostrar a salva
ção a este mundo tão perdido, que vive nas trevas. Faz
parte dessa missão mostrar que somente Jesus pode
fornecer a luz; a partir daí, é possível discernir o que re
almente Deus deseja de nós na última hora.



Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o
coração, como para o Senhor e não a ho
mens, porque a Cristo Senhor é que estais
servindo.

Nunca perdi isso de vista. Às vezes a sociedade
interpreta-nos de forma equivocada, outras vezes até
errônea, pelo posicionamento que adotamos na vota
ção de algumas matérias. Quero deixar registrado,
com toda a intimidade que temos, que faço isso com a
maior tranqüilidade, porque, antes de respeitar cada
um dos meus irmãos, temo o Senhor Nosso Deus,
que aqui nos colocou.

Este dia é muito especial por estarmos home
nageando a Igreja Batista da Lagoinha. Lembro-me
ainda de que, no final da década de 80, tive a oportu
nidade de aceitar o Nosso Senhor Jesus naquela
Igreja e tive minha vida modificada, pois comecei a
entender o amor de Deus pelo ser humano.

Os irmãos que conosco labutam nesta Casa
muitas vezes são mal entendidos, algumas vezes até
desprezados ou, por que não dizer, menosprezados.
Estamos certos, no entanto, de que não somos cida
dãos deste mundo, mas cidadãos dos Céus. E sabe
mos que o Senhor plantou em cada um de nós uma
missão e um ministério especial.

No último domingo, na Igreja Batista da Lagoi
nha, havia 21.741 almas entregues ao Senhor, as
quais têm feito trabalho extraordinário naquele local,
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Estamos vivendo o cumprimento das profecias e é O SR. HERCULANO ANGHINETTI (PPB-MG.
nessa hora que o Senhor Jesus, o noivo, está aguar- Sem revisão do orador.) - Saúdo a todos com a paz
dando que a Igreja seja adornada, preparada para o do Nosso Senhor Jesus. Cumprimento meu querido e
grande dia do arrebatamento, que já está chegando. dileto irmão GIycon Terra Pinto, que ora preside a ses-

Neste momento esta Casa presta esta homena- são e foi o autor do requerimento para realização des-
gem em reconhecimento pelo brilhante trabalho, pela ta homenagem. Saúdo o Pasto Márcio Valadão, meu
dedicação e pela forma tão dinâmica com que essa dileto, amado e querido pastor, na pessoa do qual sa-
Igreja vem cumprindo sua missão, não só em Lagoi- údo todos os irmãos aqui presentes.
nha, mas irradiando por todo o Brasil um trabalho que Hoje é um dia muito especial na minha vida e
vem demonstrando a poderosa mão do Senhor na di- não sei se conseguirei chegar ao final sem chorar.
reção da vida dos irmãos. Que cada um possa ter Quando aqui pisei para ser empossado no mandato
consciência de que o Senhor requer de nós a santifi- de Deputado Federal, ainda no ano de 1995, olhei
cação. A Palavra diz que sem santificação ninguém para cima e, naquele momento, vivi uma experiência
verá a face do Senhor. extraordinária, a visitação do Espírito Santo de Deus.

Nesta hora de grande confusão, em que as pes- E eu disse: Senhor, por que e para que me trouxestes
soas estão realmente buscando a eternidade, esta- para cá? Com o passar do tempo, fui entendo o que
mos vendo o quanto cresce o Evangelho, o quanto quer dizer a Bíblia, quando nos manda ser sal para
vem crescendo o número de igrejas. Minha preocupa- salgar a Terra e ser luz para iluminar as trevas.
ção, irmãos, como cristã, é que, na medida em que Desde o primeiro dia em que aqui pisei, tenho
cresçamos em quantidade, a nossa qualidade, na pautado minha vida em alguns princípios, entre eles o
adoração, em espírito e em verdade, também esteja que está na carta aos Colossenses, capítulo 3, versí-
se aprofundando. A nossa vida de fé é um processo, culo 27, que diz:
uma caminhada que começa com uma experiência,
com um encontro, na hora em que o Senhor Jesus faz
o chamado para que possamos fazer uma escolha: ou
vamos viver para esta vida ou vamos escolher negar a
nós mesmos e dar nosso coração para ser habrtado
pelo Espírito Santo de Deus, para que o Seu projeto
eterno se cumpra na nossa vida, na vida da Sua igreja
e, acima de tudo, na vida do nosso País.

Represento o Partido Socialista Brasileiro e tra
go um abraço do Governador Anthony Garotinho e
um pedido para que os irmãos dessa igreja se unam
nesse momento decisivo para a história do nosso
País, clamando ao Senhor para que Sua poderosa
mão esteja orientando o povo brasileiro na decisão
suprema que tomará no dia 6 de outubro. Se for a von
tade de Deus que esse projeto de chegar à Presidên
cia da República cumpra-se na vida do Governador
Anthony Garotinho, que o Senhor possa conduzir
esse momento tão difícil da vida brasileira como con
duziu o povo de Israel na saída do Egito, abrindo o
Mar Vermelho, para que possamos passar para o ou
tro lado e ter um Governo comprometido com a justi
ça, com a verdadeira paz. Assim, toda essa luta de
combate à violência tornar-se-á muito mais fácil.

A paz do Senhor Jesus para todos vocês. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Glycon Terra Pinto) - A
Presidência convida o irmão e nobre Deputado Hercu
lano Anghinetti, que também congrega na Igreja Batista
Lagoinha, para falar em nome do PPB. (Palmas.)
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no sentido de que toda a honra, toda a glória e todo o
louvor sejam dados exclusivamente ao Senhor.

Cumprimento o Pastor Márcio Valadão pelo belís
simo trabalho. Que o Senhor o continue abençoando,
Pastor, concedendo-lhe graça e derramando esse amor
extraordinário, esse carinho todo especial que o senhor
tem para com todas as ovelhas. O senhor nos trata com
um amor que se assemelha ao amor do próprio Senhor
Jesus, tirando nossos carrapichos e ajudando-nos a ul
trapassar a ribeira que não temos forças para ultrapas
sar. Que o Senhor o continue abençoando, Pastor Már
cio, assim como a todo o ministério à frente do qual o
senhor está: cada Pastor, cada família, cada irmão que
rido. Que o Senhor conceda-lhe graça e que neste ano
o Senhor cumpra o seu mistério no Brasil, porque esses
escândalos que têm vindo à tona não me assustam, as
sim como a nenhum de vocês.

Estamos vendo se cumprir 2 Crônicas 7:14.
Nosso povo, arrependido de seus pecados, tem bus
cado o Senhor, que tem ouvido nossas orações. Cre
io, como cada um de vocês, que o Senhor sarará nos
sa terra, em nome de Jesus.

Sr. Presidente, parabéns pela proposição desta
homenagem.

Agradeço aos irmãos por terem se deslocado de
Belo Horizonte para comparecer a esta sessão sole
ne. Que o Senhor abençoe a todos.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Glycon Terra Pinto) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Lincoln Porte
la, que falará em nome do PSL.

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL-MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Deputado
Glycon Terra Pinto, autor do requerimento de realização
desta homenagem, parabéns por seu trabalho nesta
Casa e por sua fé cristã - a Deus toda a honra e toda a
glória -; Pastor Márcio Valadão, D. Renata Valadão, Ana
Paula Valadão, que Deus os abençoe abundantemente;
abnegados Pastores Gustavo Borja, Ciro Otávio e Dori
el de Oliveira; irmãos em Cristo; Sras. e Srs. Deputados,
fui procurado, recentemente, por jornalistas de um gran
de periódico de São Paulo que desejavam saber por
que ternos feito tantas sessões solenes em homena
gem às igrejas evangélicas nesta Casa.

Respondi-lhes que, além da obra espiritual, que
busca, em primeiro lugar, o reino e a justiça de Deus,
elas empreendem inigualável trabalho social no País
e, por isso, merecem ser exaltadas.

É bom ver um Deputado de um partido chamado
conservador, no segundo mandato, chorar nesta tribu
na; é bom ouvir Deputados evangélicos exahando o
nome do Senhor Jesus; é bom estarmos juntos hoje.

A Igreja Batista da Lagoinha completa 44 anos,
com 22 mil membros.

Quando Josué morreu, os homens de Deus
perguntaram: "Quem, dentre nós, subirá para con
quistar o restante da Terra?" A palavra de Deus veio
clara: "Judá subirá!". Judá significa louvor. Deus usou
a Igreja Batista da Lagoinha, com muito louvor, para
conquistar o Brasil para Cristo.

Entretanto, Judá não subiu sozinho; chamou
seu irmão Simeão, que significa "dar ouvidos". A Igre
ja Batista da Lagoinha, para a glória do Senhor, deu
ouvidos à voz de Deus e proclamou, em todos estes
anos de ministério, a unidade do Seu reino.

Numa explosão de louvor, ela perseguiu Ado
ni-Bezeque, rei mau e perverso que já havia destruído
setenta outros - cortando-lhes os polegares das
mãos e dos pés, para lhes tirar a autoridade e o equilí
brio -, e aniquilou o inimigo, o próprio Satanás. As
portas do inferno não prevalecem contra a Igreja do
Senhor. Nós investimos contra elas e as derrubamos,
em nome de Jesus.

Os 22 mil membros da Igreja Batista da Lagoi
nha têm autoridade e equilíbrio, porque estão funda
mentados na Palavra de Deus, louvam-no em espírito
e verdade, dão ouvidos à voz da unidade e prosse
guem seu caminho.

A Deus, portanto, toda a glória e a honra! Que
Ele continue abençoando abundantemente os inte
grantes desta e de outras denominações, que acredi
tam num Brasil melhor.

Podemos profetizar, em alto e bom som: o Brasil
pertence ao Senhor Jesus! (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Glycon Terra Pinto) 
Com a palavra o nobre Deputado Eber Silva, repre
sentando o PST.

O SR. EBER SILVA (PST-RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Deputado Glycon Terra Pin
to, a quem parabenizo pela iniciativa desta homena
gem; Sras. e Srs. Deputados; Pastor Márcio Valadão e
família; demais pastores e convidados, saúdo todos
em nome do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.

Esta sessão solene, realizada na Câmara dos
Deputados para celebrar 44 anos de ministério da
Igreja Batista da Lagoinha, representa um ato de
Deus, anunciando à Sua noiva que o avivamento che
gou ao Brasil. Louvado seja o nome do Senhor Jesus
Cristo! Aleluia! Glória a Deus! (Palmas.)

Sou Pastor da Segunda Igreja Batista de Cam
pos, cidade do Governador Anthony Garotinho. Aos
47 anos de idade era pastor, presidente da nossa
convenção, da nossa ordem, e nunca havia sido filia-
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do a qualquer partido político. Fui cantor evangélico
de 1980 a 1985, e por isso estive na Igreja Batista da
Lagoinha nessa época - o Pastor Márcio é cunhado
de um amigo meu, colega de ministério no Rio de Ja
neiro -, participando de um culto em Belo Horizonte,
com Waldenir Carvalho.

Como disse, aos 47 anos de idade o Governa
dor me convidou para ser Deputado Federal. S.Exa. já
contava com a amizade e o apoio espiritual da irmã
Miriam Reid, hoje Deputada, que já era correligionária
do Governador há algum tempo. Quando o Governa
dor me fez o convite, disse que não podia aceitar sem
ouvir meus irmãos. Se a igreja concordasse seria por
que Deus me queria nesse negócio. E o Governador
foi, então, conversar com meus irmãos. Naquela noite,
o então Prefeito de Campos disse à igreja que Deus
falara ao seu coração para me convidar. Não tenho
dúvida alguma de que tudo isso é o mover de Deus
para o Brasil.

Nesta virada de milênio, nosso País está sendo
reconhecido como o mais importante centro missio
nário do mundo. A Palavra declara que aquele que tra
balha é o que merece em primeiro lugar o produto do
trabalho. Deus, na Sua sabedoria infinita, na Sua bon
dade imensurável e na Sua justiça, jamais usaria o
Brasil como celeiro missionário do mundo sem aben
çoá-lo a priori. É isso o que Deus está fazendo.

Hoje, a Igreja Batista da Lagoinha veio de Belo
Horizonte, está aqui, o Brasil evangélico está nesta
Casa, porque daqui ecoa para todo o País o que Deus
faz e perm~e. A Igreja Batista da Lagoinha está sendo
usada por Deus para desfraldar a bandeira Jeová Nis
si. O Senhor é a nossa bandeira, o Senhor Jesus é a
bandeira do Brasil! Aleluia! Louvado seja o nome do
Senhor! (Palmas.)

Nossa igreja tem orado pela Igreja Batista da
Lagoinha, Pastor Márcio, nas vigílias de sexta-feira,
nos encontros de oração. Nossos jovens têm partici
pado dos movimentos que Deus está promovendo no
País, como o que aconteceu no Rio de Janeiro no ano
passado. Eles participam de programas de promoção,
de louvor e de adoração contra as hostes do inferno.
Deus tem usado poderosamente os irmãos para esse
fim. O seu ministério, o de sua família e o da Igreja Ba
tista da Lagoinha, Pastor Márcio, são motivo de ora
ção de todos os seus irmãos no Brasil. Deus está
usando Lagoinha para mostrar à Igreja brasileira o
que Ele quer: a adoração em missões. É isso o que
Deus espera da Igreja. E adoração em missões é di
zer ao Senhor: sara a nossa terra, Senhor, porque nós
Te adoramos e proclamamos a Tua palavra.

Quero dizer aos irmãos, e de uma forma muito
especial à irmã Ana Paula Valadão, que já estamos
agradecendo a Deus, porque Ele está libertando o

Brasil. Digo à irmã Ana Paula que sei que seu pai cor
rige teologicamente os textos que Deus lhe dá, e o
Brasil está bebendo das águas purificadoras do céu.
Aleluia! (Palmas.)

Nós, como Igreja, como povo de Deus, estamos
clamando ao Senhor para que Ele faça do Brasil um jar
dim fechado, regado e embelezado pelo Espírito Santo
de Deus. Cremos que o Brasil é do Senhor Jesus, como
disse o Deputado Lincoln Portela, homem que tem sido
usado por Deus para propagar a Sua palavra.

Aproveito o ensejo para louvar o Senhor junto
com os irmãos pelo Dia Nacional da Bíblia, data insti
tuída por lei federal, assinada pelo Presidente da Re
pública no dia 19 de dezembro último, de cuja propo
sição Deus me deu o privilégio de ser autor.

Concedo um aparte, Sr. Presidente, com a sua
permissão, ao nosso Líder de bancada, Deputado
Cabo Júlio.

O Sr. Cabo Júlio - Pastor e Deputado Eber Sil
va, Deputado Glycon Terra Pinto, não vou saudar os
demais um a um, até porque já o fiz pessoalmente,
pois estou fazendo um aparte e tenho que ser breve.
Quero dizer que verdadeiramente Deus está mudan
do este País.

O SR. EBER SILVA - Amém!

O Sr. Cabo Júlio - Este plenário, onde todas as
decisões são tomadas, hoje pára a fim de homenage
ar a Igreja Batista da Lagoinha, e a TV Câmara trans
mite o que aqui acontece para todo o País. Estamos
fazendo, na realidade, um culto, proclamando aquilo
que o Deputado e Pastor Lincoln Portela já disse: o
Brasil é do Senhor Jesus.

O SR. EBER SILVA - Amém!

O Sr. Cabo Júlio - Quero voltar no tempo. Há
dez, vinte anos, não poderíamos imaginar que isso
acontecesse no plenário da Câmara dos Deputados.
Deus está mudando este País. Quero repetir o que dis
se para o Presidente da República: a mudança deste
País passa pela Igreja do Senhor Jesus. (Palmas.)

O SR. EBER SILVA - Amém!
O Sr. Cabo Júlio - Quero me dirigir agora ao

Pastor Márcio. Sei por que a Igreja Batista da Lagoi
nha cresce: primeiro, porque o senhor está na Lagoi
nha; segundo, porque Deus constituiu o senhor de
forma especial. Conheço muitos e muitos pastores,
mas admiro o amor que o senhor tem por suas ove
lhas, como já disse aqui o nosso nobre Deputado e ir
mão Herculano Anghinetti. No ano 2000, estive com o
senhor em um dos momentos mais difíceis da minha
vida. O senhor deve se lembrar de que, naquela reu
nião, não consegui falar. Chorei a reunião inteira. Quando
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cheguei aqui, o senhor me abraçou, deu-me um beijo
e me disse que estava com saudades, como faz todas
as vezes. Vejo que verdadeiramente Deus o constitu
iu. Através da Igreja Batista da Lagoinha, Deus está
mudando Belo Horizonte, Deus está mudando Minas
Gerais, Deus está mudando o Brasil e Deus mudará
este mundo. Vejo a Lagoinha como Davi, pequenini
nho, lutando contra Golias. Quando nenhum homem
teve a coragem de enfrentar Golias, apareceu Davi,
que nem guerreiro era ainda. Ele estava levando lan
che para os seus irmãos, quando, de repente, alguém
disse a Saul: chegou um corajoso. Imaginem a decep
ção de Saul quando viu Davi. Deram-lhe uma vesti
menta de guerra. Davi deu um passo para frente, um
para trás e caiu. Não estava acostumado a usar aque
la vestimenta. Ele a tirou, foi lá e ganhou a luta. Assim
tem feito a Igreja Batista da Lagoinha: ela não usa a
vestimenta de guerra, mas luta revestida pelo poder
de Deus. (Palmas.)

O SR. EBER SILVA - Amém!
O Sr. Cabo Júlio - Essa tem sido a Igreja Batis

ta da Lagoinha. A minha igreja está situada próximo à
Igreja Batista da Lagoinha. Sou pastor da Igreja
Assembléia de Deus do Brasil, na Avenida Antônio
Carlos. Deus tem feito grandes coisas ali. Quero para
benizar o Pastor Márcio. Que Deus abençoe muito o
senhor, os seus familiares e os pastores e irmãos que
aqui vieram. Que Deus nos abençoe. Quase toda se
mana temos aqui homenagem a uma igreja, mas a de
hoje é uma das mais justas que se faz pelo trabalho
que a Igreja Batista da Lagoinha tem feito em prol do
Evangelho do Senhor. Parabéns, Deputado Glycon;
parabéns, Igreja Batista da Lagoinha. Nobre Deputa
do e Pastor Eber Silva, muito obrigado pela oportuni
dade de fazer este aparte.

O SR. EBER SILVA - Registro a presença nes
ta sessão do Conselho de Pastores do Brasil, repre
sentado pelo nosso querido Pastor Lourenço.

Pastor Márcio Valadão, Ana Paula Valadão e
toda a família ministerial da Igreja Batista da Lagoi
nha, sabemos que Deus faz profetas, pastores, sacer
dotes e até levitas, mas procura adoradores.

Houve um congresso de adoração em nossa
igreja, no final do ano passado, com Asaf, Ademar e
Daniel. Entendemos ali que Deus está usando a Igre
ja Batista da Lagoinha para dizer o que quer da igreja
brasileira.

Deus os abençoe! Sei que os irmãos sabem
que sua obra está começando. O desejo do Senhor é
o Brasil. O desejo do nosso Deus é salvar o Brasil.
Deus vos tem usado como sinal de revelação do que
Ele deseja para todos nós. Saibam que em Campos

estamos na brecha da intercessão pelo ministério dos
irmãos, cumprindo também o "Ide" de Jesus em prol
da libertação da nossa Pátria pelo poder do Evange
lho. Louvado seja o nome do Senhor! (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Glycon Terra Pinto) 
Uma vez encerradas as falas dos inscritos, esta Presi
dência ressalta que neste ano legislativo, no primeiro
dia de votação, esta Casa de leis pôde também louvar
o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe este ano!

O Presidente convida todos para ouvirem a mú
sica "Homens de Valor", interpretada pelo irmão DiI
ton Barros, louvando o Senhor e agradecendo por
tudo que o Senhor Jesus tem feito por nós e homena
geando a Igreja Batista da Lagoinha, como igreja irmã
e vizinha.

(Apresentação musical.)
O SR. PRESIDENTE (Glycon Terra Pinto) 

Convido a irmã Ana Paula Valadão a entoar a música
"Manancial".

(Apresentação musical. Palmas prolongadas.)
O SR. PRESIDENTE (Glycon Terra Pinto) 

Antes de encerrar esta homenagem, vamos erguer a
nossa voz ao Céu. Está escrito que, se dois ou três
concordam na Terra, assim será feito no Céu. Vamos
pedir a Nosso Senhor Jesus que faça eterno este lou
vor no Céu, a fim de que o seu Santo Espírito não saia
deste Congresso Nacional.

Senhor Deus e Pai, tem misericórdia de nós, Je
sus. Estende a Tua mão sobre esta Nação e resgata
aqueles que são Teus. Pai, muda os nossos rumos, os
nossos caminhos, faze com que o Brasil venha Te lou
var de fato, em espírito e em verdade. Se dois ou três
concordarem, Jesus, será feito no Céu. E aqui está a
Tua Igreja, clamando a Ti. Vem sobre o nosso País,
sobre este Congresso, sobre o Presidente da Repú
blica e faça a Tua vontade, que é santa, perfeita e
agradável, em nome de Jesus, amém.

Vamos assistir a um vídeo da Igreja Batista da
Lagoinha que mostra o seu trabalho.

(Exibição de vídeo. Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Glycon Terra Pinto) - Hou

ve problemas no som, mas no final Jesus pôs a mão.
Agradeço a Deus a oportunidade de homenage

armos a Igreja que Ele tanto ama e preza.
Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. (Palmas.)

V - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Glycon Terra Pinto) 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Glycon Terra Pinto) 
Está encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 12 horas e 04 minutos.)
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Ata da 16a Sessão, em 27 de fevereiro de 2002

Presidência dos Srs. Aécio Neves, Presidente - Pedro Valadares,
10 Suplente de Secretário - Themístocles Sampaio, Marçal Filho

e Saulo Pedrosa, § 2 0 do artigo 18 do Regimento Interno

ÀS 13 HORAS COMPARECEM OS SRS:
Aécio Neves - Efraim Morais - Nilton Capixaba

Roraima
ALCESTE ALMEIDA

ALMIR SÁ

LUCIANO CASTRO

ROBÉRIO ARAÚJO

SALOMÃO CRUZ

Presentes de Roraima: 5

Amapá
BADU PICANÇO

DR. BENEDITO DIAS

EDUARDO SEABRA

EVANDRO MILHOMEN

JURANDIL JUAREZ

Presentes de Amapá: 5

Pará
ANIVALDO VALE

ASDRUBAL BENTES

ELCIONE BARBALHO

GERSON PERES

GIOVANNI QUEIROZ

JOSÉ PRIANTE

RAIMUNDO SANTOS

RENILDO LEAL

SOCORRO GOMES

VIC PIRES FRANCO

ZENALDO COUTINHO

Presentes de Pará: 11

- Paulo Rocha - Ciro Nogueira - Pedro Valadares 
Enio Bacci.

PL
PPB
PFL
PL
PFL

PL
PPB

PTB

PSB
PMOB

PSOB
PMOB

PMOB
PPB

PDT

PMDB
PL
PTB

PCdoB

PFL

PSOB
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Amazonas

EULER RIBEIRO

FRANCISCO GARCIA

LUIZ FERNANDO

PAUDERNEY AVELlNO

SILAS CÂMARA

VANESSA GRAZZIOTIN

Presentes de Amazonas: 6

Rondonia
EXPEDITO JÚNIOR

MARINHA RAUPP

Presentes de Rondonia: 2
Acre

ILDEFONÇO CORDEIRO

JOAOTOTA

MÁRCIO BITIAR

NILSON MOURÃO

SÉRGIO BARROS

Presentes de Acre: 5

Tocantins
ANTONIO JORGE

EDMUNDO GALDINO

FREIRE JÚNIOR

KÁTIAABREU

Presentes de Tocantins: 4

Maranhão
ALBÉRICO FILHO

COSTA FERREIRA

ELlSEU MOURA

GASTA0 VIEIRA

JOS~ ANTONIO ALMEIDA

NEIVA MOREIRA

NICE LOBÃO

PAULO MARINHO

PEDRO FERNANDES

PEDRO NOVAIS

REMI TRINTA

PFL

PFL

PP8

PFL

PT8

pedoB

PSDB
PMDB

PSDS
PPB

PPS
PT

PSOB

PTS
PSOB

PMDB
PFL

PMDB
PFL

PPB
PMDB
PSB
POT

PFL

PFL

PFL

PMDB
PL
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ROBERTO ROCHA PSDB

SEBASTIÃO MADEIRA PSDB

Presentes de Maranhão: 13

Ceará
ALMEIDA DE JESUS PL

ANIBAL GOMES PMDB

ARNON BEZERRA PSDB

CHIQUINHO FEITOSA PSDB

EUNlclO OLIVEIRA PMDB

JOSÉ L1NHARES PPB

JOSÉ PIMENTEL PT

LÉO ALCÂNTARA PSDB

MANOEL SALVIANO PSDB

MARCELO TEIXEIRA PMDB

MAURO BENEVIDES PMDB

MORONI TORGAN PFL

NELSON OTOCH PSDB

PINHEIRO LANDIM PMDB

RAIMUNDO GOMES DE MATOS PSDB

ROBERTO PESSOA PFL

ROMMEL FEIJO PSDB

SÉRGIO NOVAIS PSB

VICENTE ARRUDA PSDB

Presentes de Ceará: 19

Piauí
ATILA LIRA PSDB

B.sA PSDB

HERAcLlTO FORTES PFL

JOÃO HENRIQUE PMDB

MARCELO CASTRO PMDB

PAES LANDIM PFL

THEMlsTOCLES SAMPAIO PMDB

WELLlNGTON DIAS PT

Presentes de Piauí: 9

Rio Grande do Norte
CARLOS ALBERTO ROSADO PFL
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IBER~ FERREIRA

LAiRE ROSADO

LAVOISIER MAIA

MÚCIO SÁ

Presentes de Rio Grande do Norte: 5

Paraíba
ADAUTO PEREIRA

ARMANDO ABluo

AVENZOAR ARRUDA

CARLOS DUNGA

DAMIÃO FELlCIANO

DOMICIANO CABRAL

ENIVALDO RIBEIRO

MARCONDES GADELHA

RICARDO RIQUE

WILSON BRAGA

Presentes de Paralba: 10
Pernambuco

ARMANDO MONTEIRO

CLEMENTINO COELHO

DJALMA PAES

EDUARDO CAMPOS

FERNANDO FERRO

GONZAGA PATRIOTA

JOAQUIM FRANCISCO

JOEL DE HOLLANDA

JOSÉ CHAVES

JOSÉ MENDONÇA BEZERRA

LUCIANO BIVAR

LUIZ PIAUHYLlNO

MARCOS DE JESUS

MAURILlO FERREIRA LIMA

OSVALDO COELHO

PEDRO CORRí:A

PEDRO EUGí:NIO

WOLNEY QUEIROZ

PTB
PMDB
PFL
PTB

PFL
PSDB
PT
PTB
PMDB
PSDB
PPB
PFL
PSDB
PFL

PMDB
PPS
PSB
PSB
PT
PSB
PFL
PFL
PMDB
PFL
PSL
PSDB
PL
PMDB
PFL
PPB
PT
PDT
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Presentes de Pernambuco: 18

Ft:vt:reiro de 2002

Alagoas
AUGUSTO FARIAS

GIVALDO CARIMBÃO

HELENILDO RIBEIRO

JOSÉ THOMAZ NONÚ

REGIS CAVALCANTE

Presentes de Alagoas: 5

Sergipe
AUGUSTO FRANCO

CLEONÂNCIO FONSECA

IVAN PAIXÃO

JOSÉ TELES

SÉRGIO REIS

TÂNIA SOARES

Presentes de Sergipe: 6

Bahia
ARISTON ANDRADE

CLAUDIO CAJADO

CORIOLANO SALES

FÉLIX MENDONÇA

FRANCISTÓNIO PINTO

GERSON GABRIELLI

HAROLDO LIMA

JAIME FERNANDES

JAQUES WAGNER

JOÃO ALMEIDA

JONIVAL LUCAS JUNIOR

JOSÉ LOURENÇO

JOSÉ ROCHA

LEUR LOMANTO

LUIZ ALBERTO

LUIZ MOREIRA

MÁRIO NEGROMONTE

MILTON BARBOSA

NELSON PELLEGRINO

PPB
PSB
PSDB
PFL
PPS

PSDB
PPB
PPS
PSDB
PTB
PCdeB

PFL
PFL
PMDB
PTB
PFL
PFL
PCdeB
PFL
PT
PSDB
PMDB
PMDB
PFL

PMDB
PT
PFL
PPB
PFL
PT
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NILO COELHO

PAULO MAGALHÃES

PEDROIRUJO

REGINALDO GERMANO

ROLAND LAVIGNE

SAULO PEDROSA

URSICINO QUEIROZ

WALTER PINHEIRO

Presentes de Bahia: 27

Minas Gerais

ANTONIO DO VALLE

CABO JÚLIO

CARLOS MOSCONI

CLEUBER CARNEIRO

CUSTÓDIO MATTOS

EDMAR MOREIRA

EDUARDO BARBOSA

ELIAS MURAD

ELlSEU RESENDE

FERNANDO DINIZ

GILMAR MACHADO

GLYCON TERRA PINTO

IBRAHIM ABI-ACKEL

JAIME MARTINS

JOÃO MAGALHÃES

JOSÉ MILlTÃO

LAEL VARELLA

UNCOLN PORTELA

MÁRCIO REINALDO MOREIRA

MARCOS LIMA

MÁRIO ASSAD JÚNIOR

MAURO LOPES

NILMÁRIO MIRANDA

OUMPIO PIRES

PAULO DELGADO

PHILEMON RODRIGUES

Quinta-lÍolira 2804357

PSDB
PFL
PFL
PFL
PMDB
PSDB
PFL
PT

PMDB
PST
PSDB
PFL
PSDB
PPB
PSDB
PSDB
PFL
PMDB
PT
PMDB
PPB
PFL
PMDB
PTB
PFl
PSL
PPB
PMDB
PL
PMDB
PT
PDT
PT
PL
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RAFAEL GUERRA

ROMEL ANIZIO

ROMEU QUEIROZ

SARAIVA FELIPE

SÉRGIO MIRANDA

SILAS BRASILEIRO

TILDEN SANTIAGO

VIRGIUO GUIMARÃES

VITTORIO MEDIOU

Presentes de Minas Gerais: 36

Espírito Santo
JOÃo COSER

JOSÉ CARLOS ELIAS

JOSÉ CARLOS FONSECA JR

MAGNO MALTA

MARCUS VICENTE

MAX MAURO

Presentes de Espfrfto Santo: 6

Rio de Janeiro
ALDIR CABRAL

ALEXANDRE CARDOSO

ALEXANDRE SANTOS

AROLDE DE OLIVEIRA

BISPO RODRIGUES

CANDINHO MATTOS

CARLOS NADER

DJNO FERNANDES

DR. HELENO

EBER SILVA

FERNANDO GABEIRA

FERNANDO GONÇALVES

IÉDIO ROSA

ITAMAR SERPA

JOÃO MENDES

JOÃO SAMPAIO

JORGE BITTAR

JORGE WILSON

PSDS
PPB

PTS
PMDS
PCdoS
PMDS
PT

PT
PSDS

PT

PTS
PFL

PL

PPS
PTS

PFL

PSS
PSDS
PFL

PL

PSDS
PFL

PPS
PSOS
PST
PT

PTS
PFL

PSDS
PFL

PDT
PT
PSDR
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RAFAEL GUERRA

ROMEL ANIZIO

ROMEU QUEIROZ

SARAIVA FELIPE

SÉRGIO MIRANDA

SILAS BRASILEIRO

TILDEN SANTIAGO

VIRGIUO GUIMARÃES

VITIORIO MEDIOU

Presentes de Minas Gerais: 36

Espírito Santo
JOÃO COSER

JOSÉ CARLOS ELIAS

JOSÉ CARLOS FONSECA JR.

MAGNO MALTA

MARCUS VICENTE

MAX MAURO

Presentes de Espíríto Santo: 6

Rio de Janeiro
ALDIR CABRAL

ALEXANDRE CARDOSO

ALEXANDRE SANTOS

AROLDE DE OLIVEIRA

BISPO RODRIGUES

CANDINHO MATTOS

CARLOS NADER

DINO FERNANDES

DR. HELENa

EBER SILVA

FERNANDO GABEIRA

FERNANDO GONÇALVES

IÉDIO ROSA

ITAMAR SERPA

JOÃO MENDES

JOÃO SAMPAIO

JORGEBITIAR

JORGE WILSON
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PSDB
PPB

PTB
PMDB
PCdoB
PMDB
PT
PT

PSDB

PT

PTB
PFL
PL
PPB

PTB

PFL
PSB

PSDB
PFL
PL
PSDB

PFL
PPB
PSDB

PST
PT

PTB
PFL
PSDB

PFL
PDT
PT
PSDB
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LUISINHO

LUIZ RIBEIRO

LUIZS~RGIO

MÁRCIO FORTES

MILTON TEMER

MIRIAMREID

PAULO DE ALMEIDA

PAULO LESSA

REINALDO GRIPP

ROORIGO MAIA

RONALDO SANTOS

SIMÃO SESSIM

VALDECI PAIVA

VIVALDO BARBOSA

WANDERLEY MARTINS

Presentes de Rio de Janeiro: 33

São Paulo
ALDO REBELO

ANGElA GUAOAGNIN

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

ANTONIO KANDIR

ARLINDO CHINAGLlA

ARNALDO FARIA DE SÁ

ARNALDO MADEIRA

ARYKARA

BISPO WANDERVAL

CELSO RUSSOMANNO

CHICO SARDELlI

CUNHA BUENO

DELFIM NETTO

OR. H~L10

OUllIO PISANESCHI

EMERSON KAPAZ

FERNANDO ZUPPO

IARA BERNARDI

JAIR MENEGUELLI

JOÃO PAULO

PPB
PSOB
PT
PSOB
PT
PSB
PFL
PPB
PL
PFl
PSOB
PPB
PSl
POT
PSB

PCdoB
PT
PSOB
PSDB
PT
PTB
PSOB
PTa
PL
PPB
PFL
PPB
PPB
POT
PTS
PPS
PSDC
PT
PT
PT
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JORGE TADEU MUDALEN

JOSE DIRCEU

JOSÉ GENOINO

JOSÉ ROBERTO BATOCHIO

KINCAS MATTOS

LUCIANO ZICA

LUIZA ERUNDINA

MARCOS CINTRA

MEDEIROS

MENDES THAME

NELa RODOLFO

NELSON MARQUEZELLI

ORLANDO FANTAZZINI

PROFESSOR LUIZINHO

RICARDO BERZOINI

RICARDO IZAR

SALVADOR ZIMBALDI

SAMPAIO OóRIA

SILVIO TORRES

TELMA DE SOUZA

VADÃOGOMES

VALDEMAR COSTA NETO

Presentes de São Paulo: 42

Mato Grosso
CELCITA PINHEIRO

MURILO DOMINGOS

PEDRO HENRY

Presentes de Mato Grosso: 3

Distrito Federal
ALBERTO FRAGA

GERALDO MAGELA

JORGE PINHEIRO

OSÓRIO ADRIANO

PEDRO CELSO

Presentes de Distrito Federal: 5

Goiás
EULER MORAIS

PMDB
PT
PT

PDT
PSB
PT

PSB
PFL

PL
PSOB
PMDB
PTB

PT
PT

PT
PTB
PSOB
PSOB

PSOB
PT
PPB
PL

PFL

PTB
PPB

PMDB
PT

PMDB
PFL
PT

PMDB

Quinta-It:ira 28 04361



04362 Quinta-Icira 28 DlARIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

GEOVAN FREITAS

JUQUINHA

LUIZ BITTENCOURT

NORBERTO TEIXEIRA

PEDRO CHAVES

ROBERTO BALESTRA

VILMAR ROCHA

ZÉ GOMES DA ROCHA

Presentes de Goiás: 9

PMOB
PL
PMOB
PMOB
PMOB
PPB
PFL
PMOB

F~Y<:n~jro d~ 2002

Mato Grosso do Sul
MANOEL VITÓRIO

MARÇAL FILHO

NELSON TRAD

Presentes de Mato Grosso do Sul: 3

Paraná
ABELARDO LUPION

AFFONSO CAMARGO

AIRTON ROVEDA

ALEX CANZIANI

BASiLIO VILLANI

CHICO DA PRINCESA

DILCEU SPERAFICO

DR. ROSINHA

FLÁVIOARNS

IRIS SIMOES

JOSÉ BORBA

JOSÉJANENE

LUCIANO PIZZAno

LUIZ CARLOS HAULY

MAX ROSENMANN

NELSON MEURER

ODiLlO BALBINOnl

OSMARSERRAGLlO

PADRE ROQUE

RICARDO BARROS

SANTOS FILHO

WERNER WANDERER

PT
PMDB
PTB

PFL
PSOB
PTB
PSOB
PSDB
PSDB
PPB
PT
PT
PTB
PMDB
PPB
PFL
PSOB
PMDB
PPB

PSDB
PMOB
PT
PPB

PFL

PFL
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Presentes de Paraná: 22

Santa Catarina
ANTONIO CARLOS KONDER REIS

CARLlTO MERSS

EDINHO BEZ

EDISON ANDRINO

FERNANDO CORUJA

GERVASIO SILVA

HUGO BIEHL

JOÃO PIZZOLATII

PAULO GOUVtA

PEDRO BITIENCOURT

SERAFIM VENZON

VICENTE CAROPRESO

Presentes de Santa Catarina: 12

Rio Grande do Sul
ADÃOPRETIO

ALCEU COLLARES

AUGUSTO NARDES

CEZAR SCHIRMER

DARC/SIO PERONDI

EDIR OLIVEIRA

EZIDIO PINHEIRO

FETIER JUNIOR

GERMANO RIGOTIO

HENRIQUE FONTANA

LUIS CARLOS HEINZE

MARCOS ROLlM

MENDES RIBEIRO FILHO

NELSON PROENÇA

ORLANDO DESCONSI

OSVALDO BIOLCHI

PAULO JOSÉ GOUV~A

PAULO PAIM

ROBERTO ARGENTA

TELMO KIRST

WILSON CIGNACHI

VEDA CRUSIUS

Presentes de Rio Grande do Sul: 22

PFL
PT

PMOB
PMOB
POT

PFL
PPB
PPB
PFL

PFL

POT
PSOB

PT
POT
PPB
PMDB
PMOB
PTB
PSB
PPB
PMDB
PT

PPB
PT
PMD8
PPS
PT

PMOB
PL

PT
PHS
PPB

PMDB
PSD8
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Não há expediente a ser lido

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Passa-se ao

O SR. ELIAS MURAD, servindo como 2° Se
cretário, procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Passa-se à leitura do expediente.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- A lista de presença registra na Casa o compareci
mento de 348 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.

O SR. ELIAS MURAD (PSDB-MG. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, colegas Deputadas e
Deputados, é do conhecimento de todos que, em de
zembro do ano passado, o Congresso Nacional apro
vou, por unanimidade em ambas as Casas, projeto de
lei, originalmente de nossa autoria, que dita uma nova
política de drogas para o País.

Entretanto, o Sr. Presidente da República vetou
cerca de 33 dispositivos do projeto, entre incisos, pa
rágrafos e artigos. O texto ficou bastante mutilado,
mas o Executivo comprometeu-se, depois dos vários
protestos que fizemos, a enviar para o Congresso um
novo projeto, para complementar o anteriormente
aprovado, que se transformou na Lei n° 10.409, de 11
de janeiro de 2002. Semana passada o Governo cum
priu sua promessa e remeteu-nos o projeto em regi
me de urgência constitucional.

Tendo em vista a importância da matéria, Sr.
Presidente, colegas Deputadas e Deputados, solicitei
às Lideranças a urgência urgentíssima, tendo em vis
ta que estamos todos empenhados em aprovar os
projetos que tratam da segurança pública e é de co
nhecimento geral que de 70% a 80% dos crimes co
metidos no País estão ligados direta ou indiretamente
ao problema da droga.

11I - EXPEDIENTE

11- LEITURA DA ATA

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Elias Mu-
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I - ABERTURA DA SESSÃO É interessante observar que ficamos bastante
magoados com os vetos, muito ressentidos, achando
que a Casa estava sendo desprestigiada. Mas agora,
conhecendo o projeto do Governo e depois do conta
to que fizemos com o general Alberto Cardoso, Minis
tro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da
Presidência da República, e com o general Paulo
Uchôa, Secretário Nacional Antidrogas, que me en
tregaram a minuta do projeto pessoalmente, verifica
mos que foram mantidos no mínimo 80% do nosso
projeto original, ou seja, a espinha dorsal da política
antidrogas pela qual lutamos durante dez anos no
Congresso Nacional.

Foi mantido o artigo que acaba com a possibili
dade de prisão para o usuário de drogas que não é
traficante. Ele receberá a chamada pena alternativa, a
pena restritiva de direitos, melhor explicitada no proje
to do Governo, que reduziu para 4 itens as várias pe
nas alternativas estabelecidas no art. 21 do nosso
projeto. São eles a prestação de serviços à comunida
de, a freqüência a programas educativos na área de
prevenção a drogas, a possibilidade de atendimento
psicológico, tanto em regime de internato quanto em
regime ambulatorial, e multas. As multas são relativa
mente pesadas, variando de 20 reais a 20 mil reais.

Sr. Presidente, colegas Deputadas e Deputa
dos, estou de acordo com o projeto enviado para
complementar a nossa lei. Há apenas alguns peque
nos itens que tentaremos modificar, com apresenta
ção de emendas de plenário. Mais uma vez apelo
para os Srs. Líderes a fim de que o projeto enviado
pelo Executivo tramite em regime de urgência urgen
tíssima nesta Casa. Precisamos mostrar que não es
tamos passivos nem indiferentes. A prevenção do
abuso de drogas é crucial para a sociedade.

Sr. Presidente, quero de público elogiar o gene
ral Alberto Cardoso e o general Paulo Uchôa, que nos
trataram com uma gentileza que não recebemos na
época oportuna do Sr. Ministro da Justiça. O Governo
mostra com essa atitude que está disposto a dialogar
e até ressalva que assim procedeu com o intuito não
só de prestigiar o Congresso Nacional, mas também
de preservar o consenso havido em torno da aprova
ção da Lei n° 10.409, de 11 de janeiro de 2002.

Nós, que tanto criticamos os vetos, vimos agora
dizer que estamos de acordo com o texto do projeto
enviado a esta Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. AGNALDO MUNIZ (Bloco/PPS-RO.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero tecer
comentários sobre a Igreja Batista da Lagoinha, res
saltando trecho da Bíblia, na Epístola aos Romanos,

rad.
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capítulo 15, versículo 1: "Mas nós que somos fortes
devemos suportar as fraquezas dos fracos". Assim
tem sido o trabalho da Igreja Batista da Lagoinha, que
proruove a distribuição de cestas básicas e presta
serviços em creches. É um trabalho social muito boni
to.

Quero também ressaltar, fazendo um breve co
mentário, os 80 anos da Assembléia de Deus na Ca
pital do Estado de Rondônia, Porto Velho, entidade
que vem crescendo de forma assustadora, trazendo
amplo desenvolvimento social nas áreas de educa
ção e saúde e atualmente na área de seguros, para
atender a toda a sociedade local. Há também a Rádio
Boas Novas, que tem levado a palavra de Deus como
incentivo ao abandono das drogas e para que as pes
soas saiam da criminal idade e da prostituição.

O mais importante é que essa atividade social é
realizada sem nenhum custo para o Estado. Lá é rea
lizado importante trabalho de erradicação do analfa
betismo, porque, segundo pesquisas, o menor índice
de analfabetismo está no meio evangélico, onde há
grande incentivo para que as pessoas leiam a Bíblia,
o que força as pessoas a aprender a ler.

Para finalizar, quero informar que na próxima
quinta-feira o Presidente Nacional das Assembléias
de Deus, José Welington Bezerra, estará no Estado
de Rondônia, juntamente com o Pastor Dionísio, Pre
sidente das Assembléias de Deus da Cidade de Cam
po Grande, no Estado de Mato Grosso, e o Pastor
Joel Rolder, Presidente das Assembléias de Deus em
Porto Velho, que conta com aproximadamente 20 mil
membros. Esse pastor tem trabalhado juntamente
com as irmãs do ciclo de oração e com os obreiros, no
sentido de trazer benefícios à sociedade.

Sr. Presidente, concluo minhas palavras para
benizando toda aquela população.

Muito obrigado.

O SR. PEDRO EUGÊNIO (PT-PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
volto a ocupar a tribuna para me referir ao processo
de "desconstrução" da SUDENE.

Digo "desconstrução" porque, não obstante pro
blemas que aquela agência atravessava, que esta
vam sendo enfrentados num debate amplo e aberto
nesta Casa, fomos todos surpreendidos, no começo
do ano passado, por uma medida provisória que, de
cima para baixo, sem considerar os interesses da re
gião, extinguiu de um só golpe a SUDENE e a
SUDAM. Os processos vividos no Norte, pela
SUDAM, e pela SUDENE, no Nordeste, eram total
mente diferentes, não podendo ser comparados.

Estou convicto de que pelo menos a SUDENE não
poderia sofrer processo autoritário de extinção.

As conseqüências foram graves. Até hoje a
ADENE, sucessora da SUDENE, não conseguiu es
tabelecer-se como o novo órgão de planejamento re
gional.

Faltavam duas providências fundamentais. Pri
meiro, que a medida provisória fosse votada nesta
Casa, o que até hoje não ocorreu. Esta Casa já teve
condições de realizar audiências públicas. Tomei a
iniciativa, na condição de Presidente da Frente Parla
mentar em Defesa do Norte e Nordeste, de promover
duas audiências públicas ao longo do ano passado.

Essas audiências públicas ouviram diversos
segmentos da sociedade nordestina e tiveram a opor
tunidade de fazer chegar ao Relator da matéria, De
putado Pinheiro Landim, sugestões, muitas das quais
S.Exa. acatou preliminarmente. Mas a medida provi
sória não foi votada nesta Casa até hoje, deixando
grande lacuna. E o vazio mais importante é o de não
auscultar os temores e opiniões da sociedade organi
zada.

Faltava também um instrumento legal, um de
creto do Executivo que regulamentasse um órgão que
foi criado pelo tal instrumento autoritário, pela medida
provisória que extinguiu a SUDENE. Esse decreto
saiu eivado de problemas e, convenhamos, de um
processo dessa natureza não poderíamos esperar
coisa diferente.

Pelo Decreto n° 4.126, de 2002, verificamos que
a ADENE não planeja. Um órgão pensado constituci
onalmente para planejar, pelo decreto não planeja,
apenas implementa decisões advindas do Executivo.

O Conselho Deliberativo, órgão político que diri
ge - ou deveria dirigir e estabelecer as diretrizes do
órgão de desenvolvimento regional-, sai do Nordes
te e fica incrustado no Executivo, no Ministério de
Integração, num desvio e distorção evidentes.

O órgão passa a ser dirigido por um contrato de
gestão. Ora, contrato de gestão é instrumento para
permitir àquelas instituições típicas do Estado geri
rem instituições da administração indireta. O órgão de
desenvolvimento, por sua natureza, é o órgão da ad
ministração direta, órgão típico do Estado. Ele é que
tem de fazer contrato de gestão com outros executo
res que porventura implementem algumas das ações
dirigidas pelo órgão de desenvolvimento. Isso é um
absurdo!

Os incentivos complementares e os recursos re
siduais do FINOR continuam no Ministério da Integra
ção Nacional sendo pagos por critérios não explicita-
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dos até hoje. A medida provisória não foi votada. Esse
é mais um capítulo triste.

Por isso, temos de criar condições para votar ra
pidamente um projeto de conversão, restabelecendo
a SUDENE, não apenas no seu nome, mas também
no espírito genuíno de ser um órgão efetivamente ca
paz de definir o planejamento regional e estabelecer
na região uma política que atenda aos interesses do
nosso povo.

Muito obrigado.

O SR. SIMÃO SESSIM (PPB-RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, estou apresentando à apreciação desta
Casa projeto de lei de minha autoria, alterando a re
dação do art. 1° da Lei n° 5.970, de 11 de dezembro
de 1973, que estabelece competências na desobstru
ção do trânsito de veículos nas vias municipais.

Na verdade, é nossa intenção acabar de uma
vez por todas com a interpretação dúbia em relação
ao papel do agente que pode ou não, por exemplo, em
caso de acidente, fazer a imediata remoção das pes
soas que porventura tenham sofrido lesões, bem
como dos veículos nele envolvidos, se estiverem no
leito da via pública e, conseqüentemente, prejudican
do o tráfego.

A Lei n° 5.970, de 1973, determina que a de
sobstrução da via pública seja feita pela autoridade
ou pelo agente policial que primeiro tomar ciência do
fato. Ocorre, Sr. Presidente, que a legislação aqui cita
da por este Parlamentar é anterior à vigência do inci
so VI do art. 24 da Lei n° 9.570, de 23 de setembro de
1997, que transferiu para os Municípios a responsabi
lidade de gerir o trânsito.

Com a nova legislação em vigor, não só podem
como devem os órgãos executivos de trânsito munici
pais "executar a fiscalização de trânsito, autuar e apli
car as medidas administrativas cabíveis e inerentes
ao novo Código de Trânsito Brasileiro, por infrações
de circulação, estacionamento e parada previstas no
referido Código, no exercício regular do poder de polí
cia de trânsito.

Entendemos, Sr. Presidente, que a nova legisla
ção em vigor dá, portanto, plenos poderes de polícia
ao agente municipal de trânsito, conferindo-lhe a
mesma competência que a autoridade ou o agente
policial dispõem. Mesmo assim, percebe-se que ain
da há certa resistência por parte de alguns comandos
da Polícia Militar, a quem competia controlar o trânsito
nos Estados. Aqui ou acolá ainda estão levando ao pé
da letra a legislação anterior, em que só à PM cabia o
gerenciamento no trânsito. Entendem assim, equivo-

cadamente, alguns setores da Polícia Militar que os
agentes municipais não têm poder de polícia.

Eis, portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, a razão do projeto de lei de nossa autoria, que
espero seja aprovado o mais rápido possível pelos
nobres pares desta Casa.

A nossa proposta, repito, altera parte da reda
ção da Lei n° 5.970, de 11 de dezembro de 1973, que
no art. 1° determina:

"Em caso de acidente de trânsito, a
autoridade policial ou o agente da autorida
de de trânsito que primeiro tomar conheci
mento do fato poderá autorizar, independen
temente de exame de local, a imediata re
moção das pessoas que tenham sofrido le
são, bem como dos veículos nele envolvi
dos, se estiverem no leito da via e prejudi
cando o tráfego".

De acordo com o parágrafo único desse artigo,
fica a autoridade policial ou o agente da autoridade de
trânsito obrigado a lavrar boletim da ocorrência para
autorizar a remoção, consignando o fato, as testemu
nhas que o presenciaram e todas as demais circuns
tâncias necessárias ao esclarecimento da verdade.

Gostaríamos, antes de encerrar a nossa inter
venção, de lembrar que o novo Código de Trânsito
Brasileiro prevê clara divisão de responsabilidade e
sólida parceria entre os órgãos federais, estaduais e
municipais.

Como bem lembrou o ex-Ministro José Gregori,
o Município, em particular, teve sua esfera de compe
tência substancialmente ampliada no tratamento das
questões de trânsito. Nada mais justo, se considerar
mos que é nele que o cidadão efetivamente mora, tra
balha e se movimenta, ali encontrando sua circuns
tância concreta e imediata de vida comunitária e ex
pressão política.

Com isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, os Municípios brasileiros assumiram a responsa
bilidade pelo planejamento, pelo projeto, pela opera
ção e pela fiscalização do trânsito não apenas no âm
bito do perímetro urbano, mas também das estradas
municipais. Isso redunda no fato de que as Prefeituras
passaram a desempenhar tarefas de sinalização, fis
calização, aplicação de penalidades e educação de
trânsito. São responsabilidades que os órgãos execu
tivos de trânsito municipais estão respondendo de for
ma primorosa e com muita competência.

Em outras palavras, as Prefeituras estão reali
zando muito bem o seu papel, no sentido de defender
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a vida, a segurança e a paz que norteia o novo Código
de Trânsito Brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. MÁRCIO BITIAR (Bloco/PPS-AC. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, trago a esta Casa assunto que, em
bora restrito ao meu Estado, é para mim muito caro.
Trata-se das condições que cercam a pavimentação
da BR-364 em território acreano, especificamente o
trecho de 140 quilômetros entre os Municípios de Rio
Branco e Sena Madureira.

É necessário fazer um breve relato dos aconte
cimentos que cercam a pavimentação dessa estrada
que representa para o Acre a sua espinha dorsal, pois
atravessa toda a extensão de seu território no sentido
leste-oeste, ligando a Capital ao segundo mais impor
tante Município, Cruzeiro do Sul, localizado no extre
mo ocidente brasileiro, passando por vários Municípi
os e integrando o povo acreano.

Somente os residentes da região, como eu, po
dem dizer do sacrifício imposto à população pela falta
de acesso à Capital do Estado, posto que Sena Ma
dureira tem hoje não mais que 30 mil habitantes. É
portanto um pequeno Município, sem condições ade
quadas de saúde, educação, segurança e infra-estru
tura. Centenas de mortes são debitadas à falta de
atendimento médico e à impossibilidade física de
acesso à Capital por pessoas infectadas principal
mente pela malária, e acidentados. Poderiam ser esti
mados em milhões os valores referentes à perda de
produção agrícola por falta de acesso ao mercado,
principalmente na época chuvosa, que toma mais da
metade do ano.

Quero com isso dizer, Sr. Presidente, que a pavi
mentação da BR-364 foi e continua sendo o sonho de
todos e de cada um dos acreanos. Por isso não pode
ser largado na incompetência e no abandono.

Se durante os Governos militares não se vislum
brava a possibilidade de pavimentação da BR-364 no
trecho acreano, a responsabilidade pela manutenção
da trafegabilidade pertencia exclusivamente ao Exér
cito, por meio do 7° Batalhão de Engenharia de Cons
trução - 7° BEC, e a organização popular tinha pou
cas chances de ser ouvida, hoje é possível exigir que
de algum modo o Estado mantenha as condições per
manentes de tráfego da estrada e, de preferência,
fora da gestão do Exército.

Tenho razões para dizer isso.
Lembro-me bem de que já em 1982, quando eu

tinha apenas 19 anos e iniciou-se o processo de rede
mocratização do País, com a eleição dos Governado
res Estaduais, as tentativas locais no sentido de reali-

zar a pavimentação da BR-364 foram frustradas pela
resistência do 7° BEC em transferir a responsabilida
de da obra para o Governo Estadual.

Mais adiante, quando o então Presidente José
Sarney esteve no Acre, eu mesmo, juntamente com li
deranças da população de Sena Madureira, fundei o
Movimento de Integração do Acre, cujo eixo central
era o asfaltamento da rodovia. Entregamos ao Presi
dente Sarney um documento reivindicatório da
sub-rogação do trecho entre Rio Branco e Sena Ma
dureira para o Governo do Estado, de modo que aos
poucos e com seus parcos recursos o Governo local
pudesse manter as condições de trafegabilidade da
estrada. Mais uma vez fomos frustrados pela resistên
cia do 7° BEC.

Durante todo esse período e o que se seguiu, o
povo de Sena Madureira suportou inconformado a
desgraça de Governos sucessivos incapazes de com
preender o nosso sacrifício. O 7° BEC, titular da res
ponsabilidade de manutenção da estrada, mal reali
zava raspagens em trechos críticos e rebocava veícu
los atolados no lamaçal em que se transformava a es
trada.

Em 1997, a despeito de todas as denúncias e
disputas divulgadas à época, realizou-se a obra de
pavimentação de parte do trecho de 140 quilômetros,
mais precisamente os últimos 95 quilômetros entre
Rio Branco e Sena, porque, ao sub-rogar a execução
da obra ao Estado, o 7° BEC manteve a titularidade
dos primeiros 45 quilômetros.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, posso
assegurar que nenhum investimento público no Acre
teve para os meus conterrâneos de Sena Madureira
tanta importância, apesar de, como sempre, o BEC
não realizar sua parte na obra, de modo que os prime
iros 45 quilômetros de responsabilidade do BEC man
tiveram-se em más condições.

Pois bem. Encontramo-nos agora nessa situa
ção. O BEC, que historicamente entravou a realização
da obra, e recentemente não cumpriu efetivamente a
sua parte, sem condições de manter o trecho que lhe
cabe praticamente, interdita o tráfego entre as duas
cidades.

Eu me pergunto, Sras. e Srs. Deputados, que in
teresses movem o Exército a manter sob sua tutela a
responsabilidade sobre uma rodovia sem que tenha
condições, orçamento ou sei lá o que para cumprir
com sua obrigação? O que significa esse monopólio?

Aliás, que razões podem ser apontadas para
que o Exército cuide de uma estrada que não divisa
nem leva a nenhuma fronteira com países vizinhos,
pelo contrário, liga a Capital ao interior?
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Como pode impor-se como fez até hoje, che- cursos que tenho ouvido nesta Casa, em relação ao
gando ao cúmulo de impedir que o Governo Estadual, Estado da Bahia.
com seus recursos, realize as obras necessárias? Seria chover no molhado se fosse descrever os

Não consigo perceber respostas razoáveis para últimos anos de governo na Bahia, haja vista o avan-
essas indagações. O que sei e posso afirmar é que o ço nas áreas de tecnologia, indústria, agricultura, pe-
Município de Sena Madureira, que esperou durante cuária, enfim, no desenvolvimento econômico. Tudo
décadas para que seus habitantes pudessem se co- isso aconteceu a partir do projeto de governo criado
municar permanentemente com a Capital do Estado, pelo então Governador Antonio Carlos Magalhães.
para que os doentes não morressem por falta de me- Não vejo obra no Estado feita pela outra parte.
Ihores condições de atendimento, para que os comer- Os avanços que alcançamos têm provocado in-
ciantes e produtores pudessem acessar o mercado veja em muitos Estados. Atualmente, estamos cami-
da Capital, não pode ficar à mercê da incapacidade, nhando para o mais novo projeto em Salvador, o me-
da falta de recursos ou seja lá o que for, do 70 BEC em trô, um sonho para o desenvolvimento das grandes
relação à BR-364. Capitais. Salvador não poderia ficar de fora de um

Mesmo reconhecendo a boa vontade de seus projeto como esse.
comandantes e a formação de seus oficiais e solda- Sr. Presidente, penso que devo estar sonhando
dos, não se pode brigar com os fatos. E o fato é que o ou delirando, devido às coisas que tenho ouvido dizer
trecho de responsabilidade do BEC, já reduzido para aqui.
35 quilômetros por causa da obra de 10 quilômetros Não nasci na Bahia. Tornei-me baiano por op-
realizada pelo Governo entre a Capital e o aeroporto, ção ou ta/vez por ver o amor, o apego, a vontade, o
está ficando intransitável e interditando, como outro.- trabalho, ao longo dos últimos dezesseis anos, pelo
ra, o acesso entre Rio Branco e Sena Madureira. E menos, do grupo do ex-Senador Antonio Carlos Ma-
necessário que, de uma vez por todas, o trecho seja galhães. Sou muito mais baiano do que muitos que ali
sub-rogado ao Governo Estadual e recursos sejam li- nasceram. Tornei-me baiano por opção e não por
berados para que encerremos para sempre essa de- obrigação. Por quê? Porque tenho acompanhado o
pendência em relação ao 70 BEC. trabalho que está sendo implantado. A força de vonta-

Na Assembléia Legislativa do Estado do Acre já de do grupo que hoje está no Governo da Bahia, no
há quem levante suspeitas sobre esse monopólio. De- sentido de fazer crescer o Estado, é de entusiasmar
putados de todas as tendências repercutem a insatis- qualquer um que lá chega. Estamos sempre ouvindo
fação do povo, que não compreende como uma estra- elogios de pessoas que chegam no nosso Estado.
da pavimentada há apenas cinco anos começa a ser Aqueles que foram à Bahia quinze, vinte anos atrás e
interditada por causa da inoperância de um organis- hoje visitam o Estado, de férias, ficam entusiasmados
mo que, a rigor, deveria estar cuidando de outros tre- com o que vêem, com o nosso desenvolvimento.
chos e outras obras. Por isso, Sr. Presidente, fico sem entender algu-

Quero portanto, Sr. Presidente, deixar aqui o mas coisas que tenho ouvido.
meu protesto em defesa do povo de minha terra, es- Na próxima sexta-feira, por exemplo, o grupo do
pecificamente neste caso do Município de Sena Ma - Governo estará inaugurando, no Município de Itabu-
dureira, que não pode retroceder no tempo e reviver o na, mais um colégio modelo. Ele leva o nome do
sacrifício do isolamento e do abandono. ex-Presidente desta Casa, Luis Eduardo Magalhães,

Para finalizar, apresento um requerimento de in- que revolucionou a educação na Bahia. Estaremos
formações, dirigido ao Ministério da Defesa, no qual buscando reformar ainda o complexo policial daquela
solicito que sejam fornecidos os dados detalhados da cidade, que em uma semana viveu período de violên-
programação e da execução física e financeira do 70 cia nunca antes visto em toda sua história. Seqües-
BEC, referentes ao trecho da BR-364 no Estado do tros, roubos, assaltos e homicídios aconteceram na-
Acre, nos últimos cinco anos. quela cidadezinha de aproximadamente 200 mil habi-

Era o que tinha a dizer. tantes.
Muito obrigado. Esse Município não é dirigido pelo grupo do

O SR. REGINALDO GERMANO (PFL-BA. ex-Senador Antonio Carlos Magalhães. Pelo contrá-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. rio, é administrado por um Prefeito de oposição, e o
Deputados, ocupo a tribuna nesta tarde para dizer que temos encontrado lá é lastimável. A enchente que
que, às vezes, penso que não estou enxergando a re- atingiu Itabuna no mês de janeiro deixou centenas de
a/idade ou que são fruto da minha imaginação os dis- famílias desabrigadas. O estádio de futebol, adminis-
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trado pela Prefeitura, está abandonado. E precisamos
do futebol para as crianças não terem a opção de se
guir o caminho das drogas, da violência, da marginali
dade.

Por essa razão, Sr. Presidente, ocupo pela pri
meira vez neste ano a tribuna para defender um traba
lho que tem sido feito não com paixão, mas com equi
líbrio, para que o povo baiano possa dele usufruir.

Muito obrigado.
A SRA. ELCIONE BARBALHO (PMDB-PA.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, venho hoje à tribuna para de
nunciar um gravíssimo crime ecológico que vem
acontecendo - até há pouco tempo, de forma clan
destina - no Município paraense de Ulianópolis, loca
lizado a cerca de 400 quilômetros de Belém.

Em setembro do ano passado, o mecânico sol
dador Manuel Benedito dos Santos, de 35 anos, ope
rário da Usina de Passivos Ambientais - USPAM, lo
calizada naquele Município, morreu de forma misteri
osa. Desconfiados, os colegas de trabalho de Manuel
afirmam que a sua morte tem relação com as ativida
des da USPAM, empresa que, segundo eles, teria
sede em Jundiaí, São Paulo, e seria especializada no
armazenamento e na incineração de resíduos indus
triais.

Eles afirmam que Manuel teria morrido após
tentar soldar uma tubulação de 800 mililitros de um
produto chamado 2.3 DCA (dicloro de anilina), subs
tância altamente tóxica que, se inalada e manuseada
sem equipamentos de proteção, pode levar à morte.

Revoltados, os trabalhadores da empresa e os
demais moradores da cidade começaram a denunciar
a USPAM, acusando-a de estar poluindo o meio ambi
ente.

Só no início deste ano, preocupados também
com os possíveis impactos ambientais causados pela
incineração irregular de lixo tóxico industrial, é que o
Secretário de Meio Ambiente de Ulianópolis, a Dele
gacia de Meio Ambiente do Pará e o Instituto de Polí
cia Científica Renato Chaves resolveram investigar o
local, descobrindo que a morte do operário era só a
ponta do iceberg.

A USPAM, Sr. Presidente, funciona há dois anos
de forma irregular, ou seja, sem nenhum registro e
sem pagar tributos ao Estado, na antiga sede da
Companhia Brasileira de Bauxita - CBB, subsidiária
da Vale do Rio Doce. Ela teria conseguido um alvará
de funcionamento da própria Prefeitura, com o apoio
da CBB, alegando que recuperaria as áreas degrada
das pela extinta Companhia Brasileira de Bauxita; tra
to esse que nunca foi cumprido.

Durante uma inspeção, os técnicos descobriram
no pátio da empresa lixo tóxico industrial proveniente
de vários Estados e até contêineres procedentes do
Japão, que entravam irregularmente no Estado. As
condições de armazenamento também eram as pio
res possíveis: os contêineres encontravam-se total
mente deteriorados, expostos a céu aberto e direta
mente em contato com o solo. Nem é preciso dizer
que a empresa também não contava com um químico
responsável e que os operários, que foram dispensa
dos desde o final do ano passado, não possuíam
equipamentos adequados para manusear o material.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu me
pergunto: como pode uma empresa se instalar num
determinado Município, deforma totalmente irregular,
para exercer determinada atividade e fazer outra
completamente diferente e de forma tão criminosa?
Toda essa história ainda é muito estranha!

Para se ter idéia dos danos causados à agricul
tura local, mesmo com toda a evolução nesse setor, a
produtividade caiu 35% nos últimos dois anos, sem
contar as pessoas que podem ter sido contaminadas
por esses resíduos tóxicos e sequer têm conhecimen
to da procedência de suas doenças.

É importante observar, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, que grande parte dos resíduos in
dustrias tratados pela USPAM chegam ao Pará por
via fluvial, sem nenhuma fiscalização preventiva con
tra acidentes que possam causar danos ambientais
aos rios da região.

Estou aqui com um vídeo sobre o assunto, de
nunciado com exclusividade pela TV RBA, em Belém,
que estarei encaminhando ao Ministro do Meio Ambi
ente, José Sarney Filho, para que sejam tomadas as
devidas providências e garantido o amparo a popula
ção de Ulianópolis no que for necessário.

Gostaria que este pronunciamento fosse publi
cado no Jornal da Câmara e divulgado no programa
A Voz do Brasil.

Muito obrigada.

O SR. JOÃO MENDES (PMDB-RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, na última quarta-feira, estive nesta tribuna
para alertar esta Casa e as autoridades deste País
para a epidemia de dengue que assola meu Estado, o
Rio de Janeiro.

Pois bem. Na ocasião, havia cerca de 25 mil ca
sos confirmados da doença. Pasmem, Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados: só neste final de semana fo
ram confirmados pela Prefeitura do Rio mais 4.221
casos.
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Na segunda-feira próxima passada, técnicos da
FUNASA - Fundação Nacional de Saúde e da Secre
taria de Saúde se reuniram no Rio para coordenar o
combate à epidemia e definir a programação para o
que se está sendo chamado de "Dia D de combate à
dengue", o dia 9 de março.

Na ocasião, o Sub-Secretário de Assistência à
Saúde, do Ministério da Saúde, João Gabbardo dos
Reis, anunciou que está em estudo a liberação de re
cursos extras do SUS - Sistema Único de Saúde,
para atender aos casos de dengue no Estado.

Espero sinceramente que esses estudos não
demorem muito, pois, como pode ser constatado pe
los números deste último fim de semana, o mosquito
não espera.

Sr. Presidente, o Estado do Rio vai usar cerda
de 5 mil homens da Defesa Civil Municipal e Estadual,
que combaterão a dengue e farão também atendi
mento médico nos CIEPs - Centros Integrados de
Educação Publica, juntamente com 2.020 voluntários
que já estão trabalhando e ainda o Corpo de Bombei
ros.

Todas essas medidas são de fundamental im
portância para que possamos minimizar o mau que
vem causando a doença em meu Estado. No entanto,
volto a bater na mesma tecla que venho batendo há
mais de um ano nesta Casa: é extremamente neces
sária a criação de um órgão específico para o comba
te a essas doenças associadas ao calor, como a den
gue, a malária, a febre amarela, a doença do sono e
tantas outras transmitidas por insetos.

Espero que no próximo verão eu não precise
mais falar sobre epidemia em meu Estado.

Sr. Presidente, gostaria de solicitar a reprodu
ção deste discurso no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.

O SR. MARÇAL FILHO (PMDB-MS. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, revigora-me o motivo pelo qual me pronun
cio mais uma vez desta tribuna.

Trata-se de mais uma conquista para o Estado
de Mato Grosso do Sul, desta vez atendendo ao Mu
nicípio de Laguna Caarapã, ao qual, pelas minhas ati
vidades parlamentares, destinei recursos no montan
te de aproximadamente R$ 1 milhão para diversas
áreas: infra-estrutura urbana, infra-estrutura hídrica,
melhorias das condições de habitabilidade. E agora,
através de emenda parlamentar por mim inserida no
Orçamento Geral da União de 2001, foram liberados
R$ 80.000,00 pela Secretaria Especial de Desenvol
vimento Urbano, com a participação sempre tão em-

penhada do Ministro Ovídio de Angelis, para a reali
zação de mais uma obra de infra-estrutura na cidade.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, mis
ter se faz dizer da colaboração sempre presente das
Lideranças do Município, em especial do Prefeito Luiz
Carlos Rocha Lima. E mais: o Município de Laguna
tem tido grande participação no desenvolvimento de
Estado de Mato Grosso do Sul, o que aumenta as
nossas expectativas em relação aos outros Municípi
os, onde hoje vive o povo sul-mato-grossense espe
rançoso e ansioso por mais trabalho, mais conforto,
mais educação e, principalmente, mais segurança.

Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (PT-RS. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, comparecemos a esta tribuna no dia de hoje com
o objetivo claro de elucidar algumas questões a res
peito das prévias para escolha do candidato do Parti
do dos Trabalhadores que disputará o Governo do
Estado do Rio Grande do Sul.

No dia 17 de março de 2002 será feita a votação
das prévias. A disputa pelo Governo do Estado está
entre dois candidatos que muito orgulham nosso par
tido: Olívio Dutra, ex-Deputado Federal, ex-Prefeito
da Capital e hoje Governador do Estado; e o compa
nheiro Tarso Genro, ex-Deputado Federal e atual Pre
feito da Capital.

Em primeiro lugar, gostaríamos de dizer que tra
balhamos pelo consenso. Dialogamos com Olívio Du
tra, com Tarso Genro e com todos os setores do parti
do. Nossa posição é no sentido de lutar até o último
minuto pelo diálogo entre ambos, fazendo com que o
nosso projeto seja reeleito no Estado e contribua para
levar Lula à Presidência da República.

Temos orgulho de pertencer a um partido que
congrega nomes corno Olívio Dutra e Tarso Genro. E,
se não for possível o consenso, vamos concretizar a
democracia que tanto divulgamos através do voto. O
que há de errado nisso?

Gostaríamos de elucidar nosso ponto de vista
em relação a essa disputa com uma frase que temos
repetido inúmeras vezes: "Feliz do partido que tem
quadros de grande expressão. Feliz do partido que
pode se dar ao luxo de escolher um entre grandes no
mes para concretizar o mesmo projeto".

A partir desse pensamento gostaríamos de di
zer que não concordamos com aqueles que fazem
alarde, como se as prévias enfraquecessem o partido
e representassem o pior dos mundos. Nosso partido
defende a democracia com garra, e é com garra que
demonstramos à população a transparência que
sempre tivemos. Nada temos a esconder. Por isso, va-
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mos às prévias, e que vença aquele que for escolhido
pela maioria.

Embora tentem emaranhar nosso processo de
escolha, embora nos atirem pedras, temos visão clara
e específica quanto a esta questão: que prevaleça a
transparência na forma de agirmos. Essa transparên
cia dá visão ao povo gaúcho. Sabemos porque vie
mos e para onde queremos ir. Sabemos o que repre
sentamos!

A Frente Popular do Rio Grande do Sul, com
posta por PSB, PT e PCdoB, está participando de for
ma direta, ostensiva e positiva desta caminhada.
Estão marcados cinco debates na Capital e no interior
do Estado, onde ambos os candidatos defenderão, da
sua maneira, projeto único que focaliza a questão so
cial. Embora tenham maneiras diferentes de gover
nar, o objetivo é o mesmo. São dois grandes nomes
que agregam grandes lideranças. O Partido dos Tra
balhadores tem orgulho de ter estes dois grandes es
tadistas em seu quadro.

O que nós esperamos é que o debate seja feito
no mais alto nível, pois as divergências, com certeza,
ficarão no campo das idéias e na forma de dar anda
mento ao projeto que beneficia tantos gaúchos.

Após essa etapa, no dia 23 de março havere
mos de homologar a chapa composta pelo nosso
candidato a Governador, pelo Vice-Governador, pe
los dois candidatos ao Senado e pelos dois suplentes.
Esperamos compor a chapa e defender com afinco
aquilo em que sempre acreditamos. Estamos há de
zesseis anos nesta Casa e sentimos orgulho em dizer
que nunca nos desviamos da proposição inicial. Esta
mos aqui pelo voto de milhares de cidadãos gaúchos
e esperamos continuar nossa caminhada junto a tra
ba�hadores' aposentados e discriminados.

Terminamos citando pensamento que construí
mos durante a luta por aqueles que defendemos: "So
nhar com um mundo melhor para todos é um direito,
mas lutar para construir este mundo é um dever da
queles que amam a liberdade e buscam a justiça".

Muito obrigado.
O SR. NILTON CAPIXABA (PTB-RO. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, a presença e as manifestações da Palavra de
Deus em nossas vidas são sempre muito fortes e de
cisivas, assim como para milhões de fiéis e membros
da Assembléia de Deus no Brasil.

Quero, nesta oportunidade, evidenciar que
amanhã, dia 28, a Assembléia de Deus completa 80
anos de fundação em Porto Velho, Rondônia. Ao lon
go dessa jornada, ocorreram muitos percalços, mas
também muitas vitórias. Temos em Rondônia uma

grande obra de evangelização, com quase 100 mil
membros e uma centena de templos espalhados por
todos os 52 Municípios, distritos e vilas, mesmo os
mais distantes e isolados da floresta.

Com perseverança e fé, a Assembléia de Deus
conquistou o respeito e a admiração das autoridades
e do povo rondoniense, sobretudo, calcados na pos
tura ética e nos princípios bíblicos que sempre norte
aram sua caminhada.

À frente desse exército divino estão os ilustres
irmãos Joel Holder e Nelson Luzchtemberg, homens
que não medem esforços para conduzir o povo de
Deus nos caminhos seculares, à espera de sua re
denção, que de certo será alcançada.

Mas, muito antes disso, nos idos de 1920, ainda
quando se construía a Estrada de Ferro Madei
ra-Mamoré, apesar de todas as dificuldades do cli
ma e da geografia regional, um pioneiro assembleia
no caminhava nas trilhas e remava solitário nos igara
pés e rios para levar o Evangelho às pequenas comu
nidades do rincão amazônico, que viria a ser nomina
do Território Federal do Guaporé.

O Pastor José Marcelino, a quem presto saudo
sa e póstuma reverência, foi, além de operário da
Estrada de Ferro, o semeador do Evangelho. Nós o
consideramos um verdadeiro apóstolo do século XX,
que nos legou exemplo de dedicação à obra de Deus.
Não importava a ele a distância ou a dificuldade.
Importava cumprir a missão de conduzir a palavra.

A mesma missão de pioneirismo da doutrina
pentecostal, que amanhã completa 80 anos em Ron
dônia, teve início há 90 anos em Belém, no Pará. A
passagem memorável é, também, digna de registro,
segundo ensina-nos o historiador paraense Manoel
Castro.

Devido à Proclamação da República, em 1889,
Marechal Deodoro da Fonseca e o novo governo re
publicano tornaram leigo e laico o Estado, separan
do-o da Igreja Católica Romana. E, já no início do sé
culo XX, o Governo afastou o ensino religioso das es
colas públicas. Como decorrência desse ato oficial,
vários representantes católicos saíram da vida políti
ca.

Essa foi a oportunidade que os missionários as
sembleianos tiveram para se fixar no País, mesmo
contando com pouco apoio, como aquele dispensado
pelo Visconde de Souza, em Belém. O tempo correu,
e a demonstração da força profética da Palavra de
Deus está consolidada, não somente na Amazônia,
no Pará ou em Rondônia. Hoje, a Convenção Geral
das Assembléias de Deus no Brasil, presidida pelo
Pastor José Wellington Bezerra da Costa, conta com
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17 mil pastores e milhões de membros em todos os
Estados da Federação.

A mesma força divina que fez reunir em 17 de ju
nho passado mais de 100 mil pessoas em Belém,
para comemorar os 90 anos da Assembléia de Deus
no Pará, manifestar-se-á amanhã em Porto Velho
para a celebração dos 80 anos da congregação as
sembleiana em Rondônia.

Em função de tão elevada e distinta história,
construída dia a dia por homens e mulheres obstina
dos na difusão, no ensino e na prática do Evangelho,
registro, emocionado, esta data. Que os oitenta anos
da Assembléia de Deus em Rondônia sejam um mar
co definitivo para a paz do Senhor no coração de to
dos.

Muito obrigado.
O SR. JOÃO COSER (PT-ES. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no
dia 17 de fevereiro foi lançada a Campanha da Frater
nidade de 2002 da Igreja Católica, pela Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil. Este ano o tema esco
lhido foi "Fraternidade e povos indígenas". Lema: "Por
uma terra sem males".

No Espírito Santo, a abertura da campanha con
tou com a participação de mais de 2 mil pessoas. A
celebração foi conduzida pelo nosso Arcebispo, D. Sil
vestre Scandian, em praça pública, defronte à Cate
dral Metropolitana. Foi um momento rico, em especial
para as comunidades eclesiais de base que, com
olhares de admiração, juntaram-se aos tupiniquins e
guaranis.

Foi, sem dúvida, emocionante a celebração. Li
deranças indígenas contaram um pouco da história
de seu povo, falaram sobre os desafios e as lutas que
travam há muito tempo contra interesses poderosos
na região onde vivem. Por meio de seus relatos, de
sua dança e de outras atividades, mostraram peque
na parte da riqueza de sua cultura milenar.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, partici
pando daquele momento tão importante, comecei a
refletir se os que estavam ali compreendiam a profun
didade da mensagem daqueles povos, se, assim
como eu, viam-nos como guerreiros que travam luta
incansável de resistência há mais de quinhentos
anos.

E, naquele momento, nobres colegas, eu me
perguntava: será que todos os que aqui estão foram
informados da verdadeira trajetória dos povos indíge
nas do Brasil? Ou será que ainda têm a versão da his
tória dominante, cujos registros oficiais contam que,
no processo de colonização brasileira, os heróis fo
ram os portugueses? Os índios, segundo alguns li-

vros ainda adotados em nossas escolas, são intrusos
e bandidos violentos.

Ali, na abertura da Campanha da Fraternidade,
com certeza, muitos já tinham consciência da verda
deira história. Em 1500, quando os portugueses apor
taram em Santa Cruz de Cabrália, viviam nessas ter
ras, à beira de rios de margens plácidas e de berço
esplêndido, 6 milhões de pessoas, denominadas índi
as pelos invasores. Essas pessoas eram integrantes
de novecentos povos distintos, com culturas, línguas
e maneiras diferentes de viver.

A colonização foi ação tão devastadora e geno
cida, nobres colegas, que hoje restam no Brasil ape
nas 550.438 indígenas, muitos vivendo em áreas ur
banas. Naquele determinado período histórico, os pa
íses europeus mediam seu grau de desenvolvimento
pela dominação de outros povos e territórios. Para
Portugal, colonizar o Brasil significava a possibilidade
de ampliar seu poder econômico e político.

Mas não foi apenas naquele momento ou na
constituição de governos monarcas que se violou o
direito à vida dos povos indígenas: os governos repu
blicanos continuaram a ação genocida, sem reconhe
cer qualquer direito daqueles nativos, os verdadeiros
donos da terra.

Comunidades inteiras foram dizimadas por do
enças ou por interesses econômicos; vários povos
acabaram expulsos de suas terras, "desaldeados",
perdendo sua identidade cultural, forçados a incorpo
rar realidade que não era a sua, mas de seus domina
dores.

E, na celebração de abertura da Campanha da
Fraternidade de 2002, eu continuava a pensar sobre o
imenso passivo sociocultural e econômico que o Bra
sil tem para com os povos indígenas, com certeza, in
calculável e impagável.

A CNBB está mais uma vez de parabéns por es
colher para a Campanha da Fraternidade tema de ta
manha relevância. Será espaço importante no qual
estaremos discutindo vários aspectos da realidade
daqueles povos. Isso - quem sabe? - ajudará a des
pertar a população brasileira para a gravidade da situ
ação atual.

Sr. Presidente, como havia citado anteriormen
te, existe no Brasil um total de 550.438 indígenas que
integram 225 povos, com 180 línguas diferentes. Des
tes, conforme demonstram o IBGE e o livro "Esta terra
tinha dono", 358.310 estão em terras indígenas, 900
ainda se mantém totalmente isolados e 191.228 vi
vem nas cidades. Dos 27 Estados brasileiros, 21 pos
suem comunidades indígenas.
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No Espírito Santo, Estado onde vivo, há 1.644
indígenas que integram dois povos: os tupiniquins e
os guaranis. A história de cada um tem riqueza enor
me. Os guaranis, por exemplo, chegaram em busca
da "terra sem males", lugar onde não haveria sofri
mento, doença ou morte.

Lá no norte do Estado, em revelação feita a uma
das lideranças indígenas por Nhanderuvuçu (pronun
cia-se ianderú), o deus dos guaranis, foi escolhida a
terra prometida. Depois de longa migração, no início
da metade do século XX, aquele povo instalou-se no
Município de Aracruz, terra belíssima, com toda a ri
queza e a diversidade oferecidas pela Mata Atlântica
brasileira, com muitos rios, córregos e mar. Ali cons
truíram sua aldeia.

Para os guaranis e as demais populações indí
genas, Sr. Presidente, a terra não tem significado co
merciai, diferente da visão do homem ocidental. Eles
mantêm relação especial com a terra, tanto na forma
de ocupá-Ia quanto na sua utilização. A posse nunca
é individual, mas, sim, coletiva: ela pertence ao povo.
Como bem escreveu Paulo Suess, "ela, a terra, é seu
chão cultural, habitada por suas tradições, referência
básica de seus valores vitais, prenhe de mitos, campo
de sua história".

Em 1855, o Cacique Seathe (pronuncia-se Sea
to), do povo duwamish, da América do Norte, escrevia
para o Presidente norte-americano:

Como pode comprar o céu, o calor da
terra?

Tal idéia nos é estranha. Nós não so
mos donos da pureza do ar ou do resplen
dor da água. Como podes então comprá-los
de nós? ..

Sabemos que o homem branco não compreen
de o nosso modo de viver. Para ele, um torrão de terra
é igual ao outro porque ele é um estranho que vem de
noite e rouba da terra tudo aquilo quanto necessita.

A terra não é sua irmã, mas sim sua inimiga e,
depois de sugá-Ia, ele vai embora...

~ Sua ganância empobrecerá a terra e vai deixar
atrás de si os desertos... "

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os gua
ranis, com todo o seu sonho, não imaginavam que
aquela terra prometida seria maculada pela ação de
uma multinacional que vem com toda a ganância pe
culiar ao capital.

A Empresa Aracruz Celulose faz a ocupação de
mais de 30 mil hectares de terras indígenas. Derruba
a Mata Atlântica para plantar eucalipto. Para V.Exas.
terem idéia da agressividade com que ocupou aquele

território, sua fábrica está instalada sobre antiga alde
ia chamada Macacos.

Hoje, a vida deste povo é de esperança, mas
também de tristeza. Não há mais córregos, pássaros,
caça, e a terra está cada vez mais empobrecida pela
monocultura de eucalipto. Como é possível, nobres
colegas, que interesses tão alheios à população indí
gena, que vem de muito longe, cause tanta destrui
ção? Como é possível que o Governo brasileiro e o
Governo de meu Estado se tornem inimigos dos tupi
niquins e dos guaranis e escancarem as portas para
aquela multinacional, como todas as benesses?

Gostaria de aproveitar a oportunidade para con
vidar a Comissão de Meio Ambiente desta Casa e to
dos os nobres colegas a conhecer essa realidade cru
el mais de perto. A partir da experiência do Espírito
Santo - quem sabe? - a Câmara dos Deputados se
sensibilize e perceba o quanto é importante para a so
brevivência desses povos a aprovação do Estatuto do
índio. Não aquele que os usineiros, madeireiros, mi
neradores e as empresas de celulose querem, mas
aquele reivindicado e suplicado pelos povos indíge
nas.

O que restou desses povos não é absolutamen
te mérito do Governo brasileiro, mas de sua capacida
de de resistência e organização. É um povo guerreir,.
que enfrenta a destruição e luta incansavelmente
pela recuperação de suas terras e pela preservação
de sua cultura. É um povo que coloca em xeque a pre
potência dos brancos, a sua sede de devastação dos
recursos naturais, a sua busca ilimitada do lucro.

Entristece-nos ver que alguns desses povos
preferem desistir da vida a perder sua identidade cul
tural, seja através do alcoolismo, seja através do sui
cídio. É preciso recuperar a esperança de alguns, e
acredito que a Campanha da Fraternidade da CNBB
terá papel muito importante nesse sentido.

Coloco meu mandato à disposição da Campa
nha da Fraternidade e da luta dos povos indígenas do
Brasil. Estarei lutando pela aprovação do Estatuto do
índio e creio que o grande exemplo que esta Casa po
derá dar, Sr. Presidente, integrantes da Mesa Diretora
e nobres colegas, será a aprovação deste estatuto.

Temos que ter a responsabilidade de alterar o
curso desta triste realidade e resgatar a esperança de
que esses povos continuarão a existir, com toda sua
diversidade. Porque, senhoras e senhores, além do
direito de existir, eles têm muito a nos ensinar.

Sr. Presidente, tratarei de outro assunto deste
ponto em diante. Peço a V. Exa. que determine a trans
crição nos Anais da Casa do Projeto "Segurança PÚ
blica para o Brasil", apresentado pelo Instituto Cida-
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dania, cujo coordenador é o presidente de honra do
Partido dos Trabalhadores, Luís Inácio Lula da Silva,
nosso pré-candidato à Presidência da República.

Esse programa tem como objetivo principal de
bater os princípios de uma nova política de segurança
pública, os problemas estruturais e o apoio necessá
rio a quem conduz e a quem trabalha nessa área.
Além disso, tem como meta a criação do sistema úni
co de segurança pública nos Estados, unificando as
Polícias Civil e Militar, criando um comando único
com um núcleo de formação em segurança pública e
proteção social, formando áreas integradas de segu
rança pública e fazendo com que tenhamos uma nova
realidade no setor.

É desnecessário falar da realidade da seguran
ça pública no Brasil, do nível de insegurança da popu
lação e da necessidade de criação de um programa,
não para o futuro, mas para o presente. Não é possí
vel que a classe política, os empresários e o cidadão
comum não possam sair de casa com medo de se
qüestros, de assassinatos, de roubos.

O projeto fala também da criação de órgão inte
grado de informação e de inteligência na Polícia; dis
cute a necessidade de definição de piso mínimo para
o trabalhador da segurança pública, evrtando que te
nha outro tipo de trabalho para complementar seu sa
lário. Dessa forma, é impossível ter segurança garan
tida.

Para concluir, Sr. Presidente, gostaria de falar
da decisão do Tribunal Superior Eleitoral em relação
às coligações partidárias que disputarão as eleições
deste ano. Na prática, acreditamos que a decisão se
dá num momento infeliz e com uma dose de casuís
mo muito grande. Ainda assim, é bom que o Tribunal
Superior Eleitoral faça o que o Congresso Nacional
não teve coragem para fazer, ou seja, profunda refor
ma política, reafirmando o princípio constitucional de
que temos partidos nacionais, portanto, as coligações
nacionais têm obrigação de ser repetidas nos Esta
dos.

O Partido dos Trabalhadores sofrerá com isso,
outros partidos também, porque estamos a apenas
oito meses das eleições. Mas é melhor, Sr. Presiden
te, ver as Cortes superiores tomarem suas decisões
com base na lei e na Constituição do que vivermos no
passado com a conveniência política do momento.

Portanto, apesar das dificuldades, é importante
para a educação política brasileira a existência de
partidos com projetos nacionais, ramificações nos
Estados, ideologia e, automaticamente, alianças na
cionais e estaduais. Sei que muitos partidos, inclusive
o PT, estão pensando em ingressar com recurso no

Supremo Tribunal Federal, mas, se eu fosse presiden
te de partido, não o faria. A meu ver, devemos forçar a
educação, inclusive da classe política. É lamentável
que o partido faça uma política em âmbito nacional e
outra completamente diferente nos Estados. Sou a fa
vor, apesar do sofrimento, de cumprirmos rigorosa
mente a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. A par
tir de hoje, vamos fazer a eleição nos novos moldes.

Muito obrigado.
"O exemplar 'Projeto Segurança Pública para o

Brasil', trabalho apresentado pelo Deputado João Co
ser, encontra-se no CeDI - Coordenação de Arquivo
da Câmara dos Deputados, conforme Guia de Trans
ferência n° 04/2002, emitida pelo Departamento de
Taquigrafia, Revisão e Redação" (Art. 98, § 3°, do Re
gimento Interno da Câmara dos Deputados).

Durante o discurso do Sr. João Coser,
o Sr. Themístocles Sampaio, § 2° do art. 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Marçal
Filho, § 2° do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Marçal Filho) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Lael Varella.

O SR. LAEL VARELLA (PFL-MG. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, no debate sobre as medidas a serem adota
das para a melhoria da segurança pública, tem surgi
do idéias inteligentes e concretas, junto com outras
descabidas e contraproducentes, como o desarma
mento dos pessoas honestas, o que só fará crescer a
audácia dos bandidos.

Diagnósticos e soluções, das mais simples às
mais complexas, vão surgindo, em profusão, mas
pouco se tem dito sobre o valor das forças policiais.
Num programa de televisão (o Observatório da
Imprensa, transmitido pelas TV Educativa e TV Cul
tura), o capitão da Polícia Militar de São Paulo e co
mandante do Grupo de Ações Táticas Especiais 
GATE, Diógenes Lucca, chamou a atenção para o
justo reconhecimento do trabalho dos bons policiais,
aqueles que arriscam a própria vida, todos os dias,
em benefício da sociedade. Dizia o oficial que esse
reconhecimento é murto mais importante do que o
próprio salário. Trata-se de uma questão humana fun
damentai, capaz de exercer enorme influência na efi
cácia operacional das forças policiais que dão comba
te ao crime.

Sr. Presidente, é importante o reconhecimento
do nobre valor da honra. Esta é a palavra-chave.

Ela se desdobra em valores tais como dignida
de, respeito, reconhecimento. É em nome dela que
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milhares e milhares de cidadãos acorrem à carreira
policial. Baixos salários, trabalho árduo e de risco,
tudo isso pouco importa. Honra é o que todos bus
cam. E honra, justamente, é o que lhes tem sido nega
do.

Essas as palavras do nosso nobre colega e jor
na�ista João Mellão Neto, publicadas no jornal O
Estado de S. Paulo, edição do dia 8 de fevereiro de
2002, em artigo com o sugestivo título "O cavalo bran
co de Napoleão", do qual passo a ler alguns trechos:

O outro mote é a valorização social do
policial. Existem policiais corruptos? Sem
dúvida. Mas existem também instrumentos
eficientes para expurgá-los. Só no ano
2000, mais de 600 policiais militares foram
expulsos da corporação. Que sejam outros
600 neste ano, paciência. Não é sobre eles
que se deve focar o holofote. Todos os dias,
dezenas de outros policiais, anônimos, arris
cam a vida, elucidam casos complexos, de
monstram bravura e denodo no exercício de
suas funções. Seus méritos têm de ser re
conhecidos, suas realizações têm de ser
destacadas, a opinião pública tem de co
nhecê-los.

Se a mídia não se propuser a fazê-lo,
que o faça, então, o governo. Há muita pu
blicidade oficial inútil. Por que não trocá-Ia
por inserções em que a cada dia é contada
a história de um policial que se destacou?
De um lado, o povo criará maior empatia
com a polícia; de outro, o exemplo motivará
milhares de outros policiais.

Se eu fosse o governador, meus filhos,
de hoje em diante dedicaria boa parte do
meu tempo em visita a quartéis, batalhões e
delegacias. Falaria às tropas, condecoraria
pessoalmente - e na presença da família 
todos os policiais que se tivessem destaca
do no cumprimento do dever. Publicaria seu
nome e seus feitos nos jornais e no Diário
Oficial.

Honra, meus filhos, esta é a pala
vra-chave. Ela se desdobra em valores tais
como dignidade, respeito, reconhecimento.
É em nome dela que milhares e milhares de
cidadãos acorrem à carreira policial. Baixos
salários, trabalho árduo e de risco, tudo isso
pouco importa. Honra é o que todos bus
cam. E honra, justamente, é o que lhes tem
sido negado. Napoleão, o maior dos genera-

is, antes de cada batalha, montava em seu
cavalo branco e galopava à frente de seus
soldados. A mensagem era forte e cristalina.
Ele, ali, lhes oferecia a honra. E eles, em
troca, lhe faziam o resto.

Sr. Presidente, peço a V.Exa. que autorize a
transcrição de meu discurso nos meios de comunica
ção da Casa.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, aguardada com justificada ansieda
de pela classe política e pelos segmentos conscienti
zados da sociedade civil brasileira, a decisão do Tri
bunal Superior Eleitoral, verticalizando as coligações
nos âmbitos nacional e regional, já começou a gerar
reação dos mais variados partidos, dispostos a recor
rer ao Supremo Tribunal, por meio de uma ADIN, vi
sando a nulificar a deliberação assentada pela Corte
que tem como Presidente o ilustre Ministro Nelson Jo
bim.

Imediatamente após conhecida a deliberação,
foram inúmeros os Parlamentares que expressaram o
seu inconformismo, sobretudo porque a modificação
das regras estabelecidas para o pleito de 6 de outubro
ocorre quando as articulações vinham sendo intensi
ficados ostensivamente, dentro dos critérios até en
tão prevalecentes na legislação vigorante entre nós.

Mesmo os pretensos beneficiários com a ado
ção do novo cânone ainda se acham atônitos diante
da inovação, na expectativa de que a mesma venha a
ser revista antes das convenções programadas para
junho, quando se tornarão conhecidas as alianças
porventura estabelecidas para os pleitos majoritários
e proporcionais.

Ontem mesmo, Deputados e Senadores princi
piaram a articular-se a fim de opor resistência à medi
da judicial, buscando os instrumentos adequados
para a formalização das alternativas juridicamente
cabíveis, entre as quais se inserem a anulação atra
vés do decreto legislativo, o mandado de segurança
perante o próprio TSE e a argüição de inconstitucio
nalidade junto ao Supremo Tribunal Federal.

É incontestável que o comportamento daquela
Corte Especializada vai comportar nuances recursais
complexas das quais se incumbem as Assessorias
das várias legendas, sequiosas para que se restabe
leça a mesma sistemática até agora imperante no ce
nário eleitoral do País.

Aliás, o Líder Inocêncio Oliveira, do Partido da
Frente Liberal, já manifestava a intenção de sua fac
ção em patrocinar a formulação de decreto legislativo,
com fundamento no art. 49 da Carta Magna, para se
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contrapor ao entendimento do TSE, que julgou preju
dicial, no presente instante, aos interesses de um pro
cesso em andamento, com virtual deflagração em
nosso País.

Outras preeminentes figuras do Congresso, por
sua vez, inclinam-se por uma Ação Direta de Inconsti
tucionalidade, como foi o caso do dirigente petista
José Dirceu, o que significa batalha judicial de extra
ordinária repercussão, sob as vistas atentas da opi
nião pública e o acompanhamento dos partidos, na
expectativa de que ocorra o acolhimento daquele re
médio legal.

O Senador Ramez Tebet, por sua vez, na condi
ção de Chefe do Poder Legislativo, foi incisivo ao de
clarar: "Desconheci algum representante nas duas
Casas que estivesse favorável ao julgamento agora
efetivado, por maioria, na sessão do tribunal".

Admite-se, por isso, que a incisividade do Presi
dente do Senado poderá ser o sinal para contraparti
da mais vigorosa que terminará por envolver todas as
bancadas, com exceção do PDl, uma vez que a con
sulta de que se originou a malsinada decisão teve o
endosso explícito do grêmio brizolista, por intermédio
de quatro de seus mais ilustres integrantes.

Se esquemas politico-eleitorais vinham sendo
montados nos Estados, todos eles haverão de aguar
dar a definição do quadro nacional ou o deslinde da
rumorosa pendência pelo Pretório Excelso.

Esta Casa, por sua quase totalidade, Sr. Presi
dente, confia em que os rumos da conflituosa deman
da venham a ser aclarados, restabelecendo-se a au
tonomia partidária em todos os seus escalões, quer
nacional, quer regional.

Os próximos dias serão, pois, decisivos para si
tuar corretamente as forças partidárias no contexto
da presente conjuntura, em fase do controvertido jul
gamento do TSE.

Era o que tinha a dizer.

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL-MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, trago ao conhecimento desta
Casa uma notícia que muito me alegrou: no ano de
2001, tive a honra de ser o segundo Parlamentar que
mais pronunciou discursos neste plenário. Segundo
dados fornecidos pelo Departamento de Taquigrafia
da Casa, foram 296 pronunciamentos e 15 apartes, fi
cando atrás somente do Presidente da Casa, o tam
bém mineiro e atuante Deputado Aécio Neves, com
423 pronunciamentos proferidos. Ainda segundo os
dados fornecidos, os outros cinco Deputados que
mais proferiram discursos foram: Mauro Benevides,

Walter Pinheiro, Paulo Paim, Themístocles Sampaio e
Rubens Bueno.

Nos últimos anos verificamos que a população
brasileira está com uma visão diferente, para melhor,
das atividades dos Parlamentares nesta Casa do
Congresso Nacional, sabendo, inclusive, que o nosso
trabalho não se restringe apenas ao Plenário. Sem
dúvida alguma, isso se deve à ajuda significativa e in
cansável de profissionais dos diversos segmentos na
área de comunicação.

Através da TV Câmara, Rádio Câmara, Jornal
da Câmara, A Voz do Brasil e toda a imprensa brasi
leira, com a atuação dos seus jornalistas credencia
dos, a sociedade tem acompanhado com fidelidade o
que se passa não só no Plenário e nas Comissões,
mas também nos bastidores, podemos assim dizer.

Hoje, esta Casa está mais dinâmica e mais
transparente, fruto da competência de uma Mesa Di
retora atenta às cobranças da nossa sociedade, que
deseja um Parlamento mais forte, mais democrático,
como um verdadeiro espelho de um Brasil soberano e
justo.

Parabenizo todos aqueles que têm atuado de
forma significativa nesta Casa.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

A SRA. MIRIAM REID (Bloco/PSB-RJ. Sem re
visão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, em virtude do que disse o Deputado João Co
ser, que me antecedeu na tribuna, gostaria de fazer
uma ponderação. Com todo o respeito aos membros
que compõem o Tribunal Superior Eleitoral, ao pensa
mento e à decisão tomada ontem por S.Exas., que
por cinco votos a dois decidiram pela verticalização
da eleições, entendo que foi uma atitude inesperada.

Estamos vivendo momentos decisivos que an
tecedem às eleições, e é muito complicada a mudan
ça das regras no meio do jogo. O País não tem tradi
ção de atuação partidária baseada apenas na ques
tão ideológica. Existem questões regionais, composi
ções políticas, dimensões continentais, enfim, carac
terísticas específicas que precisavam ser respeita
das. Diante da decisão do Tribunal Superior Eleitoral,
só temos a lamentar e estudar a viabilidade de
mudá-Ia. Não houve esse entendimento no momento
em que definimos as chapas dos candidatos, fizemos
as filiações e as articulações.

Deixo registrado meu protesto e minha preocu
pação. Trata-se de um fato novo, que pode alterar to
das as articulações políticas em andamento e com
prometer profundamente o processo democrático do
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País. Confesso que estamos diante de uma decisão
que levará realmente um tempo para ser amadureci
da nas articulações políticas e coligações.

Sr. Presidente, a manchete publicada na Folha
de S. Paulo que informa que a renda do brasileiro
caiu pelo terceiro ano consecutivo é a prova de que
esse modelo econômico não tem resolvido o principal
problema do País, a concentração de renda. A popu
lação empobrece a cada dia. Por isso, Sr. Presidente,
o temor de que os partidos de Oposição venham dar a
resposta que a população gostaria de ouvir, o clamor
geral pela mudança desse modelo que, em nome da
estabilidade econômica, implantou uma verdadeira
ditadura monetária no País, enquanto as questões
sociais se agravam. Umas das provas dessa situação
é a volta da epidemia da dengue.

Muitas vezes, ocupei esta tribuna para fazer um
protesto, dirigido ao Ministro da Saúde, José Serra,
contra um crime, uma barbaridade. Ou seja, a demis
são de milhares de mata-mosquitos, funcionários que
já tinham know-how e desenvolviam um grande tra
balho no combate à dengue no início da década de
70. Insensivelmente, o Governo manteve aquelas de
missões. Como não houve a prevenção necessária, o
resultado está aí.

Parabenizo o Governador Anthony Garotinho
pela convocação de 5 mil bombeiros para entrar na
luta contra a dengue. Lamento que tudo isso tenha
sido fruto de uma municipalização e das ações pre
ventivas, sem o devido preparo das Prefeituras.

Sr. Presidente, não me calei diante das arbitrari
edades cometidas com a mudança radical no encami
nhamento do combate à dengue, porque quem cala
consente. E hoje estamos vendo as conseqüências ir
reversíveis de um processo que poderia ter sido tran
qüilamente evitado.

Mais uma vez, quero parabenizar o Governador
Anthony Garotinho - S.Exa. encontra-se, neste mo
mento, no interior do Estado do Rio de Janeiro - pela
inauguração da estrada que liga o Distrito de Purilân
dia à Santa Clara, um sonho dos moradores de Porci
úncula, e da Ponte de Pureza sobre o Rio Paraíba do
Sul, uma grande obra há muitos anos prometida, e
que só agora está sendo concretizada; e pela implan
tação de cursos técnicos profissionalizantes para a
população do interior do Estado, com aulas de inglês,
espanhol e informática.

O SR. EDINHO BEZ (PMDB-SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, a indústria de Santa Catarina, Estado que
represento no Congresso Nacional, foi a que mais
cresceu em todo o País em 2001 .

Levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística - IBGE revela que as in
dústrias do Estado cresceram 3,7%, liderando os de
sempenhos regionais.

Em seguida vêm as do Paraná (3,2%), São Pau
lo (2,5%), Rio de Janeiro (1 ,6%) e Região Sul (1,6%),
todas com crescimento maior que a média nacional
(1,5%).

Pernambuco (0,9%) e Bahia (0,4%) completam
o conjunto de áreas com expansão. Os ramos que
mais contribuíram para o comportamento positivo
dessas indústrias regionais foram os de material elé
trico e de comunicações, em Santa Catarina, São Pa
ulo, Região Sul e Pernambuco; produtos alimentares,
em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Região Sul e
Pernambuco; química, no Paraná e Bahia; mecânica,
na Região Sul e São Paulo; e extrativa mineral, no Rio
de Janeiro.

Impulsionando essas atividades encontram-se
produtos associados à questão energética (motores e
geradores elétricos, baterias e acumuladores, trans
formadores de alta tensão e lâmpadas), alimentos
voltados para a exportação (aves abatidas, açúcares,
café solúvel, carne bovina e de suíno congelada), in
sumos energéticos (petróleo e seus derivados) e má
quinas agrícolas.

Além do aumento da produção industrial, a in
dústria catarinense iniciou o ano contratando. As 388
empresas participantes da pesquisa Nível de Empre
go, realizada pela Federação das Indústrias de Santa
Catarina - FIESC, registraram um acréscimo de
0,44% no número de trabalhadores em janeiro. Este
percentual eqüivale a um saldo positivo de 813 novos
postos de trabalho no universo das indústrias que res
pondem à pesquisa.

Juntas, essas indústrias começaram o mês com
184.768 empregados e o encerraram com 185.581
trabalhadores. O aumento do nível de emprego na in
dústria catarinense em janeiro tem se repetido ao lon
go dos últimos anos: 0,94% em 2001,0,79% em 2000
e 0,07% em 1999.

Em 2001, a pesquisa de Nível de Emprego
Industrial apresentou resultados positivos em onze
meses. A única queda foi registrada em dezembro,
mês em que tradicionalmente as empresas reduzem
o quadro de funcionários, depois das atividades nos
meses anteriores na produção para o período de final
de ano.

As atividades que realizaram maiores volumes
de contratações em janeiro de 2002 foram as relacio
nadas a produtos alimentares (mais 245 vagas), à
metalurgia (mais 183 vagas) e produtos diversos,
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com mais 151 postos de trabalho. A maior diminuição
de quadro ocorreu dentro da indústria de material de
transporte. Nos setores de papel e papelão e de pro
dutos de minerais não-metálicos também houve sal
do negativo.

Em doze meses a indústria de transformação
catarinense apresentou incremento de 3,41 % no qua
dro de pessoal. Médio Vale do Itajaí, Alto Rio do Peixe,
Alto Uruguai e Sul foram as microrregiões que apre
sentaram as maiores altas no nível de emprego no
mês. A microrregião do Médio Vale do Itajaí apresen
tou o maior ingresso de pessoal em janeiro devido às
contratações realizadas nas indústrias têxtil e de ves
tuário, calçados e tecidos, que somadas significaram
um incremento de 302 postos de trabalho. A segunda
microrregião que mais contratou foi a do Alto Rio do
Peixe, devido às admissões na indústria madeireira.

Trago esses dados, Sr. Presidente, para infor
mar os catarinenses sobre o crescimento da produ
ção industrial e as contratações.

Isso muito nos orgulha, Sr. Presidente, pois sa
bemos em Santa Catarina nossos empresários e tra
ba�hadores sempre ajudaram no crescimento e de
senvolvimento de nosso País, e aqui está a prova dis
so.

o SR. ORLANDO FANTAZZINI (PT-SP.) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, uso a tribuna
para fazer um breve balanço do que a população bra
sileira tem a comemorar nos sete anos do Governo
Fernando Henrique Cardoso: aumento do desempre
go, da miséria e da violência; perda do patrimônio na
cional; e, como revela pesquisa realizada pelo IBGE,
pelo terceiro ano consecutivo, redução da renda do
trabalhador brasileiro em razão da política econômica
implementada no País.

Os defensores do Governo Fernando Henrique,
obviamente, farão referências à implementação de
políticas compensatórias, o que, na verdade, é o claro
reconhecimento de que se retiram direitos e garantias
da população e se tenta compensar com algumas po
líticas: o Programa Bolsa-Escola, com 15 reais; o
vale-gás, com 7 reais; e outras políticas a que assisti
mos, que não têm contribuído de nenhuma maneira
para a redução da miséria e da pobreza do povo bra
si�eiro.

O Governo tenta, de todas as formas, conven
cer o povo brasileiro de que o maior problema da falta
de vagas nos postos de trabalho se deve à legislação
trabalhista.

E aí encaminha projetos a esta Casa propondo
a flexibilização dos direitos dos trabalhadores, como
se com isso fôssemos ter um aumento de vagas de

trabalho e melhoras na condição de vida dos traba
lhadores brasileiros, o que é uma grande inverdade.
Outras medidas do passado, como o banco de horas,
foram aprovadas, entretanto não resultaram na me
lhoria e no aumento dos postos de trabalho.

É interessante ressaltar aqui que, com todo o
debate efetivado, uma central sindical resolveu assu
mir o apoio a essa proposta da flexibilização. E os jor
nais estampam hoje que essa central sindical, a For
ça Sindical, que apoiou essa proposta incondicional
mente, tanto na Câmara como no Senado, através de
seu Presidente, teve uma baixa de dezoito sindicatos
no Estado de São Paulo na área gráfica, o que de
monstra que sua proposta está totalmente sem sinto
nia com os anseios da classe trabalhadora.

Temos convicção, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, de que essa política econômica imple
mentada e as propostas que o Governo Fernando
Henrique vem fazendo têm beneficiado estritamente
os banqueiros e os interesses do capital internacio
nal, em detrimento do povo brasileiro, da própria so
berania nacional.

Por isso entendemos que é fundamental uma
ampla reforma, que passa pela mudança do modelo
econômico, que fragiliza a soberania de nosso País e
empobrece cada dia mais o povo brasileiro, em razão
da defesa exclusiva dos interesses do capital interna
cional e de grupos econômicos que agem na política
brasileira.

Se uma nova política for implementada neste
País, por certo não haverá a queda do poder aquisiti
vo dos trabalhadores, mas daqueles que especulam,
a partir da queda dos altíssimos lucros de que alguns
se utilizam única e exclusivamente para seu enrique
cimento.

A classe trabalhadora saberá dar as respostas
concretas, viabilizando essa mudança, a fim de que o
povo brasileiro seja respeitado, desfrutando de uma
vida digna e melhor e que não sejam beneficiados os
de sempre. Mudam os governos, mas são os mesmos
que se beneficiam. Não há grandes alterações.

O SR. AVENZOAR ARRUDA (PT-PB. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, encontra-se em debate no Senado o projeto de
lei, que já passou nesta Casa, sobre a flexibilização
das leis trabalhistas.

Impressiona a capacidade do Governo de fazer
publicidade desse projeto, defendendo-o, sem dar a
devida oportunidade ao amplo debate sobre o conte
údo do mesmo.

Preparam-se inclusive pronunciamentos de sin
dicalistas para defender esse projeto. Nas vésperas
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do Dia Internacional da Mulher certamente haverá
pronunciamentos dizendo que o projeto, de acordo
com a ótica do Governo, trará algumas vantagens
para as trabalhadoras.

A pretensão explícita do Governo e de empre
sários é diluir alguns direitos trabalhistas, para, em
seguida, extinguí-Ios. Existe na Casa projeto de lei
que propõe parcelamento do décimo terceiro salário
em doze parcelas e das férias em quatro. Evidente
mente, esses benefícios perderiam seu sentido. Há
ainda projeto de lei propondo a possibilidade de a li
cença-maternidade ser negociada ou parcelada.
Estamos diante de uma forte agressão aos direitos
trabalhistas. Esperamos que o Senado Federal possa
fazer justiça, corrigindo o que foi aprovado nesta
Casa.

O Governo, com a urgência constitucional, im
pediu o debate de algumas questões. Precisamos
manter a população informada sobre o conteúdo des
se projeto que está no Senado, até para que os Sena
dores sejam pressionados a derrotá-lo.

Veja, Deputado Orlando Fantazzini, empresári
os já procuraram o sindicato para saber se o salário
pode ser pago em espécie ou não. Donos de super
mercados querem fazer pagamentos com produtos.
Isso é regulamentado na CLT. Esse acordo vai preva
lecer, sim, se esse projeto for aprovado, porque é van
tagem, evidentemente, para o dono de supermercado
pagar os salários em produtos. Assim, estaríamos re
troagindo à época em que se trabalhava por comida.
Literalmente, é isso o que vai acontecer.

O Ministro Dornelles disse que isso é muito
para os trabalhadores. É excelente, ou seja, nos tem
pos passados era uma maravilha trabalhar por comi
da. Para os empresários, nada melhor, porque têm a
garantia de venda. A massa de empregados passa a
ser consumidora obrigatória daqueles supermerca
dos. Isso é que está sendo feito com o acordo.

Lógico, ninguém será forçado. Temos que regis
trar isso. A única dúvida é se aceita o acordo ou se
perde o emprego. Quanto ao resto, será tudo absolu
tamente de acordo.

É para isso que chamamos a atenção, mais
uma vez, da população, particularmente das mulhe
res trabalhadoras, que estão com seus direitos amea
çados. Infelizmente, esta Casa aprovou o projeto, mas
o Senado terá oportunidade de corrigi-lo. No Dia
Internacional da Mulher, prestem atenção aos diver
sos pronunciamentos, porque aqueles que vão pres
tar solidariedade e dizer que defendem os direitos das
mulheres trabalhadoras são os mesmos que poderão
estar no Senado retirando a perspectiva desses direi-

tos, direitos esses arduamente conquistados. Não
existe direito algum na CLT ou lei alguma que não te
nha sido resultado de muitas lutas dos trabalhadores
e das trabalhadoras.

Por isso, no Dia Internacional da Mulher, para o
qual estamos preparando as devidas comemorações,
efetivamente deverá ficar registrado o posicionamen
to de cada um dos Senadores para com esse infame
projeto que, infelizmente, esta Casa aprovou.

Era o que tinha a dizer.
O SR. LUCIANO ZICA (PT-SP. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ve
nho a esta tribuna fazer um pronunciamento que, com
certeza, causará estranheza a alguns, já que quero
elogiar a decisão do TSE de estabelecer para as elei
ções de 2002 o que o art. 17 da Constituição determi
na, ou seja, alianças nacionais. É evidente que temos
de destacar o casuísmo que orientou a decisão. É evi
dente que sabemos que essa decisão foi tomada por
que, infelizmente, os tribunais têm no seu corpo Mi
nistros indicados pelo Presidente da República, su
cessivamente. Mas é importante que fique claro que o
cumprimento do que dispõe a Constituição na discipli
na do pensamento que orienta as alianças partidárias
tem que levar em conta a ação programática e o com
promisso dos partidos em todo o País.

Somos uma nação que precisa de um projeto
de desenvolvimento que leve em conta suas diferen
ças e a possibilidade de construir uma nova socieda
de. Não podemos admitir, a despeito de perdermos a
credibilidade frente à opinião pública, que partidos
que se enfrentam em determinado Estado, proferindo
discursos radicais e adotando posturas sociais com
pletamente diferentes, aliem-se em outro Estado, ou
na disputa da eleição nacional, gerando confusão
para o eleitor e principalmente dificuldade na aplica
ção do programa de Governo, passado o processo
eleitoral e construída a vitória.

Nesse sentido, ressalto que tenho profundo res
peito pelo Partido Liberal, mas sou radicalmente con
trário à aliança discutida entre o PT e o PL. Com todo
o respeito que tenho pelos dois partidos de forma di
ferenciada, não tenho a menor dúvida em afirmar que
eles defendem projetos e interesses absolutamente
diferentes para o nosso País.

É necessário, quando pretendemos viabilizar
uma alternativa real de sociedade ou de projeto, que
tenhamos na aliança partidos que pensem um mes
mo projeto. Do contrário, vamos estabelecer uma dis
puta na consecução dos objetivos.

Não tenho a menor dúvida de que o povo brasi
leiro não agüenta mais o modelo implementado pela
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atual aliança, que governa o País há oito anos; de que
o povo brasileiro espera ansiosamente pela oportuni
dade de ver implementado um novo projeto político,
capaz de recuperar o nosso País. Para isso, temos de
realizar aliança com aqueles que desejam a mesma
coisa para o País.

Particularmente - sei que se trata de objetivo de
difícil alcance - acho que as eleições deveriam ser re
alizadas sempre em dois turnos, independentemente
do tamanho do Município, ou de serem elas municipa
is ou estaduais. No primeiro turno, o partido deveria
ser obrigado a apresentar um candidato e um progra
ma, a apresentar uma chapa e a debater com a socie
dade. No segundo turno, sim, os que tivessem afinida
de se aliariam.

Acredito que a decisão do TSE, embora envol
vida no casuísmo e em interesses muitas vezes in
confessáveis, traz um debate extremamente impor
tante e capaz de propiciar a consolidação de partidos
fortes e aptos para construir a confiança do cidadão e,
quem sabe, a nova organização política do País.

Muito obrigado.

O SR. GONZAGA PATRIOTA (Bloco/PSB-PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, nosso País atravessa grave
crise em relação ao emprego. O número de desem
pregados, que já é enorme, aumenta a cada instante.
No mês passado, o índice de desemprego atingiu
6,8% da população economicamente ativa, segundo
a Pesquisa Mensal do Emprego, do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística -IBGE.

Segundo o IBGE, o crescimento na taxa de de
semprego deveu-se ao fato de que há maior número
de pessoas procurando trabalho na virada do ano. Fe
ito o ajuste sazonal (que exclui os movimentos típicos
do período), o desemprego foi de 6,8% em janeiro,
contra a taxa de 7% registrada em dezembro.

Recentemente, líderes sindicais entregaram ao
Ministro do Trabalho e Emprego, Francisco Dornelles,
pacote de sugestões para combater o desemprego e
melhorar a assistência ao trabalhador que não conse
gue recolocar-se no mercado de trabalho.

Esta é a hora de haver, por parte das autorida
des do Governo, maior sensibilidade em relação ao
emprego. E, nesse sentido, Sr. Presidente, dirijo apelo
ao Presidente da Caixa Econômica Federal para que
efetue a contratação dos aprovados nos últimos con
cursos promovidos pela instituição.

Pelas informações divulgadas, existem mais de
46 mil pessoas contratadas pela Caixa Econômica
por meio de serviços terceirizados. Dessa forma, a

instituição deixa de chamar concursados para benefi
ciar quem não prestou concurso público.

Iniciativas como essa em muito contribuiriam
para minorar a grave questão do desemprego em
nosso País.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. ALCESTE ALMEIDA (Bloco/PL-RR.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, volto a esta tribuna para nova
mente falar sobre Uiramutã, o Município brasileiro
mais setentrional do Brasil, localizado no Estado que
represento, Roraima, rebuscando, neste meu enfo
que, aspectos sociais, humanos e de desenvolvimen
to muito peculiares e engrandecedores.

Trata-se de um Município cuja população é com
posta de índios já aculturados e de não-índios; esses
últimos descendentes de antigos produtores rurais
que migraram principalmente do Nordeste ou de ga
rimpeiros que desbravaram aquela região, deixando,
pela sua vinculação, pelo seu trabalho e pela sua pre
sença, o indelével marco de brasilidade naquela área
que é fronteira entre duas nações: Guiana e Venezue
la.

Ali, nosso chão pátrio é um apêndice de terras
entre esses dois países, berço de profícua e inevitável
miscigenação, que sela a verdadeira raça brasileira,
ou seja, a descendência entre o índio e o branco, o ín
dio e o preto, enfim, o povo irmão que, homogeneiza
do, não tem por que discriminar raças, religião ou sta
tus social.

E, por ser assim, dentro desse espírito de frater
no convívio, o Governo de Roraima inaugurou, na
quela sede municipal, grandioso colégio com doze
salas de aula - a Escola Estadual Joaquim Nabuco -,
onde, além do idioma oficial brasileiro, o português,
aprende-se, também, o idioma indígena da região.

Aí está, portanto, um ganho social dos mais no
bres que se pôde obter para aquela comunidade: pre
para-se o índio para a evolução do mundo moderno,
sem sufocar suas raízes culturais, que, ao contrário,
são preservadas e estimuladas.

Cabe, então, registrar minha solidariedade ao
Governo do Estado de Roraima por tão importante re
alização, onde ganha o índio e o não-índio; onde, so
bretudo, ganha a hegemonia, ganha nossa região,
ganha o Brasil.

Portanto, não faz sentido a contumaz investida
que ONGs - usando minoria indígena aculturada or
questrada por interesses internacionais - fazem em
desfavor dessas realizações.
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Lutaram contra a instalação de um Pelotão
Especial de Fronteira do Exército Nacional que, inclu
sive, fornece serviço médico e odontológico, indistin
tamente, a toda comunidade.

Lutaram, também, contra a construção dessa
grandiosa escola, recém-inaugurada, que tanto servi
ço já está prestando em favor do ganho cultural da re
gião, principalmente do indígena.

Em ambos os casos, as ações judiciais impetra
das com o aval dessas ONGs contra essas importan
tes realizações retardaram em muito o avanço das
obras, mas a Justiça, ainda que tardia, tem sempre
acabado por chegar.

Hoje, por conta desse último alcance, vemos in
diozinhos felizes, caminhando com suas mochilas e
uniformes escolares em busca do aprendizado tão útil
e imprescindível a qualquer um, num mundo que,
cada vez mais, comporta menos espaço a desprepa
rados.

Conclamo, então, essas ONGs discriminatórias
a deixarem nosso País crescer livremente; crescendo
e integrando seus brasileiros de todas as etnias.

Que respeitem espaços como o de Manoel Rufi
no, velho produtor rural instalado há mais de 40 anos
naquela região, uma vida de benfeitorias nos seus
1.500 hectares, que nutre quarenta cabeças de gado
e onde faz o plantio que dá sustento à sua família.

Pois vejam SÓ, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, esse chão de Manoel Rufino, que nunca havia
tido problema, tem agora, há pouco mais de alguns
meses, a presença afrontosa de alguns desses tele
guiados indígenas aculturados, que estão instalando
malocas em seu pedaço com o objetivo de reivindicar
a área, como se terra indígena fosse e como se fosse
o Brasil tão pequeno que nele não coubesse todos os
seus patriotas.

Era o que tinha a dizer.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, como se não bastasse a perda que
Pernambuco sofreu, no Primeiro Reinado, quando lhe
foi retirado mais de um terço do seu território, deixan
do-o como uma língua de terra que avança 900 quilô
metros para dentro do Sertão, o Deputado Fernando
Gabeira vem agora propor que esta Casa retire o
Arquipélago de Fernando de Noronha da jurisdição
do meu Estado, indo frontalmente contra dispositivo
da Constituição da República que, na versão de 1988,
devolveu o que era legitimamente de Pernambuco.

Faltou a República devolver-nos a Comarca do
São Francisco, anexada por ordem de D. Pedro I ao

Território da Bahia, após a perda, que todos lamenta
mos ainda hoje, e com a devida vênia dos meus cole
gas alagoanos, do Território das Alagoas.

Não é necessária nenhuma pesquisa cartográfi
ca mais detalhada para mostrar que, desde o século
XVI, nas cartas e plantas do Brasil, de cartógrafos
portugueses e holandeses, a Ilha de Fernão de Noro
nha - fidalgo português de ascendência cristánova 
estava incorporada à geografia de Pernambuco.
Assim aparece na plana de "reconhecimento militar
de Pernambuco" feita por Strozzi, em 1579, com base
na carta de Jacques de Van, que se encontra na Bibli
oteca Nacional de Paris, e Luis Silveira incorpora no
volume IV do seu livro "Iconografia das Cidades Por
tuguesas do Ultramar".

Em toda a cartografia holandesa do século XVII
relativa a Pernambuco, Fernando de Noronha apare
ce ligada, incorporada ou integrada ao Território de
Pernambuco, seja nos mapas de Hondius, seja no
Atlas de Gerardo Mercator, seja na cartografia de
João Teixeira Albernaz, cosrnógrafo português de
1631.

Não há dúvida quanto a esse domínio e posse
territorial. O próprio Gaspar Barleus, na obra descriti
va sobre os 8 anos de administração de Maurício de
Nassau em Pernambuco, mostra como eram estreitas
as ligações entre o continente - representado pelo
porto do Recife - e o arquipélago de Fernando de No
ronha, ponto de referência e aguada das armadas
que vinham da Europa ou demandavam da África.

Se ainda restassem dúvidas sobre o uti possi
detis de Pernambuco relativamente ao arquipélago,
está registrado todo um historiai administrativo no
Império e na República Velha a comprovar a prece
dência de Pernambuco no controle e administração
insular, antes de ser transformado em Território Fede
ral no Estado Novo.

Há uma constatação estarrecedora da atual ad
ministração de Fernando de Noronha que deve ser
ressaltada: durante as quase cinco décadas de ocu
pação federal, foram destruídos 90% da mata nativa.

Na atualidade, Fernando de Noronha vem sen
do preservado como um dos santuários ecológicos do
Brasil e do mundo, com um turismo controlado, e tem
po de permanência dos visitantes absolutamente fis
calizado pela administração, o que pode ser facilmen
te verificado pelo Ministério do Meio Ambiente.

O Plano de Gestão do Arquipélago contempla
ecoturísmo e projetos de desenvolvimento sustentá
vel que não agridem o meio ambiente e foram elabo
rados dentro de parâmetros intemacionais, com a
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mais avançada tecnologia na área do Parque Nacio
nal Marinho.

Sei que todos os meus colegas da bancada de
Pernambuco e também dos outros Estados, que tive
ram a oportunidade de conhecer Fernando de Noro
nha ontem e hoje, irão rejeitar, em bloco, esse projeto.

Muito obrigado.

O SR. MARCELO BARBIERI (PMDB-SP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna para regis
trar, com muita satisfação, a realização, nos próximos
dias 10

, 2 e 3 de março, em São Paulo, do 40 Congres
so Nacional da Central Geral dos Trabalhadores do
Brasil, entidade consagrada pela sua história de lutas
em defesa dos interesses daqueles que constróem a
riqueza deste País.

Aproveito a oportunidade para congratular-me
com todos os dirigentes da CGT na pessoa de seu
Presidente Antonio Neto, exemplo de dirigente sindi
cal, sempre firme e combativo na busca de melhores
dias para nosso povo e pelos direitos e conquistas
fundamentais dos trabalhadores.

Não tem sido fácil, tenho certeza, para os traba
lhadores brasileiros enfrentar os desafios do cotidia
no, pois nunca, como agora, o desemprego foi tão
alarmante em todos os setores da economia.

As forças do trabalho e da produção são perma
nentemente agredidas por medidas ditadas de fora
para dentro, medidas fabricadas nos laboratórios do
Fundo Monetário Internacional que só privilegiam os
que se enriquecem na esteira da especulação e da
agiotagem.

Em quase todos os segmentos econômicos, as
vendas despencam por conta da queda no poder
aquisitivo da população, fruto da política econômica
neoliberal adotada pelo atual Governo Federal. Em
São Paulo, Estado mais desenvolvido do País, a ren
da do trabalhador da Região Metropolitana da Capital
despencou 21,9%, entre 1995 e 2001, conforme da
dos divulgados pelo SEADE/DIEESE. A situação não
é diferente nos outros Estados da Federação.

Em todo o País, houve um acréscimo de mais de
2,6 milhões de novos chefes de família sem rendi
mento, o que significa dizer que um em cada dez che
fes de família viveu sem rendimento monetário no ano
de 2000. Apenas no Nordeste, o número de famílias
que sobreviveram sem nenhum tipo de renda saltou
de 392 mil em 1991 para 1 milhão 349 mil em 2000.

Essa é a conseqüência mais perversa de um
modelo que empobrece o País, aumenta as desigual
dades entre as pessoas e entre as regiões, gerando

uma situação absolutamente insuportável para mi
lhões de seres humanos que vivem, ou melhor, sobre
vivem fora das fronteiras da dignidade.

Enquanto isso, o Governo anuncia um corte de
mais de 20% no Orçamento Geral da União para
2002 aprovado pelo Congresso Nacional. Trata-se de
nova imposição do FMI, prontamente atendida pelo
Governo e sua equipe econômica, com o objetivo de
fazer frente ao pagamento dos encargos das dívidas
interna e externa, que chegaram uma situação verda
deiramente explosiva.

Esses cortes orçamentários trazem, inevitavel
mente, resultados desastrosos para o País, pois signi
ficam menos recursos para os programas sociais,
para a saúde e a educação, para a melhoria de nos
sas estradas esburacadas, para o socorro às vítimas
das enchentes, para a defesa nacional e para as
obras de infra-estrutura.

Por todas essas razões, podemos caracterizar
esse Governo como o Governo do desemprego, o
Governo da recessão, o Governo da dengue, o Go
verno do apagão.

Quero, ainda, dirigir uma palavra de apoio à luta
empreendida pela CGT para garantir direitos essenci
ais ao exercício do trabalho que encontram-se inscri
tos no texto da Constituição Federal e da própria le
gislação, considerada uma das mais avançadas do
mundo. São direitos que foram conquistados ao longo
de décadas, depois de muitas lutas e sacrifícios.

Premido por interesses externos, o Governo
pretende aprovar no Parlamento brasileiro uma lei
que estabelece a prevalência dos acordos e das con
venções coletivas sobre o que consta na lei. Argu
mentam que a medida gerará mais investimentos e
mais empregos na economia e assegurará a livre ne
gociação entre patrões e empregados.

Pura falácia. Os poderosos interesses econômi
cos, notadamente os internacionais que estão insta
lados em nossa economia, certamente, farão uso
desse novo instrumento legal para chantagear os tra
balhadores e suas entidades, impondo a subtração
de conquistas diante da promessa de manter os em
pregos. Repito, apenas da promessa e não da garan
tia real de manter os empregos.

Por outro lado, todos sabemos que a folga finan
ceira que algumas empresas obterão com a elimina
ção de direitos trabalhistas será revertida para o pa
gamento de encargos financeiros aos bancos ou de
impostos ao Tesouro, esses últimos, também, invaria
velmente, revertidos no pagamento de juros Ou seja,
teremos, como já constataram alguns economistas,
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uma transferência brutal de renda dos trabalhadores
e do setor produtivo para o setor financeiro.

Trata-se de uma agressão inominável aos direi
tos dos trabalhadores, cuja aplicação não produzirá,
como dizem, nenhuma liberdade de negociação, mui
to menos a modernização das relações de trabalho. A
livre negociação, já prevista na atual legislação, re
presentará, isto sim, a livre imposição e livre chanta
gem dos grandes interesses econômicos e financei
ros contra os trabalhadores.

Por essa razão, quero deixar minha palavra de
solidariedade a essa luta da Central Geral dos Traba
lhadores e de todas as entidades sindicais que, por
este País afora, empreendem um grande esforço para
não permitir que os trabalhadores sejam ainda mais
atingidos na subtração de seus direitos ou com a des
truição de suas estruturas sindicais, também preten
dida pelo Governo.

Sr. Presidente, aproveito ainda a oportunidade
para saudar os membros da delegação internacional,
que estará presente no Congresso da CGT, represen
tantes da Federação Sindical Mundial, entidade cuja
trajetória é marcada pela defesa intransigente dos in
teresses dos trabalhadores em todo mundo e pelo
compromisso com a solidariedade, a amizade e a paz
entre os povos e as Nações.

Muito obrigado.
O SR. LUIZ ALBERTO (PT-BA. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, quero registrar a criação do Fórum de Defesa e
Promoção Socioambiental da Baía de Camamu, no
Município de Barra Grande, no Estado da Bahia.

Estive recentemente naquela região e pude ob
servar que esse organismo terá um papel preponde
rante na defesa e na promoção socioambiental da
Baía, tornando-se um espaço de articulação de enti
dades e comunidades que contrapõem as situações
de risco e de ameaça aos ecossistemas da região.

A Baía de Camamu é a terceira maior do Brasil,
com maravilhosos ecossistemas que associam, de
forma harmoniosa, o mar, rios, lagoas, manguezais,
mata atlântica, ilhas, aves, peixes, mariscos etc. A
Baía de Camamu é forte e encantadora expressão
estética da natureza, moldada historicamente pelo
ser humano na sua preservação ou destruição ambi
entai e no reforço ou negação da sua beleza.

Aglutinando diversas entidades da sociedade
civil local e estadual, representantes políticos da esfe
ra federal, estadual e municipal, e dezenas de cida
dãos e cidadãs, o Fórum é hoje uma verdadeira trin
cheira na luta em defesa da baía, cujos ecossistemas
encontram-se ameaçados por indivíduos, turismo

predatório e, especialmente, grandes empreendi
mentos empresariais, tais como o consórcio da
PETROBRAS com Elpaço, Grupo Ypiranga e Unocal
Corporation, para a exploração do gás natural; a MiI
lenium, para exploração da IImenita; a Baroid Pigmi
na, na exploração da baritina; privatização por pesso
as físicas de ilhas, banco de areia e manguezais;
além da possibilidade de construção de grandes em
preendimentos turísticos.

Para impedir os riscos e ameaças da ação pre
datória e expropriatória dos interesses do grande ca
pital, torna-se necessária a ampla articulação de for
ças sociais e políticas ao nível local, estadual e nacio
nal. Isso porque a Baía de Camamu não é patrimônio
apenas da população local. Sua preservação ambien
tai e promoção social é de interesse da Bahia e do
Brasil.

Contribuindo com a luta deste Fórum, propus,
no âmbito da Câmara Federal, a realização de au
diência pública, por intermédio da Comissão de Defe
sa de Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, com
vistas a debater o envolvimento da PETROBRAS e da
multinacional mexicana Elpaço na prática de testes
sísmicos na costa ao largo da Baía, para avaliar o po
tencial de extração de gás e petróleo na área.

O impacto ambiental sobre a região da Costa do
Dendê e a Baía de Camamu, considerada como re
serva da biosfera, impõe uma analise mais apurada
através da realização de ElA-RIMA previamente à li
cença postulada, para que o projeto de prospecção e
explotação de gás natural e/ou petróleo na bacia sedi
mentar de CamamulBahia não venham trazer prejuí
zos ao meio físico e biótico da região.

Assim, Sr. Presidente, quero parabenizar a cria
ção do Fórum, na defesa de um meio ambiente equili
brado e saudável para todos.

O SR. FERNANDO GONÇALVES (PTB-RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, retomo, neste pronunciamen
to, a abordagem sobre assunto da maior importância
para consideráveis parcelas da sociedade. Refiro-me
aos serviços médicos e hospitalares dos planos de
saúde, cuja prestação regular tem enfrentado sérios
problemas diante de divergências nos contratos entre
os diversos agentes que integram o sistema.

Não bastassem os custos considerados altos
para a grande maioria da população, que acaba tendo
como única alternativa o precário atendimento da
rede conveniada ao Sistema Único de Saúde - SUS,
são crescentes as dificuldades de manutenção dos
serviços executados por hospitais e laboratórios con
tratados pelos planos de saúde privados.
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Verifica-se, desde o ano passado, o agravamen
to das relações entre os referidos estabelecimentos
prestadores de serviços e as respectivas instituições
conveniadas, que se recusam a corrigir as tabelas de
custos, a despeito de reajustes aplicados às mensali
dades pagas pelos segurados. O resultado é o cons
tante comprometimento da saúde financeira de clíni
cas e laboratórios, muitas delas, em vias de encerrar
suas atividades por absoluta incapacidade de supor
tar as despesas mínimas necessárias à continuidade
de seus serviços.

Extraordinário esforço tem sido despendido
pela Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de
Serviços de Saúde do Rio de Janeiro - FEHERJ, com
o apoio da Confederação Nacional de Saúde - CNS,
com o objetivo de encontrar soluções para o grave
problema.

No dia 30 de janeiro último, essas entidades
promoveram, no Rio de Janeiro, o I Fórum Nacional
de Relação Comercial entre Hospitais, Estabeleci
mentos de Saúde e Convênios, evento que contou
com a participação de representantes de todo o País.
Esse fórum teve o claro propósito de congregar todos
os setores envolvidos em ampla discussão que leve
ao definitivo equacionamento de problema de tama
nha repercussão e relevância para a população.

Incluo em meu pronunciamento, Sr. Presidente,
os termos do "Manifesto do Rio", documento tirado
daquele fórum que expressa o trabalho realizado pe
los dirigentes das diversas entidades e seus associa
dos participantes e subscritores das propostas que ali
foram decididas.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

MANIFESTO A QUE SE REFERE O ORADOR

Manifesto do Rio

Profundamente preocupados com a atual crise
que atinge o setor da saúde e seus reflexos na socie
dade como um todo, nós, dirigentes e representantes
do segmento médico-hospitalar privado, apresenta
mos aqui o 'Manifesto do Rio'. Trata-se de um docu
mento elaborado e aprovado em conjunto por todas
as lideranças presentes ao I Fórum Nacional de Rela
ção Comercial entre Hospitais, Estabelecimentos de
Saúde e Convênios, um evento suprapartidário, reali
zado em 30 de janeiro de 2002, no Rio de Janeiro.

O 'Manifesto do Rio' apresenta propostas que vi
sam à melhoria de relacionamento entre os tomado
res e os prestadores de serviços, a fim de viabilizar o
sistema de saúde como um todo, que passa por sua
mais grave crise.

Entendemos que, com o atendimento das ques
tões relevantes abaixo relacionadas, estaremos dan
do um importante passo rumo a uma relação mais
justa e confiável, estabelecendo assim o equilíbrio
entre todas as partes envolvidas: tomadores, presta
dores, usuários e Governo.

Sem qualquer reajuste em suas diárias e taxas
desde 1998, nem variação no CH (coeficiente de ho
norários médicos) desde 1994, muitas unidades já fe
charam suas portas, dispensando inúmeros funcioná
rios. Os estabelecimentos de saúde não suportam
mais arcar com os pesados custos do setor. Apesar
de não receberem dos tomadores qualquer reajuste
há quatro anos, os hospitais e demais prestadores
continuam arcando com os aumentos de materiais e
insumos, impostos, dissídios de funcionários, aumen
to de tarifas públicas e dolarização de materiais e
equipamentos médico-hospitalares.

Não podemos mais suportar calados os abusos
que vêm sendo perpetuados. Precisamos reunir for
ças para resguardar nossas unidades, garantindo as
sim emprego a nossos funcionários e atendimento à
população que nos procura.

Acreditamos que a Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) deveria ter por função, além de
zelar pelos interesses dos usuários, manter o equilí
brio da estrutura de saúde, ou seja, a relação contra
tual e comercial entre tomadores e prestadores.

Neste sentido, urge salientar que, em função de
manter a sobrevivência do setor, a Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS) deve controlar os des
mandos das operadoras que pagam as contas hospi
talares em valores inferiores aos efetivamente apre
sentados, isto em razão das glosas absurdas e des
medidas, causando grave desequilíbrio ao setor.

Queremos reiterar que a nossa idéia não é criar
conflitos, semear a discórdia ou contender isolada
mente com esse ou aquele tomador. Pelo contrário, o
que desejamos é caminhar para o entendimento, bus
car o consenso, conquistar uma relação que satisfaça
a todos e que equilibre nossas contas, a fim de pros
seguirmos com as parcerias até aqui firmadas, sem
pre priorizando a alta qualidade dos serviços ofereci
dos.

Para tanto, listamos abaixo algumas propostas,
que acreditamos serem perfeitamente viáveis e que,
efetivamente adotadas, representarão um avanço
sem precedentes para o segmento de saúde.

Ternos certeza de que o interesse de todos é,
acima de tudo, oferecer serviços de qualidade, que
atendam às expectativas e necessidades de nossos
usuários e clientes.
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1. Participação efetiva da ANS (Agência Nacio
nal de Saúde Suplementar) e das Câmaras Técnicas
na mediação de um acordo nacional entre os tomado
res e os prestadores de serviços, de forma a restabe
lecer o equilíbrio econômico-financeiro dos Estabele
cimentos de Saúde; inclusive monitorando os valores
apresentados pelos Estabelecimentos de Saúde, e os
valores efetivamente pagos pelas operadoras.

.. 2. Obrigatoriedade da inclusão na planilha de
custos dos tomadores do percentual anual de reajus
te que será concedido aos prestadores, da mesma
forma como ocorre hoje com relação aos reajustes
anuais praticados aos usuários;

3. Obrigatoriedade da existência de um contrato
de prestação de serviços entre os tomadores e os
prestadores, redigido bilateralmente, que contenha
os seguintes itens, assim formalizados:

A - objeto de contrato com descrição de todos
os serviços e produtos contratados;

B - prazos e condições para faturamento e rece
bimento dos serviços executados;

C - definição de periodicidade e índice para rea
juste dos serviços;

D - cobrança bancária;
E - normatização das auditorias médicas com

aplicação da resolução;
F - revisão e discussão das faturas no prazo

máximo de 15 dias após a entrega das mesmas;
G - custeio de materiais e equipamentos de uso

obrigatório e utilização médica inequívoca;
H - impossibilidade de rescisão unilateral de

contrato, a não ser por justa causa.
4. Posicionamento nos próximos 60 dias, com

referência às propostas ora apresentadas.
CNS - Confederação Nacional de Saúde
FHB - Federação Brasileira de Hospitais
ABAH - Academia Brasileira de Administração

Hospitalar
FEHERJ - Federação de Hospitais e Estabele

cimentos de Serviços de Saúde do Estado do Rio de
Janeiro.

O SR. RUBEM MEDINA (PFL-RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, o turismo está vencendo no Rio de Janeiro.
Os hotéis ficaram superlotados não somente na Capi
tal, mas também na região dos lagos e nas praias de
Angra e Parati.

A redução do interesse das viagens ao exterior
e a melhoria nas instalações turísticas e no transporte
fez com que um fluxo turístico da Europa, Oriente e de
outros Estados brasileiros fizesse a festa no Rio. O

sucesso ocorreu apesar da ausência dos argentinos
e das chuvas que assolaram a região serrana.

Quem ganhou com isso? Muito mais do que os
próprios hoteleiros, donos de bares e restaurantes,
casas de espetáculo, meios de transportes e os go
vernos, através de impostos - todos tiveram receitas
fora do normal.

Por reflexo, ganhou também a indústria da cons
trução civil, pois investir em imóveis no Rio de Janeiro
é um hábito tradicional de moradores de outros Esta
dos do Brasil, que volta a se tornar atraente.

É preciso preservar essa fonte de receitas.
Investir na preservação do meio ambiente, na despo
luição da Baía de Guanabara, das praias, dos rios, na
conservação das matas e espaços públicos, tudo tem
retorno assegurado pelos fluxos turísticos.

Todo investimento em turismo reflete-se na qua
lidade de vida da população. Se há fluxo turístico, as
casas de espetáculo ganham um reforço de público e,
por isso, refinam sua programação, o que beneficia
da mesma forma o público local. Na medida que se
embeleza a cidade, melhora o calçamento, os meios
de transporte, os museus e prédios públicos, tudo isto
se reflete igualmente na população.

É um engano pensar que somente os morado
res de áreas "nobres" da cidade se beneficiam com os
investimentos de apoio aos turistas. As pesquisas de
satisfação respondidas por turistas no mundo todo re
gistram que, entre os principais fatores negativos da
cidade que os recebem está a existência de áreas mi
seráveis, precisamente aquelas consideradas fora de
sua percepção.

O Rio de Janeiro dispõe de fatores invencíveis
para a atração de fluxos turísticos: uma beleza natural
atraente, uma rede de hotéis, a melhor rede de muse
us da América Latina, casas de espetáculo, centros
de eventos, a proximidade de outras regiões atraen
tes - a região serrana e os litorais norte e sul do Esta
do -, aeroporto, telecomunicações e um custo de vida
que se tornou barato para os viajantes depois da re
cente desvalorização cambial.

Falta, no entanto, algum esforço de conscienti
zação, especialmente de profissionais que lidam dire
tamente com o público visitante - motoristas de táxis,
porteiros de hotéis, policiais em serviço de rua. O tu
rista volta sempre, quando gosta. E traz amigos e pa
rentes nas visitas seguintes.

Não é somente no Rio que o turismo está em
alta, mas em todo o Nordeste, onde a rede hoteleira
recebeu financiamentos do BNDES em condições
mais favoráveis do que os do Rio de Janeiro, injustiça
que precisa ser corrigida com a equidade de trata-
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mento, pois O turista do exterior que vem ao Rio costu
ma também visitar outros Estados.

Muito obrigado.
O SR. ARY KARA (PTB-SP. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, em recente discurso pronunciado nesta Casa,
tive oportunidade de ressaltar a importância da cria
ção da atividade postal em todo o mundo e sua reper
cussão nas sociedades, bem como de enaltecer a
grandeza de sua função social de aproximar as pes
soas.

Comemorou-se há pouco o Dia da Criação dos
Correios no Brasil, e é ainda imbuído desse sentimen
to de satisfação pela criação de tão importante em
presa, que vimos prestar nossa homenagem ao Cor
reio Aéreo Nacional, executado pela Força Aérea Bra
sileira, cuja data foi festejada no último dia 20 de feve
reiro.

Na década de 30, as duas aviações militares
brasileiras criaram correios aéreos, mas foi a Aviação
Militar a pioneira no transporte de malas postais. No
memorável 12 de junho de 1931 , foi realizado um vôo
pioneiro entre as cidades do Rio de Janeiro e São Pa
ulo, para transportar a primeira mala postal. Conta-se
que os pilotos enfrentaram dificuldades de toda a sor
te: um vento forte reduziu a velocidade da aeronave,
aumentando em duas horas a duração da viagem.
Com o atraso, não foi possível localizar o Campo de
Marte em meio à escuridão, e os pilotos foram obriga
dos a aterrissar na pista do Jockey Club da Mooca.
Pularam, então, a cerca do clube e tomaram um táxi
até a estação central dos Correios, entregando lá a
mala postal.

Essa história, Srs. Deputados, exemplifica o
senso de cumprimento do dever demonstrado por
aqueles pioneiros e que norteia ainda hoje as ativida
des desenvolvidas pelo CAN - Correio Aéreo Nacio
nal.

O CAN surgiu da fusão dos dois serviços de cor
reio aéreo, ocorrida no dia 20 de fevereiro, com a cria
ção do Ministério da Aeronáutica. A época não era
muito propícia devido à guerra que grassava em ou
tros continentes. No final de 1941, porém, o CAN ope
rava 14 linhas e mais de 70 toneladas de correspon
dência havia sido entregue.

No ano de 1947, criou-se uma linha até o então
Território Federal do Acre, a qual trouxe incontáveis
benefícios às populações situadas ao longo da linha.
Elas cunharam a famosa expressão: "Correio Aéreo
Nacional: glória pacífica da Força Aérea Brasileira",
demonstrando a importância das atividades do CAN
para a sociedade brasileira.

Como se vê, Srs. Deputados, ao longo de várias
décadas, o CAN tem executado brilhante trabalho na
integração das regiões mais afastadas, possibilitando
a presença da ação governamental em todos os can
tos do País.

Onde a distância e as carências de toda ordem
se fazem mais significativas, o transporte de remédi
os, de alimentos e de pessoas configura a indispen
sável participação da Força Aérea Brasileira na inte
gração e no progresso de nosso País.

Parabéns ao Comando da Aeronáutica pelo pio
neirismo e pela visão de futuro ao criar o Correio Aé
reo Nacional! Nossos sinceros cumprimentos a todos
os membros da Força Aérea Brasileira pelo importan
te trabalho que executam em prol de nossa socieda
de.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. FERNANDO ZUPPO (PSDC-SP. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, estamos todos extremamente preo
cupados com a questão da segurança pública. As coi
sas chegaram a um ponto em que não há mais como
nos sentirmos seguros até mesmo dentro de nossas
casas. Os seqüestros, os assaltos, os roubos e os as
sassinatos vêm se tornando cada vez mais presentes
na nossa realidade quotidiana.

Os marginais estão mais audaciosos, pois não
crêem na punição. Não existe mais uma vizinhança
tranqüila porque as delegacias são depósitos indevi
dos de marginais e volta e meia vêem-se invadidas
por grupos de "resgate" fortemente armados e muito
bem orquestrados que devolvem às ruas bandidos
perigosos e cruéis, assassinos, assaltantes, seqües
tradores, estupradores e traficantes.

O Judiciário não nos pode oferecer a celeridade
necessária na aplicação da Justiça, e a Polícia não
tem condições de cumprir eficientemente seus deve
res, porque precisa ser reavaliada e modernizada
para atender aos anseios da sociedade. A Nação está
em guerra. Tenho tentado zelar pelos interesses da
população que me honrou com o seu voto, mas às ve
zes é difícil explicar a um cidadão que nem tudo pode
ser como queríamos que fosse.

Desde 1995 venho apresentando propostas que
visam discutir a segurança pública. As Propostas de
Emenda à Constituição de n° 95, de 1995, que trata
da municipalização das Polícias, e de nO 446, de
2001, que propõe a realização de plebiscito sobre a
unificação das Polícias, estão tramitando nesta Casa
e foi-me asseverado que as matérias serão examina
das o mais brevemente possível. Infelizmente, o Go
verno parece achar que só se coloca uma tranca após
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a porteira arrombada, já que deixou que a situação
chegasse a este ponto.

É revohante admitir que tudo poderia ser dife
rente, que famílias não precisariam perder seus entes
queridos, assassinados em frente às suas casas por
bandidos confiantes na impunidade. Quanto sofri
mento impingido à sociedade sem necessidade. Esta
mos construindo barricadas modernizadas que são
os muros altos, dispositivos eletrônicos, cães ferozes
e guardas de segurança. Estamos nos rendendo ao
auge da paranóia, transformando os nossos lares em
bunkers praticamente impenetráveis, sem nos dar
mos conta de que na verdade estamos nos fazendo
prisioneiros de nós mesmos, enquanto os malfeitores
andam livres pelas ruas de nossas cidades.

Não nos espantamos mais com a visão de um
corpo estendido na rua. A morte foi banalizada, pois a
violência faz parte de nossas vidas há um bom tempo.
As populações de países em guerra são assim, acos
tumam-se à realidade distorcida, a dormir ao som de
tiros e explosões e ficam insones se deixam de escu
tar tais ruídos. Assim estamos nos tornando, uma po
pulação castigada pela violência que vai pouco a pou
co perdendo o sentido da sua própria dignidade e dos
seus direitos ultrajados.

Neste momento em que a sociedade clama por
justiça social e segurança, o Estado finalmente se dá
conta de que existe para proteger aqueles que são
em última análise a sua própria razão de ser. O Presi
dente pode vir a assinar uma medida visando inter
romper a escalada da violência, mas somente agora
após a sociedade ter sido tão prejudicada por nada.

Diante de tão grave questão que ora se nos
apresenta devemos ser firmes, pois cabe-nos o papel
de representantes do povo e como tal vamos traba
lhar pelo fim dessa guerra.

Muito obrigado.
O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, venho hoje a esta tribuna registrar a
passagem do 39° aniversário de fundação da Coope
rativa dos Agricultores da Região de Orlândia 
CAROL, no próximo dia 28 de fevereiro.

Fundada em 28 de fevereiro de 1963 por um
grupo de 59 produtores rurais do Município de Orlân
dia e outros, é hoje presidida pelo Sr. José Oswaldo
Galvão Junqueira e tem como vice-presidente o Sr.
Geraldo Diniz Junqueira, que liderou a fundação da
mesma e foi seu primeiro presidente, cargo que ocu
pou durante 19 anos.

A Cooperativa tem atuação em São Paulo, Mi
nas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul e implantou,

recentemente, terminal propno de exportação de
grãos no Porto de Tubarão, em Vitória, Estado do
Espírito Santo, onde conta também com um silo gra
neleiro com capacidade para 60 mil toneladas. Na
produção de grãos a CAROL faz parceria com outras
cooperativas por intermédio da Cooperativa Central
de Fertilizantes.

A Cooperativa possui patrimônio invejável,
constituído por um conglomerado de empresas distri
buídas em atividades que vão de unidades de suple
mentos minerais, armazenamento de grãos, produ
ção de óleo e farelo de soja, rede de lojas que comer
cializam artigos pessoais e produtos específicos para
a agricultura e pecuária. Possui ainda cooperativa de
crédito rural com 1.521 cooperados e uma corretora
de seguros.

Com aproximadamente 50 profissionais, entre
engenheiros, agrônomos, médicos veterinários, zoo
tecnistas, além de técnicos de nível médio, a Coope
rativa presta ampla assistência aos seus cooperados.

O cooperativismo é uma das pilastras do desen
volvimento deste País. Com a meta de captar este
ano 1 milhão de toneladas/grãos, entre soja, milho e
sorgo, a CAROL coloca-se como uma das mais au
tênticas representantes dessa atividade.

Assim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
nesta oportunidade, quero deixar registrados as mi
nhas homenagens e os votos de contínuo sucesso e
crescimento das atividades desta exemplar entidade
do cooperativismo brasileiro, ao mesmo tempo em
que parabenizo todo seu corpo diretivo, na pessoa
dos Srs. José Oswaldo Junqueira e Geraldo Diniz
Junqueira.

Muito obrigado.
O SR. JOÃO TOTA (PPB-AC. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, ocupo hoje esta tribuna para tecer alguns co
mentários sobre as perspectivas da economia brasi
leira para este ano de 2002. Espero, sinceramente,
que os pontos aqui levantados possam servir para re
flexão ou até mesmo para a discussão sobre como
esta Casa poderá contribuir para estimular nossa for
ça de trabalho e reaquecer nossos setores produti
vos, para retomarmos nossos índices de crescimento
econômico.

De todas as crises por que passou o nosso País,
sobretudo no ano de 2001 com a nova política de
câmbio flutuante, os percalços da economia argenti
na, com resultados diretos em nossa balança em ra
zão do MERCOSUL, e as incertezas do mercado in
ternacional, especialmente em virtude da imposição
de barreiras que inibem nossas exportações, sem fa-
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lar na nossa dependência do petróleo exterior. Tudo
isso veio afetar fortemente os nossos já combalidos
cofres nacionais.

Felizmente, sem dúvida, graças à corajosa e ex
tremamente pragmática política de nossas autorida
des federais, devemos reconhecer que o nosso País
vem superando as dificuldades e até mesmo conse
guindo fazer frente aos cenários adversos, colocando
em equilíbrio nossas finanças e tendo fôlego para a
retomada do desenvolvimento.

Do campo, vem a excelente notícia de uma safra
recorde de grãos, garantia de produtos em abundãn
cia em nosso mercado interno a preços módicos e de
balança superavitária, como tanto precisa o nosso
País. Aliás, cabe ressaltar o trabalho, a dedicação em
tempo integral e a perspicácia de nosso Ministro da
Agricultura, Pratini de Moraes, um correligionário que
tanto engrandece e dignifica nosso partido, o PPB.
Desnecessário lembrar o exemplo de ponderação e,
ao mesmo tempo, de extrema firmeza com que o Mi
nistro tratou a questão canadense relativa à saúde de
nosso rebanho bovino, suspeito de estar contamina
do pelo chamado "mal da vaca louca", episódio que
tanto assustou nossos pecuaristas. Felizmente, a rá
pida' corajosa e decisiva tomada de posição do Minis
tro Pratini de Moraes não só livrou o setor pecuário de
prejuízos de alta monta, como também mostrou ao
mundo a excelente qualidade que tem a nossa carne,
graças aos campos naturais que alimentam nosso re
banho.

Devo ainda lembrar que o Ministério da Agricul
tura, por meio da sensibilidade política do Ministro, de
sua responsabilidade e compromisso com o homem
rural da Amazônia, se lembrou do Acre e liberou 170
toneladas de semente de feijão de primeira qualidade.
Essa semente será distribuída pelo menos um mês
antes do período do plantio, e isso resultará em mais
alimento na mesa do trabalhador, seja do meio rural
ou urbano.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a recen
te tendência de queda nos preços internacionais do
petróleo e a posterior retração na cotação do dólar
vêm dar mais um alento à economia nacional. É notó
ria nossa dependência, ainda em percentuais preocu
pantes, em termos de petróleo internacional, em que
pese todo o heróico esforço PETROBRAS para au
mentar nossa produção interna, sobretudo por meio
das plataformas instaladas em nossa costa. Nesse
setor, aliás, detemos os conhecimentos mais avança
dos em nível mundial.

Em virtude de nossa dívida externa, cujas cifras
são motivo de constante preocupação, a redução dos

juros nos grandes centros financistas internacionais
nos causam alívio. Cada dígito a mais ou a menos re
presenta alguns milhões de dólares que temos de
despender para honrar nossos compromissos exter
nos. Por isso mesmo, a tendência de queda nos juros
praticados é muito bem-vinda em nosso caso.

Graças a Deus, a rolagem de nossa dívida e o
cumprimento dos compromissos assumidos com as
grandes agências do mercado internacional, como o
FMI e o Banco Mundial, dão ao nosso País respeito e
credibilidade no cenário mundial, como bem atestam
as viagens realizadas pelo Presidente FHC, colocan
do o Brasil como interlocutor de peso e presença mar
cante na discussão das grandes questões mundiais.

É de se ressaltar, Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, a retomada do crescimento econômico, se
não nos níveis desejados, pelo menos com marcante
e sinalizadora presença de acertada política econô
mica. O desejado reaquecimento das atividades eco
nômicas é absolutamente alentador para fazer face à
alta taxa de desemprego que o País ainda apresenta.
É mister reconhecer, contudo, que pelo menos as es
tatísticas mais confiáveis já atestam decréscimo nos
índices de demissão, bastante expressivos se consi
derados tempos passados.

Cumpre ainda confirmar que até o tempo médio
para a obtenção de novo emprego, antes calculado
em cinqüenta semanas, prazo considerado demasia
do longo para os padrões internacionais, hoje já apre
senta acentuada diminuição. As expectativas se tor
nam ainda mais promissoras quando considerado o
volume de capital externo que tem aportado em nos
sa economia, uma prova de confiança do investidor
estrangeiro em nosso mercado e nas regras que dire
cionam nossa vida econômica.

As boas oportunidades de investimento que
nosso País oferece são inversamente proporcionais
ao risco inerente a todo negócio, o que faz nossa eco
nomia atrativa para a comunidade financeira interna
cional.

Graças à política adotada tanto pelas nossas
autoridades econômicas como pela Diplomacia naci
onal, houve substancial diversificação nos mercados
tradicionais de nossos produtos, contribuindo assim
para reforçar a existência de balança comercial favo
rável.

A busca de novos mercados na Europa, no Ori
ente Médio e na África não só contribuiu para aumen
tar nossos lucros, mas também estimulou a indústria
e a agropecuária brasileiras a dinamizarem produção
e produtividade, sem falar no aumento da lista de pro
dutos oferecida. O fortalecimento de nossa economia
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passa também por uma diminuição, ainda que discre
ta, de nossa taxa de inflação, já há alguns anos sensi
velmente reduzida.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a imple
mentação dessa política terá como resultado imedia
to expressivo reaquecimento econômico, com o au
mento do volume de compras no mercado nacional e,
conseqüentemente, da produção das fábricas, além
do inevitável crescimento da oferta de emprego. Essa
política honra qualquer Governo que tenha compro
misso e sensibilidade social e caracteriza uma admi
nistração séria e de respaldo público.

Nesse sentido, é inegável o mérito do Governo
FHC, o primeiro na História da República a merecer a
recondução ao mais alto cargo do Pais, e, diga-se de
passagem, por meio de sufrágio universal, caracterís
tica de toda democracia verdadeira.

É imperativo reconhecer que todas as reformas
implementadas, fora as que estão a caminho, mais
que necessárias para dinamizar a Administração PÚ
blica, tiveram tramite que culminou com o referendo
do Congresso Nacional, instância maior de todas as
decisões de peso desta Nação. Se a democracia tem
erros, possui também méritos, e é imprescindível re
conhecê-los.

Finalmente, quero dizer a todos os meus cole
gas de Parlamento que tenho honra em participar tan
to da base de sustentação de Governo que, em que
pesem todas as dificuldades e percalços, vem colo
cando o País no caminho do desenvolvimento aliado
à justiça social.

O discurso oficial pode muito bem ser confirma
do por diversas iniciativas de governo que, indubita
velmente, demonstram séria e equilibrada preocupa
ção com o aspecto social. Pode-se dizer, sem medo
de errar, que muito poucos governos tiveram tantos e
tão diversificados programas destinados à área social
e essa visão social-democrata, que teve respaldo po
pular e até mesmo o reconhecimento da Oposição.

Por tudo isso, gostaria que a política social do
Governo Fernando Henrique Cardoso fosse mantida
pelos próximos governos, independentemente da co
loração partidária que tiverem. Um dos grandes pro
blemas de nosso País está exatamente na exagerada
concentração de renda e berrante exclusão social
existentes. Este Governo, sobretudo neste final de
mandato, vem demostrando, por meio dos diversos
programas, que se preocupa e age contra essa reali
dade adversa. Espero que as alvissareiras perspecti
vas que se mostram em relação ao nosso futuro eco
nômico marchem junto com o nosso desenvolvimento
social.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, desde o dia 10 de janeiro os países
da Comunidade Européia têm uma moeda comum, o
euro. Não obstante a Inglaterra, a Suécia e a Dina
marca, por decisão plebiscitária, não terem ainda
aderido ao novo padrão monetário, estamos diante de
fato histórico relevante.

O continente europeu, desde a formação dos
primeiros núcleos nacionais - e isso lá pelo século
XIV - viveu em constante turra, com guerra de todos
os tipos: uma de 30, outra de 100 anos; impérios que
se montavam e se desfaziam; fronteiras que ora atra
vessam um rio, ora o beiram; e, não menos importan
te, foi palco de duas sangrentas e dilacerantes guer
ras mundiais. Isso, vale dizer, para não nos determos
na Guerra Fria.

Pois assim que terminou a 28 Guerra Mundial,
diante de nova potência, os Estados Unidos, que ofe
recia auxílio financeiro quase gratuito, mas contingen
ciado por algumas condições constrangedoras, os
europeus começaram a discutir a possibilidade de
formalizar uma unidade que pudesse levar adiante o
processo de pacificação, a democracia e o progresso.

Esses debates que empolgaram todo o conti
nente chegaram a termo com a criação da União Eu
ropéia e, agora, com a implantação da nova moeda.
Claro, estamos longe do paraíso, da solução definitiva
de um sem-número de problemas que se foram en
quistando pelos tempos afora e que só agora come
çam a ser deslindados. Mas podemos dizer, de forma
mais sucinta, que esse grande mercado comum levou
cerca de meio século para ser formalizado e dar os re
sultados que vem apresentando.

Apenas isso já nos parece suficiente para que
se exija dos defensores da ALCA a rediscussão da
matéria. Não nos parece crível que em menos de cin
co anos se queira propor, planejar a aprovar mecanis
mo que pode não ter a complexidade daquele decidi
do pelos europeus, até porque os pontos e instantes
de desencontro, principalmente do redil da América
Latina, não foram muitos nem demorados e tão dila
cerantes, mas precisam ser levados em conta.

Aceitar a composição da Área de Livre Comér
cio das Américas não é difícil. Mas aceitar tudo assim,
de forma tão açodada, irresponsável mesmo, é fazer
tábula rasa das soberanias nacionais e se submeter
ao poder imperial de um país, os Estados Unidos, que
já não pretende encontrar barreiras para seus desíg
nios, inaceitáveis que o sejam. Como o é, por exem
plo, a ALCA que se pretende colocar em funciona-
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mento em dois anos, antes mesmo de os próprios para exercer a sua nobilíssima profissão, eis que,
Estados Unidos derrubarem por inteiro essas inacre- mais tarde, foi se aprofundando bastante em todos os
ditáveis barreiras alfandegárias impostas a uma mi - aspectos relativos ao monitoramento dagastança
ríade de produtos oriundos de toda a América. proveniente dos cofres do Tesouro. Foi, portanto, um

Convém observar, a propósito, que quando o servidor fiel e de muita honradez no trato diário desse
Congresso americano aprovou o chamado fast track controle financeiro, escudado na lei e sob o império
para as negociações comerciais entre os Estados da moralidade.
Unidos e os demais países do mundo, foram impostas O seu passamento, ocorrido há dias, trouxe mui-
restrições ou impedimentos absolutos para cerca de ta tristeza para a categoria dos contabilistas goianos
trezentos produtos, das mais diferenciadas origens. e para a sua família, que o tinha, e muito justamente,

Os países europeus, é certo, conseguiram, com como um chefe patriarcal de comprovada respeitabili-
trabalho tão lento quanto pertinaz, demolir as obje- dade.
ções, enfrentar as incompreensões, o nacionalismo Cumpro o dever de registrar aqui o falecimento
xenófobo, a estreiteza de visão política, o que seja. de Jim Eurípedes Pimentel Cabral, goiano sudoestino
Mas não o fizeram de um dia para o outro e, sim, du- de Rio Verde, terra de Ricardo Campos, de Antônio
rante algumas décadas de debates, de consulta a Borges, dos Deputados Federais César Bastos, Wil-
seus povos. mar Guimarães e Paulo Campos, que honraram esta

Assim, somente nos cabe louvar a adoção de Casa com o brilho do seu talento e da sua experiência
padrão monetário único que facilitará o comércio en- política. Aos seus familiares apresento condolências
tre os diversos países, que entusiasmará outros mais e lhes transmito a minha palavra de conforto e solida-
a adentrarem o sistema, implantando e fazendo dar riedade neste crucial momento que enfrentam, certo
os melhores frutos o modelo em que nos podemos de que a bondade misericordiosa de Deus a todos le-
inspirar. Sobretudo se nossa diplomacia tiver a pa- vará o consolo de que necessitam.
ciência e a perícia demonstrada pelos diplomatas da Sr. Presidente, informo também que faleceu em
Europa. Goiânia, no início desta semana, o Prof. Afonso Nery

Grato pela atenção. da Silva Ele pertencia ao corpo docente da Universi-
O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB-GO. Pro- dade Federal de Goiás e foi Procurador do Estado. De

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e ambos os cargos estava aposentado. Porém, ainda
Srs. Deputados, causou profunda consternação ao exercia, com inegável capacidade de trabalho, a sua
funcionalismo público de Goiás a notícia do faleci- profissão de advogado, regularmente comparecendo
mento de Jim Eurípedes Pimentel Cabral, zeloso ser- perante os tribunais, sempre em defesa de pessoas
vidor da Secretaria de Estado da Fazenda e um dos carentes de recursos financeiros.
membros da categoria dos contabilistas. Sua morte Natural de Trindade, de origem humilde, fez os
foi muito sentida, sobretudo porque se tratava de ci- seus estudos ginasianos na Capital do Estado e se di-
dadão de conduta exemplar, que procurou exercer plomou em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculda-
sua profissão com o mais absoluto critério de honra- de de Direito da UFG. Era, à época da conclusão do
dez e muita decência pessoal. curso, servidor da Secretaria de Estado da Educação.

Técnico em contabilidade pública, o seu currícu- Desempenhando ali funções de relevância adminis-
lo assinala o exercício de funções altamente relevan- trativa, chegou a ocupar postos de chefia. No funcio-
tes nos órgãos fazendários de Goiás, distinguido nalismo público estadual era considerado um técnico
sempre com a designação para missões de suma res- em assuntos educacionais e, por isso, foi consultor de
ponsabilidade no rigoroso controle da administração vários titulares da pasta, principalmente no setor de
do Erário. Probo e íntegro em sua conduta de gerên- ensino fundamental e na formação de leigo e magis-
cia financeira dos negócios comuns, sempre foi apon- tério.
tado como homem de primorosa formação moral e re- O Prof. Afonso Nery da Silva era irmão do Oe-
tilínea conduta em suas ações de cidadania. sembargador Antônio Nery da Silva, ilustre membro

Nascido em Rio Verde, rico Município do sudo- do Tribunal de Justiça de Goiás e, também, mestre
este de Goiás, originário da classe média, Jim Eurípe- universitário, com exercício na Escola de Belas Artes
des Pimentel Cabral veio para Goiânia ainda na ado- da Universidade Federal de Goiás. Os dois colabora-
lescência e na Capital do Estado fez o curso ginasial. ram efetivamente em várias iniciativas culturais dos
Concluído este, ingressou na Faculdade de Econo- padres redentoristas do Santuário do Divino Pai Eter-
mia e nela se diplomou, ficando assim capacitado no, em Trindade, onde anualmente se realiza tradicio-
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nal romaria religiosa, no primeiro dia do mês de julho,
que atrai milhares de fiéis católicos de todo o País.

Cuho e estudioso de complexas questões de
natureza jurídica, o extinto serviu durante muito tem
po na Procuradoria-Geral do Estado, onde emitiu pa
receres de suma relevância no entendimento de inte
resses suscitados em problemas relativos à adminis
tração pública. Escreveu numerosos trabalhos no âm
bito de sua atividade profissional e deixou um nome
respeitável em sua classe profissional, sobretudo por
sua elegância moral e nobreza de atitudes.

Com pesar, registro o triste evento e me aprovei
to da oportunidade para apresentar à família enlutada
as minhas condolências, principalmente ao seu dileto
irmão, Desembargador Antônio Nery da Silva, uma
das figuras luminares das letras jurídicas de Goiás.
Que este meu voto seja inserido nos Anais do Parla
mento, assim testemunhando os meus sentimentos,
extensivos à combativa classe dos advogados goia
nos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em Bra
sília, há poucas semanas, também faleceu a Sra. Ma
ria José Cândido de Oliveira, viúva de João Cândido
de Oliveira, tabelião de notas de Goiânia, e que resi
dia no Distrito Federal. Sua morte consternou a socie
dade de meu Estado, principalmente a classe política,
pois foi ela uma das primeiras mulheres a ocupar um
cargo eletivo, escolhida pelo povo de minha comuni
dade para a Câmara Municipal. Foi uma Vereadora
atuante, de acentuado espírito público, firme e decisi
va na sua conduta partidária, pertencente ao antigo
Partido Social Democrático e correligionária de Pedro
Ludovico, o fundador de minha cidade natal.

Vereadora, em Goiânia, exerceu importantes
missões de natureza políticopartidária e teve atuação
destacada em diversos Comissões Temáticas da Câ
mara Municipal. Sempre esteve à frente de movimen
tos populares e se salientava pelas boas ações de fi
lantropia praticadas junto às classes empobrecidas
da periferia. Freqüentava regularmente a tribuna da
vereança e se fazia intérprete legítima das aspirações
da população, em seu favor reivindicando medidas do
Governo nos setores da saúde e da educação. Era
professora e, mestra de algumas gerações, deu cons
tante exemplo do seu amor à causa do ensino público,
fazendose credora do respeito dos que hoje têm sua
atividade voltada para a promoção do bem comum.
Intimorata defensora dos desafortunados, oprimidos
e desfavorecidos, nunca se furtou a patrocinar os inte
resses de sua comunidade, muito bem representando
o seu fiei eleitorado.

A Sra. Maria José Cândido de Oliveira era um
exemplo de mãe de família e soube bem educar os
seus filhos, um dos quais o Prof. Joveny Cândido de
Oliveira, jurista de mérito reconhecido, titular da cade
ira de Direito Constitucional da Faculdade de Direito
de Goiás, fundador e diretor da Universidade Anhan
guera, conceituada instituição que anualmente diplo
ma algumas centenas de jovens nas áreas de Direito,
Administração de Empresas, Economia e Finanças,
Sociologia, Letras e História.

Quero, portanto, inserir nos Anais desta Casa o
meu voto de pesar pelo falecimento da Sra. Maria
José Cândido de Oliveira, que foi companheira do
meu pai, José Luiz Bittencourt, quando este, com ela,
exerceu, por oito anos, durante duas consecutivas Le
gislaturas, o mandato de Vereador da Câmara Munici
pai de Goiânia, na década de 50. Faço este registro
porque, homenageando a sua memória, é de justiça
ressahar a sua valiosa contribuição política e social
na tarefa da consolidação de Goiânia como a nova
Capital de Goiás, formando nas fileiras do Partido So
cial Democrático e sob a chefia do ilustre brasileiro
Pedro Ludovico, fundador da cidade que é o meu ber
ço natal.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. MAX ROSENMANN (PMDB-PR. Pro

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, desde o último dia 10 de janeiro está
em vigor a Resolução n° 258 do Conselho Nacional
de Meio Ambiente (CONAMA), publicada em 1999 e
que estabelece novas regras para o destino dos resí
duos produzidos pela indústria de pneus do País.

A legislação exige que a partir deste ano as fá
bricas comprovem a reciclagem de um pneu para
quatro que fabricar. Nos anos seguintes, a proporção
sobe para um pneu reciclado a cada dois fabricados,
e, em 2004, um pneumático só será fabricado medi
ante a comprovação de um pneu velho destruído.

O objetivo da lei é dar solução para esse enor
me passivo ambiental produzido pelos chamados
pneus inservíveis, que atualmente acabam ficando
sem destinação adequada e servindo de terreno fértil
para a proliferação de doenças como a dengue.

Anualmente, produzem-se no Brasil 45 milhões
de unidades de pneus, 33% das quais são exporta
das. A própria Associação Nacional da Indústria de
Pneus (ANIP) estima em 900 milhões os pneus ve
lhos espalhados pelo País.

O que nos causa espanto é que no momento em
que essa nova legislação entra em vigor e, acredita
va-se, estaria esse problema prestes a ser soluciona-



Recebemos informações também de que have
ria ação de bastidores para antecipar essa reunião
para 28 de janeiro, com o objetivo inconfessável de
mudar o art. 6° da Resolução antes que se pudesse
reagir contra esse golpe.

Diante de tudo isso, viemos a público, mediante
carta aberta à Nação, relatar esse fato. Enviada a to
dos os Congressistas, bem como ao Ministério do
Meio Ambiente e a outros órgãos responsáveis pela
política ambiental, denuncia a ação criminosa que po
derá resultar num retrocesso para a política ambiental
no País.

A sociedade organizada, por intermédio de seus
representantes, não pode permitir que o interesse
econômico de grandes grupos industriais estrangei
ros se sobreponha ao interesse maior da Nação de
dar a correta destinação aos resíduos produzidos
pela indústria de pneus, sob pena de estarmos come
tendo um crime por omissão e que será cobrado pe
las gerações futuras.

O Brasil não pode continuar sendo tratado como
o quintal dessas multinacionais, que querem transfor
mar o País numa espécie de lixão com política irres
ponsável e iníqua. Temos que reagir imediatamente a
esse golpe preparado na surdina contra os interesses
de nossa população.

A preservação do meio ambiente é obrigação
do Poder Público e responsabilidade de todos aque
les que querem construir um futuro melhor. Estare
mos vigilantes e atentos a interesses escusos e mes
quinhos que tentem impedir o Brasil de continuar tri
lhando o caminho da modernidade e construindo so
ciedade mais justa, livre e solidária, com a proteção
de seu patrimônio natural.

Estaremos denunciando a situação no Congres
so Nacional, por intermédio da Comissão de Defesa
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias da Câma
ra Federal, que integramos, e dos órgãos competen
tes, ou seja, do Ministério Público, para evitar que
esse crime seja perpetrado contra nosso País, cum
prindo, assim, a nossa obrigação parlamentar de fis-
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do, pois várias empresas se prepararam, investindo Fatalmente, isso abriria brechas para que as
em projetos para dar a dispensação adequada a es- grandes fábricas continuassem tergiversando dema-
ses resíduos, surge lobby das grandes multinaciona- gogicamente sem que nada fosse feito e, assim, per-
is fabricantes de pneus, que tentam a todo custo mo- petuando crime ambiental de proporções e conse-
dificar a resolução do CONAMA para não terem que qüências desastrosas para a Nação.
cumpri-Ia e, assim, continuar praticando política irres- Na reunião do CONAMA do último dia 12 de de-
ponsável que resulta em crime ambiental sem prece- zembro, o IBAMA e a ANIP contavam como certa a
dentes. aprovação da nova redação. Entretanto, o pedido de

Chamam a atenção os esforços dos represen- vista ao processo acabou frustrando essa tentativa, e
tantes do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Re- nova reunião do órgão foi marcada para março deste
cursos Naturais Renováveis (IBAMA) -aparentemen- ano.
te em conluio com as grandes fábricas - para dar
nova redação à resolução supracitada, criando meca
nismos para torná-Ia simplesmente ineficaz e distante
de seus verdadeiros objetivos, apenas para beneficiar
as empresas do cartel, que nunca demonstraram
qualquer interesse ou esforço em cumpri-Ia.

O texto original da Resolução n° 258/99 prevê
que, no caso da importação de pneus, as empresas
terão que comprovar, antes da liberação aduaneira do
produto a ser importado, a destruição equivalente de
pneus inservíveis como forma de garantir a eficácia
da lei e de seus objetivos.

Ocorre que, com a modificação proposta no art.
6° da resolução, derruba-se essa exigência preventi
va. Em vez disso, a importação seria liberada, e o De
partamento de Comércio Exterior (DECEX) informa
ria ao IBAMA quem importou e quantos pneus entra
ram no País. O Instituto, por sua vez, ficaria responsá
vel por conferir as informações a posteriori, junto as
empresas.

Acontece que a mudança proposta não prevê
nenhum prazo para que os importadores comprovem
que tenham destruído número equivalente de pneus
inservíveis aos importados. Além disso, não estabele
ce nenhuma punição para quem não cumprir a exi
gência.

Dessa forma, a legislação perderia toda a eficá
cia, pois ficaria na dependência da boa vontade da
burocracia e da estrutura fiscalizatória sabidamente
insuficiente e desaparelhada para dar cabo de tal
ação.

É importante lembrar ainda que as maiores im
portadoras de pneus do Brasil são justamente as
grandes fábricas, que trazem de suas matrizes o pas
sivo ambiental para o nosso País.

Além disso, pelas modificações propostas atra
vés desse estranho agrupamento de interesses
IBAMAlfábricas, as grandes empresas também não
teriam prazo para comprovar a destinação correta
dos resíduos para cada pneu fabricado.
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calizar a atuação das autoridades e defender o inte- Há muito o que disciplinar, e precisamos ter pre-
resse público. ocupação quanto ao futuro. As leis, se não modificam

Muito obrigado. a realidade de pronto, servem como estímulo ao de
bate e podem proporcionar mudanças. Quando anali-

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT-SC. samos os dados do Censo Demográfico do Brasil, ve-
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, mos que idoso é quase sinônimo de pobreza, tal a si-
Sras. e Srs. Deputados, hoje comemoramos o Dia tuação criada no País. Por mais que o Governo se es-
Internacional do Idoso. Considero esta data propícia à force, não percebemos ação clara e profícua nessa

reflexão. direção. Precisamos debater a questão. É importante
Este será o século da velhice. As novas pesqui- que esse projeto seja discutido em plenário. O Parla-

sas do IBGE revelam que a expectativa de vida do mento tem também a função de antever o que vai
brasileiro, ao nascer, está aumentando de forma ace- acontecer no futuro, criar legislação adequada e pre-
lerada. Esse fato vem acontecendo praticamente em parar o País para a alteração demográfica que está
todos os países desenvolvidos. Os demógrafos acre- acontecendo.
ditam que, mantidos os atuais ganhos na prevenção e Chegamos ao novo milênio com grande evolu-
no tratamento das doenças, a vida média dos brasilei- ção da ciência e da tecnologia, com os conhecimen-
ros poderá chegar perto dos 90 anos de idade em fu- tos médicos muito avançados, possibilitando às pes-
turo próximo. Dentro de vinte anos, a proporção de soas viverem mais, quantitativamente. Entretanto,
pessoas com mais de 65 anos de idade passará para também testemunhamos o avanço do processo de
10%. Será a sociedade da "quarta idade". exclusão da população mais idosa. O Brasil é injusto

Atualmente, a proporção de pessoas com 60 com os idosos. Do ponto de vista romântico, às vezes,
anos de idade ou mais, que, no início do século XX, idolatramos a experiência dos mais velhos, mas ao
era de 3,2%, passou para 7,7% em 1990, correspon- mesmo tempo percebemos que a sociedade como
dendo a 10,6 milhões, a oitava maior população idosa um todo se esquece disso.
do mundo. Para se ter idéia das mudanças, em 1950 Nos últimos anos, houve, no Brasil, avanço mui-
vivia-se, em média, até os 45 anos de idade e, atual- to rápido das idéias neoliberais e, com isso, a valori-
mente, até os 68,2 anos de idade. A redução da nata- zação do aspecto financeiro, que já era grande, virou
lidade e da mortalidade e o aumento da expectativa idolatria. E esquecemos as pessoas, principalmente
de vida, graças à implementação de políticas públicas aquelas que já não podem contribuir com a sociedade
de saneamento, são as explicações para o fenômeno capitalista. Vamos tentar mudar essa realidade, e a
que ocorre no mundo. Isso é mais evidente nas re- criação do Estatuto do Idoso é passo importante nes-
giões com condições socioeconômicas favoráveis, se sentido.
como o Sul do Brasil, onde grande número de comu- Muito obrigado.
nidades surpreendem pelo avanço da faixa etária de O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Pronuncia
seus habitantes. o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-

Precisamos lembrar que as pessoas idosas es- putados, ontem, dia 26, mais uma rádio comunitária
tão sob maior risco de ocorrência de problemas de foi fechada na Bahia. A ação ocorreu no Município de
saúde física e mental e de perda da autonomia para a Pintadas, localizado a 250 quilômetros de Salvador, e
realização das atividades básicas da vida diária, em foi coordenada pelo Delegado da Polícia Federal Adri-
comparação com os demais segmentos etários popu- ano do Valle, que estava acompanhado de três agen-
lacionais. Serão necessárias medidas efetivas de pre- tes, além de um fiscal da ANATEL.
venção e apoio social para evitar que, em breve, te- Desta vez, o que é raro, os invasores tinham um
nhamos grande contingente de idosos doentes e de- mandado de busca e apreensão. Foi ação rara por-
pendentes, determinando sofrimento e sobrecarga que, costumeiramente, a Polícia Federal, no afã de
para o idoso, para a família e para a sociedade. O Bra- servir aos poderosos que os mandam reprimir o povo,
sil precisa de legislação atual, contemporânea, sinto- dispensam a ordem judicial para cometer tais atos. A
niza~a com nossos problemas demográficos. truculência é a marca dessas ações. Temos diversos

Assim sendo, é de fundamental importância a registros, na Bahia e em todo o País, da forma brutal,
criação do Estatuto do Idoso, que objetiva garantir abusiva e constrangedora com que a Polícia Federal
atendimento prioritário aos maiores de 60 anos de age nesses casos. Geralmente, é um grupo armado
idade, assegurando-lhes o direito à vida, à saúde, à com metralhadoras e fuzis que, acintosamente, colo-
alimentação, à moradia e ao lazer. ca sob constrangimento homens, mulheres e crian-
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ças que atuam nas rádios. A ação é covarde porque
praticada contra pessoas indefesas, gente da comu
nidade que exerce a atividade legal e o direito de voz.

Em Pintadas, ontem, o comportamento não foi
diferente no aspecto truculência. Conforme relato do
Pe. Sérgio Giacomelli, diretor da emissora, os agen
tes chegaram à porta da igreja e não esperaram que a
abrissem: meteram os pés, arrebentaram tudo e ten
taram localizar a rádio que, na cabeça limitada deles,
deveria estar atrás de algum santo ou no sacrário, de
baixo do altar.

Saíram, claro, de mãos abanando. Chegaram
arrogantes e saíram humilhados, sem nada nas
mãos, diante das trezentas pessoas da comunidade
que foram lá defender a rádio.

Infelizmente, arrombar igrejas, invadir casas, le
var equipamentos das rádios tornou-se algo comum
por parte da Polícia Federal. Trata-se de abuso de au
toridade, e os praticantes devem ser denunciados ao
Ministério Público e à delegacia de polícia local. E, se
levarem equipamentos sem mandado de busca e
apreensão, devem ser denunciados também por fur
to, danos morais e materiais, constrangimento a cri
anças, enfim, precisamos reagir contra essa gente
que só respeita o mando do poder. No caso, o próprio
delegado confidenciou ao padre que existe disposi
ção de reprimir somente as rádios comunitárias que
não são da turma do ex-Senador Antonio Carlos Ma
galhães.

Além de ferir o direito humano básico de comu
nicação, a ação da Polícia Federal e da ANATEL é ei
vada de ilegalidades. Por exemplo: a agência não tem
o poder de lacrar ou de apreender equipamentos,
conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, de
1997, mas continua fazendo isso, desafiando a autori
dade do Judiciário. A ANATEL tornou-se inimiga tão
ferrenha das rádios que tem recomendado a juízes
que não concedam liminar de funcionamento, alegan
do que as rádios podem derrubar aviões. É mentira,
uma violência contra a inteligência, mas ela tem feito
isso.

Felizmente, em muitas regiões, o Judiciário tem
ficado ao lado da razão. Citamos aqui o caso de
Encruzilhada do Sul, Município do Estado do Rio
Grande do Sul. O diretor de uma rádio local, o Sr. Cle
rnentino dos Santos Lopes, teve sua rádio fechada
peja Polícia Federal, que o indiciou em três inquéritos:
por operar emissora clandestina; por injúria; e por de
sacato à autoridade.

Clementino foi absolvido de todas as acusa
ções. A Juíza Federal Márcia Vogel Vidal de Oliveira
entendeu que a emissora era comunitária de fato e,

portanto, não podia ser considerada ilegal; a juíza en
tendeu também que a acusação de injúria surgiu no
calor do momento, portanto, não merece cabimento; e
o desacato também não procede.

Neste ano de eleições o Governo deve deflagrar
campanha de repressão mais acirrada ainda do que
nos anos anteriores. Isso porque precisa limpar o
País, tirando as emissoras que não seguem sua linha
ideológica. Portanto, todos os que fazem rádios co
munitárias de fato devem se precaver das blitze ilega
is e indecentes. Não devem aceitar tal violência.

Eles querem calar a nossa voz. Não vamos nos
calar. Contra os latifundiários da comunicação, vamos
fazer a reforma agrária do ar.

Era o que tinha a dizer.

O SR. JORGE KHOURY (PFL-BA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, faleceu no último domingo, dia 24, o ex-Pre
feito do Município de Gandu, no meu Estado, Sr. Almir
Pereira da Silva, após alguns mandatos de Vereador,
Presidente da Câmara Municipal e Prefeito.

Apesar de o seu mandato no Executivo ter ocor
rido no início da década de 70 - conhecido como
mandato tampão -, deixou sua marca, repetindo no
setor público sua já conhecida capacidade de gestão
e liderança no setor privado.

Nascido e criado durante sua infância e parte da
adolescência na cidade de Alagoinhas, veio buscar o
seu crescimento na Capital.

Em Salvador, ampliou seus estudos e trabalhou
em empresas de referência da economia baiana, na
época, começando pela Aliança da Bahia e, em se
guida, na Correia Ribeiro. Nesta última, projetou-se
como executivo exemplar e foi escolhido pela direção
para instalar e gerenciar sua primeira loja, na Cidade
de Valença.

A visão empresarial e a diversificação da em
presa fizeram com que Almir Pereira - como era co
nhecido - fosse para o jovem Município de Gandu,
onde atua na área de exportação de cacau, ainda
com Correia Ribeiro.

Observado pela sociedade local pelo seu dina
mismo, capacidade de aglutinação - liderança e sua
consciência social, logo veio o convite para ingressar
na vida pública: Vereador, Presidente da Câmara,
Prefeito.

Como um progressista, marcou o seu curto
mandato (apenas dois anos) pela maior obra da edu
cação: o Colégio Polivalente de Gandu. Apesar de o
seu Município não se encontrar beneficiado pelo pro
grama estadual, lutou, junto ao Governo do Estado,
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convencendo os responsáveis e implantando o pro
grama.

O referido colégio representou uma referência
para o Município e funcionou como um ícone, pois em
seu entorno surgiu um bairro que veio ter o seu nome
(Polivalente) e daí a oportunidade de Almir Pereira
dar um passo pioneiro: a noção de planejamento ur
banizou-o, iniciando também outra grande obra que
foi o saneamento básico da cidade.

Tal narrativa demonstra aos atuais Prefeitos
que, mesmo num curto espaço de tempo, mas com
determinação, seriedade e competência, pode-se fa
zer muito.

Deixou viúva a Sra. Iracy Nascimento da Silva,
onze filhos (dois falecidos) - Sérgio, Luciano, Fernan
do, Alcides, Paulo, Suely, Sônia, Suzete e Ivan -,28
netos e 7 bisnetos, além de noras e genros, todos pre
sentes ao seu sepultamento nesta última segunda-fe
ira, dia 25, na cidade que ele escolheu como sua,
Gandu.

Após sua passagem pela vida pública, retoma
ao setor privado como empresário do setor do varejo,
na área de supermercados, chegando a ter cinco lo
jas na região do baixo-sul.

Acometido do mal de Parkinson há sete anos,
um grave problema gástrico e uma crise de pneumo
nia (neste mês de janeiro) abateu-o para sempre aos
80 anos.

O reconhecimento do seu valor foi manifesto pe
los ganduenses de hoje que acompanharam o seu fu
neral, bem como pelo seu representante legal, o Pre
feito Neco Kangussu, que decretou luto oficial de três
dias.

Os ganduenses do seu tempo também se pro
nunciaram na voz de um popular que, ao vê-lo pela úl
tima vez, disse: "Ele tem de ir assim, com as mãos fe
chadas? Não pode, ele sempre teve as mãos abertas
para o povo!"

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado.

O SR. PAULO JOSÉ GOUVÊA (Bloco/PL-RS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, no início deste mês, foram en
cerrados os trabalhos de uma Comissão Parlamentar
de Inquérito cuja continuidade poderia contribuir para
que o País desse um passo importante no caminho
da moralização da administração pública.

Refiro-me, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, à CPI de Obras Inacabadas. No momento em
que essa Comissão, graças aos esforços dos seus
nobres integrantes, superava percalços iniciais e co-

meçava a reunir dados importantíssimos, foi objeto de
pressões e de fatos criados, que acabaram conduzin
do ao seu precoce encerramento.

Apesar disso, podemos considerar importantes
os dados e fatos coligidos pela Comissão. Se ela não
esgotou o assunto, certamente, não deixou de cum
prir a missão de plantar um marco que servirá de pon
to de referência para iniciativas que terão de ser ado
tadas por esta Casa. A CPI não pode passar para os
Anais como uma batalha perdida contra a corrupção,
a improbidade, a incompetência e a falta de planeja
mento. Deve ser vista como um passo inicial, pois a
experiência colhida fará que o futuro traga resultados
mais eficazes nessa guerra contra o desperdício e o
roubo do dinheiro público, guerra que deve ser renhi
da e implacável, para o bem do Brasil.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o que ve
mos hoje envergonha qualquer cidadão de bem e nos
deixa desconfortáveis quando, no exterior, nos miram
de forma enviesada, a nos saber brasileiros, obrigan
do-nos a ouvir aqueles chavões conhecidos - "Belo e
rico país, é pena que..." -, e lá se vão desfiando as
contas do rosário de nossas mazelas: desigualdades,
doenças, violência, corrupção, enfim, os Cavaleiros
do Apocalipse com outros nomes, irmanados na con
dição comum de filhos da incúria administrativa, da
passividade e da conivência com os saqueadores dos
bens públicos.

As obras públicas em situação irregular refletem
esse estado de coisas. Em 1995, uma Comissão
Especial do Senado Federal catalogou milhares de
empreendimentos inacabados. A lista é grande e
compreende obras dos mais variados portes, parali
sadas pelos mais diversos motivos, razões ou pretex
tos, mas todas elas com o mesmo resultado: dinheiro
público jogado "no ralo".

Parece que as recomendações feitas pelo Se
nado caíram no vazio, pois até agora nada mudou, ou,
mais grave, mudou para pior. Em 2001, num quantita
tivo de 304 obras de grande vulto vistoriadas pelo
TCU, obras que individualmente envolvem a aplica
ção de milhões de reais, 121 apresentavam gravíssi
mas irregularidades. Nesse conjunto foram tipificados
371 casos de irregularidades graves, com predomi
nância de fraudes ao processo licitatório, de contrata
ções irregulares, de superfaturamento e de execução
irregular de contratos. Todas favorecendo e enrique
cendo empreiteiras, à custa dos cada vez mais escas
sos recursos do povo brasileiro.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é preciso
que se dê um basta a esse descalabro. É preciso que
o Congresso assuma, com vontade, o seu papel de
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fiscalizador da administração pública. Que exija dos Em 1975, o Governador Paulo Egydio nome-
governantes mais seriedade no trato da coisa comurn. ou-o Secretário de Educação, e um ano depois José
Que cobre competência, decoro, honestidade, probi- Bonifácio acumulava também a Secretaria de Cultu-
dade de seus prepostos. Que termine de uma vez por ra, Ciência e Tecnologia.
todas com essa união incestuosa entre empreiteiras e Mas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
administradores públicos. Dr. José Bonifácio também exercitava o seu lado em-

É preciso que sejam reformulados e aparelha- presarial, sendo o primeiro Presidente da Fundação
dos os sistemas de controle externo e interno. Que se Padre Anchieta, responsável pela TV Cultura, que di-
treinem servidores capazes de executar melhor suas rigiu desde a criação, em 1969, até o início da década
atribuições. Que se avalie adequadamente o seu de- de 70. Fundou a Empresa Paulista de Televisão, que
sempenho, para recompensar os corretos e eficien- mais tarde se denominaria Empresa Pioneira de Tele-
tes, que são a maioria, e punir e afastar os desidiosos visão, proprietária da TV Campinas, TV Ribeirão Pre-
e corruptos, cujo pequeno número é responsável por to, TV Central e TV Sul de Minas. Foi Diretor-Gerente
danos incalculáveis ao Erário e à imagem da adminis- e VicePresidente do Banco Comercial de São Paulo.
tração pública. Presidiu a Cooperativa de Cafeicultores de Campi-

Enfim, é preciso que se chegue ao fim dessa si- nas, o Conselho Nacional de Propaganda e a Funda-
tuação crônica e vergonhosa que é o mau uso do di- ção Crespi Prado.
nheiro público em obras que não trazem os resultados Em sua incansável batalha pela cultura nacio-
e benefícios de que nosso povo necessita. nal, José Bonifácio pertenceu, ainda, aos conselhos

Somente assim é que poderemos concluir a ma- curadores do Museu Lasar Segall, do Museu da
ior obra inacabada deste País, que é a verdadeira de- UNICAMP, do Museu de Arte Moderna e do Museu da
mocracia. Casa Brasileira.

Desejo, Sr. Presidente, que este pronunciamen- Apaixonado por cavalos, José Bonifácio presi-
to seja divulgado pelo programa A Voz do Brasil. diu também o Jockey Club de São Paulo e a Comis-

Muito obrigado. são Coordenadora da Criação do Cavalo Nacional.
Sempre que alguém o questionava sobre seus objeti-

O SR. LUIZ ANTONIO FLEURY (PTB-SP. Pro- vos, ele respondia: 'Tenho certeza por mim, tenho
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e certeza pelos meus sucessores e pelos funcionários
Srs. Deputados, subo à tribuna na tarde de hoje para da casa, o nosso objetivo é crescer. Nunca ninguém
homenagear um grande brasileiro, falecido no último nos viu sem pensar em crescimento. Cresceu-se e a
dia 9 de janeiro. Refiro-me a José Bonifácio Coutinho idéia é continuar a crescer. Sonho futuro eu não sei
Nogueira, um dos pioneiros da televisão brasileira, qual vai ser, mas uma coisa eu garanto: haverá so-
que nos deixou aos 78 anos de idade. nho".

Nascido a 3 de dezembro de 1923, filho do Sr. Presidente, com estas singelas palavras, de-
ex-Deputado Paulo Nogueira Filho, realizou seus es- ixo registrado nos Anais desta Casa a minha dor e a
tudos no Ginásio São Bento e no Liceu Rio Branco. minha saudade, não do empresário dinâmico apaixo-
Formado em Direito pela USP, José Bonifácio come- nado pelo Brasil, mas sim do conselheiro fraterno,
çou a atividade política na União Democrática Nacio- alegre e afável. Gostaria também de transmitir à viú-
nal - UDN. Elegeu-se Presidente da União Nacional va, Maria Thereza de Castro Prado Coutinho Noguei-
dos Estudantes - UNE em 1945, mesmo ano em que ra, nossa querida D. Teka, a seus seis filhos e dezeno-
os estudantes rompiam com o Estado Novo. ve netos e demais familiares de José Bonifácio a mi-

Em 1958, foi convidado pelo então Governador nha consternação e meu apoio neste momento difícil.
Carvalho Pinto para assumir a Secretaria de Agricul- O SR. GERSON GABRIELLI (PFL-BA. Pronun-
tura; construiu a CEASA e deu início à rede de silos e cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
armazéns atualmente conhecida como CEAGESP. Deputados, o Banco Econômico, por tudo que repre-

Em 1962, com apoio do Governador e de uma senta para a economia da Bahia e do Nordeste, mere-
coligação que incluiu PR, PDC, UDN, PTB e PRp, foi ce, sim, receber do Governo Federal o mesmo trata-
candidato ao Governo. mento dado ao BANESPA e ao BANERJ, com base

Em 1964, integrou o Conselho Nacional de Eco- na Lei n° 2.321, de 1987, que prevê o Regime de
nomia da Presidência da República e exerceu a Presi- Administração Especial Temporária nos casos de in-
dência da Comissão Consultiva Bancária do Banco tervenção em instituições financeiras, sejam estatais,
Central do Brasil. sejam privadas.



É inconcebível que, além de não enfrentar os
problemas sociais, o Governo ainda abandone à pró
pria sorte as populações do interior e da Capital, dei-
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O Econômico, a Bahia e o Nordeste não podem so que a Bahia se mantenha unida em torno da solu-
ser discriminados. Ao contrário, a economia da região ção encontrada.
deve ter total apoio para que as distorções econômi- Teremos um caminho difícil daqui para frente,
cas e sociais existentes não sejam ainda mais apro- por isso precisamos da confiança da população, prin-
fundadas. cipalmente dos depositantes, mantendo no Banm

A intervenção do Banco Central foi executada seus investimentos e mesmo abrindo novas contas,
de forma violenta e prepotente. Prova da forma irres- com a certeza de que os resultados virão com as me-
ponsável com que o Banco Central conduziu o pro- didas que estão sendo adotadas.
cesso é que, poucos dias antes da intervenção, o BC Restabelecer a normalidade econômica, social
aprovou o balanço do Econômico, apontando um lu - e política é tudo que nós, baianos, precisamos, atingi-
cro de 38 milhões de reais. dos, como todos os brasileiros, pela opção de risco fe-

O Econômico é o mais antigo banco privado da ita pelo Governo Federal de alcançar a estabilidade
América Latina, com 161 anos. O funcionamento nor- via uma tola recessão causada por uma política equi-
mal do Banco é indispensável à produção industrial, vocada de confiscos através dos compulsórios dos
comercial e agropecuária não só da Bahia, mas do bancos e de absurdos juros altos.
Nordeste. O Econômico tem 10.200 funcionários e As dificuldades econômicas vêm gerando o fe-
cerca de 800 mil correntistas, dos quais 400 mil estão chamento de milhares de empresas e agravando o
na Bahia. drama social com o desemprego. Esta situação, com

É o único banco privado baiano e o oitavo maior a possível liquidação do Banco Econômico, seria letal
do País. Detém 40% dos ativos financeiros do Norte e para economia da Bahia e do Nordeste.
Nordeste. É responsável por larga parcela da arreca- A liquidação não pode ocorrer. O Banco Econô-
dação do ICMS e faz com exclusividade o pagamento mico não pode fechar.
dos 15 mil pensionistas do Instituto de Previdência Sr. Presidente da República, Sr. Presidente do
Social do Estado. Banco Central, devolvam o Banco Econômico ao

O fechamento do Econômico refletiria negativa- povo da Bahia.
mente em 70% da economia baiana. O Banco detém Obrigado.
com exclusividade conta.s .de 1~o mil deposit~n~es, O SR. PAULO ROCHA (PT-PA. Pronuncia o se-
e~t~e eles a~ Obras S.o~lals Irma Dulce, ho~plta~s e guinte discurso.) _ Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
clinicas,. entidades religiosas, escolas e unlverslda- dos, relatório apresentado pelo Sindicato dos Bancá-
des particulares. rios do Estado do Pará mostra dados preocupantes

Além disso, 54 mil empresas mantêm con- sobre assaltos a bancos em diversos Municípios do
tas~salário no ~conômico, somente e~ Salvador, i~- Estado, cujo número, diante da imobilidade da segu-
clUl.ndo a Prefeitura. Desse total, 25 ml~ e~~resas fl- rança pública, avança de forma assustadora nas insti-
canam sem ter como pagar seus funclonanos, uma tuições financeiras.
vez qAue.mantêm suas contas-salário unicamente no O documento mostra o terror semeado pelos as-
Economlco. saltantes, em 2001, em cidades como Irituia, onde a

A importância desse banco para a economia es- agência do Banco do Brasil foi assaltada três vezes
tadual pôde ser comprovada nas manifestações de em curto espaço de tempo; Santa Isabel do Pará,
repúdio à intervenção, que uniram intelectuais do por- onde policiais e um comerciante foram humilhados e
te de Jorge Amado, empresários, cidadãos comuns, mantidos como reféns; e em Dom Eliseu. As ações, a
sindicalistas e militantes de partidos historicamente cada dia que passa, tornam-se mais violentas e ousa-
adversos. das, criam um ambiente de medo e insegurança, for-

Penso que o Governo Estadual não tem qual- çando os moradores a fugir para outras cidades em
quer interesse em ser proprietário de um outro banco busca de melhores condições de vida. É impossível
que não seja o BANEB. O que todos pretendemos é se viver e trabalhar em um local em que o Estado é in-
que o Econômico passe o mais rápido para a iniciativa capaz de assegurar o mínimo de segurança para a
privada e volte ter sua vida normal, como instrumento população, os trabalhadores bancários e seus familia-
de grande valor para a economia do Estado. res.

Mas para que a luta do Governo do Estado, do
Senador Antonio Carlos Magalhães e da bancada ba
iana no Congresso alcance o êxito esperado, é preci-



ao

v- Grande Expediente

Concedo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Bittar.

O SR. JORGE BITIAR (PT-RJ. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocu
po hoje esta tribuna para, em breves palavras, f~zer

uma avaliação da política nacional de telecomUnIca
ções implantada no País a partir da quebra do mono
pólio estatal e da instituição de um modelo que se
pretende construir sobre os pilares da competição e
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xando-os sob o domínio de quadrilhas que roubam e das lutas. Projetamos a perigosa imagem do sonho.
matam impunemente. Somente para que os senhores Somamos nosso grito ao grito de todos".
hmham uma idéia, treze bancários foram seqüestra-o pluralismo e a construção de nossas posições
aos em nosso Estado no ano de 2001. E agora, já no políticas nos movimentos sociais são nossas princi-
illício de 2002, o funcionário Josivaldo da Silva Encar- pais virtudes e nos diferenciam radicalmente do caci-
nação, tesoureiro de uma agência do BANPARÁ, no quismo político de outras agremiações partidárias.
bairro de Nazaré, foi rendido quando já se deslocava Ao longo de nossa história, somos a maior refe-
pdra sua casa. De forma audaciosa, fortemente arma- rência de luta pela ética na política e de transparência
aos e utilizando-se de ameaças contra a família do na administração pública, posicionando-nos com fir-
funcionário, renderam o guarda de segurança e ar- meza nos embates contra a corrupção, buscando pre-
rombaram os caixas eletrônicos, levando aproxima- servar o patrimônio público e favorecer as reais priori-
damente 50 mil reais, segundo depoimento do bancá- dades no orçamento federal.

rio. Se hoje representamos a grande esperança po-
É necessário que o Governo perceba que não lítica de nosso povo, é justamente porque a popula-

pode mais se dar ao luxo da freqüente perplexidade, ção já não suporta mais modelos milagrosos e salva-
dos discursos de oportunidade e do eterno jogo de dores da pátria impostos pela classe dominante. Nos-
empurra, prática, aliás, tão bem utilizada pelos res- so compromisso é com a implantação de políticas pú-
ponsáveis pelo sistema de segurança pública do País. blicas que alteram a qualidade de vida da população,

com projetos seguidos inclusive por outros países. A
luta nos ensinou. Amadurecemos e estamos mais ex
perientes, temos mais capacidade política, mais apo
io da sociedade e melhor compreensão do que acon
tece no mundo.

Estamos juntos na construção de nossa demo
cracia interna, tão atacada por nossos adversários.
Estamos juntos por um partido de trabalhadores de
mocrático, socialista e de luta por um Brasil justo e so
lidário, com reforma agrária, emprego, saúde de qua
lidade e educação para todos.

Pedro Tierra diz o seguinte: "Hoje, temos uma
cara. Uma voz. Bandeira. Temos nossos sonhos orga
nizados". Hoje, tenho orgulho de dizer que temos
como patrimônio mais valoroso nossa militância, for
mada nas fábricas, nos movimentos populares, nas
escolas, nos hospitais e nas ruas, lutando sempre por
direitos sociais e defendendo sua cidadania, não he
sitando em defender a bandeira de nosso partido e a
integridade de nossas políticas e nossas propostas.

Era o que tinha a dizer.

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

Não basta apenas investir em armamento. Mais
do que armas e munição de grosso calibre, a Polícia
precisa urgentemente atualizar a legislação de segu
rança e de investimentos em recursos humanos, bem
como propiciar treinamento que possibilite aos profis
sionais a realização de investigações mais apuradas
e meios que lhes permitam agir com maior eficiência.
Mas para que isso ocorra é necessário que o Governo
do Estado dê a sua cota de participação, com investi
mentos em segurança, infra-estrutura adequada e ca
pacitação de pessoal.

O sindicato da categoria vem há um tempo se
colocando à disposição e solicitando negociação es
pecífica para discutir a questão com os principais en
volvidos no assunto, bem como pedindo a retomada
das discussões realizadas no Fórum Estadual de Se
gurança no Ramo Financeiro, realizado em 2001.

Precisamos nos indignar e agir juntos para pôr
fim à violência que aumenta dia a dia em nosso País.
E hoje, com a apresentação do Projeto de Segurança
Pública para o Brasil, o PT mostra que é possível co
locar em execução propostas concretas e viáveis
para destruir a violência, em todas as suas formas 
crime organizado, assassinato, estupro, seqüestro,
assaltos -, devolvendo ao cidadão o direito democrá
tico à segurança pessoal, familiar e comunitária.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, desejo
ainda abordar outro tema. Ontem realizou-se nesta
Casa sessão solene em homenagem aos 22 anos do
Partido dos Trabalhadores. O poema de Pedro Tierra
"Os Filhos da Paixão" relata com beleza e orgulho a
história do meu partido: "Carregamos no peito, cada
um, batalhas incontáveis. Somos a perigosa memória
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da universalização, reduzindo os preços e melhoran- população brasileira. A política de telecomunicações
do a qualidade de serviços. Esses foram os eixos fun- deve, portanto, priorizar a adoção de estratégias que
damentais que orientaram, segundo a própria Lei Ge- visem à redução de preços da telefonia local, sem
ral de Telecomunicações, a implantação deste mode- descuidar da busca de padrões de qualidade compa-
lo. tíveis com um país que precisa crescer para promover

Sem dúvida, muitos indicadores atestam evolu- maior justiça social.
ção em termos de crescimento do mercado de teleco- No segmento local, está bastante evidenciada a
municações. Iguais em magnitude, entretanto, são os absoluta e urgente necessidade de correção do mo-
desafios que se apresentam para a consolidação do delo, com a adoção de medidas que se traduzam, no
novo modelo e, principalmente, para o atendimento curtíssimo prazo, em geração de um mercado compe-
dos propósitos iniciais de levar serviços de telecomu- titivo que possa proporcionar a real queda nos preços
nicações a todos os cidadãos em condições de preço dos serviços para o consumidor final.
justo e altos padrões de qualidade. Esses desafios O exemplo de outros países mostra que ações
merecem, por parte do Poder Público, contínua refle- do órgão regulador, como o compartilhamento das
xão para a adoção, pelo órgão regulador do setor, de atuais redes de acesso com várias prestadoras de
ações que assegurem, também nas telecomunica- serviço _ o chamado unbundling -, bem como o cor-
ções, soberania, democracia e justiça social. reto disciplinamento dos acordos de interconexão e a

Em primeiro lugar, Srs. Deputados, gostaria de imposição da portabilidade no código numérico, são
focar o pilar da competição. Se, por um lado, o novo tarefas hercúleas, mas absolutamente necessárias
ambiente contempla competição nos serviços de lon- para o estabelecimento da competição no segmento
ga distância e nos serviços móveis, competição esta da telefonia local.
que migra do duopólio para a exploração dos serviços
por várias empresas, por outro, o serviço local ainda é Na América Latina e Central, não há competição
prestado quase que em monopólio. Mesmo nas re- da telefonia fixa local. Nos Estados Unidos, desde
giões em que há a presença de um competidor _ a 1996, ainda no Governo Bill Clinton, foi sancionado o
chamada empresa-espelho - as antigas empresas do pacote de leis conhecido como Ato de Reforma das
Sistema TELEBRÁS, agora privatizadas, ainda pos- Telecomunicações. O objetivo era aumentar a compe-
suem tal predominância na divisão de mercado que tição, reduzir preços e melhorar a qualidade. Os pre-
inviabiliza qualquer ação regulatória baseada apenas ços, no entanto, continuaram subindo e não se obser-
nas chamadas forças de mercado. va ainda a competição na telefonia local.

As operadoras estão presentes na quase totali- O Ato definiu que as companhias locais teriam
dade dos Municípios brasileiros e a teledensidade, ou que alugar as suas redes a telefônicas de longa dis-
seja, o número de acessos instalados para cada cem tância em troca de serem autorizadas a competir no
habitantes, é de aproximadamente 27. As nações mais lucrativo mercado das chamadas interurbanas e
chamadas desenvolvidas possuem em média cin- internacionais. Continuam as reclamações das em-
qüenta acessos instalados para cada cem habitantes. presas de longa distância devido ao fato de as empre-

No entanto, esse número médio de acessos não sas locais cobrarem taxas anticompetitivas pelo uso
é observado na maioria dos Municípios brasileiros, da rede.
uma vez que 5 mil deles possuem menos de 27 linhas Os parlamentares americanos têm sido pressio-
instaladas para cada cem habitantes. Desses, cerca nados pelas operadoras de longa distância para que
de 2 mil Municípios não chegam sequer a atingir a te- dividam as detentoras das redes fixas em duas em-
ledensidade que o Brasil possuía em 1995. São cida- presas: uma que vende serviços e outra que arrenda
des em que há de zero a seis linhas por cem habitan- a rede, tanto para concorrentes quanto para a empre-
teso sa local que já está no mercado.

Percebe-se com esses dados que a competição Na Europa, o unbundling utilizado em diversos
é quase inexistente e, mesmo com as novas regras serviços, inclusive na telefonia local, caminha lenta-
definidas pela ANATEL, não parece ter perspectiva de mente e há questionamento sobre o seu efetivo em-
mudar num período curto, dificultando, assim, a redu- prego para estabelecer a competição. Apesar de uma
ção tarifária pela disputa de mercado entre as empre- diretriz da União Européia ter entrado em vigor no iní-
sas. cio de 2001, obrigando as agências reguladoras a

Destaco, Sr. Presidente, que é exatamente a te- abrir as redes locais das concessionárias, quase
lefonia local aquela de maior interesse da maioria da nada, ou nada, foi conseguido.



04400 Quinta-feira 28 mARIO DA ('AMARA DOS DEPUTADOS Feven:iro de 2002

No Brasil, a Lei Geral de Telecomunicações, em
seu art. 155, determina que as prestadoras de servi
ços de telecomunicações de interesse coletivo dispo
nibilizem suas redes a outras prestadoras nos casos
e condições especificados pelo órgão regulador.

Entretanto, Sr. Presidente, essas ações só tra
rão a desejada eficácia se a Agência Nacional de Te
lecomunicações - ANATEL fizer cumprir a premissa
básica de obrigar as prestadoras a abrirem o detalha
mento dos custos de suas operações, de tal forma
que o poder regulatório possa compará-los com pa
drões internacionais e evitar o repasse de ineficiênci
as e sobrecargas nos contratos de interconexão. A
auditoria desses custos é mandatória para que se as
segurem reais condições de competição e a obtenção
de nova licença.

O segundo pilar do novo modelo de telecomuni
cações - a universalização - também merece cuida
dosa análise para a correção da política como um
todo. O conceito de universalização do acesso ao ser
viço de telecomunicações foi implantado no Brasil
para, por um lado, levar o serviço a toda a população,
mesmo em locais de difícil instalação, e, por outro,
apoiar a prestação de serviços considerados essenci
ais ou de relevante interesse público, tais como os di
retamente ligados às áreas de educação, saúde, se
gurança pública e outras.

Para tal, a universalização dos serviços de tele
comunicações foi desenhada em duas linhas princi
pais. A primeira, inserida ainda nos contratos de con
cessão e autorização, obriga cada prestadora a cum
prir metas de universalização dos serviços. A segun
da, complementar à primeira e que não deve ser con
fundida ou sobreposta, baseia-se na formação do
Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomu
nicações - FUST, que foi idealizado para situações
definidas em projetos pelo Poder Público nos quais a
exploração econômica dos serviços não possa resul
tar em lucratividade.

Ocorre, Sras. e Srs. Deputados, que o conceito
de universalização está intrinsecamente ligado ao
atendimento dos nichos populacionais de menor po
der aquisitivo. Com a elevação das tarifas, com os re
ajustes automáticos previstos nos contratos e com a
inexistência de uma abordagem mais social, não se
pode universalizar os serviços de telecomunicações
simplesmente porque os usuários não podem arcar
com os elevados custos mensais para possuir uma li
nha telefônica. Não é por acaso que as operadoras
que anteciparam as metas para o ano de 2003 - e,
portanto, atingiram essas camadas da população -,

condição para poderem entrar em outras áreas, ope
ram hoje com grande capacidade ociosa.

Se o número de terminais instalados é bastante
expressivo, preocupa a todos o elevadíssimo número
de terminais que não está em serviço. Obviamente
esse fato pressiona os custos que acabam sendo ar
cados por um número menor de usuários em nosso
País.

A inadimplência no serviço de telecomunica
ções é hoje elemento de preocupação para usuários,
prestadores de serviços e para o próprio agente regu
lador, a ANATEL. A política de telecomunicações pre
cisa urgentemente de ajustes que permitam a inser
ção dos cidadãos de menor poder aquisitivo no siste
ma. No primeiro trimestre de 2001, por exemplo, a Te
lemar instalou 1 milhão e 460 mil novos terminais,
mas desligou 472 mil linhas, praticamente um terço
de tudo que instalou, em função da falta de capacida
de de pagamento dos usuários.

Lembre-se, ainda, que o problema se agrava
quando somados os casos de devolução voluntária
por parte dos próprios clientes. Evidentemente, a cau
sa básica desse problema vincula-se à elevação do
valor da assinatura básica de 44 centavos, em 1994,
para 22 reais no presente momento, variação da or
dem de 3.600%.

Na Brasil Telecom, por exemplo, o alto nível de
inadimplência leva a empresa a desligar mais de 100
mil terminais por mês. Em Rondônia, terminais ofere
cidos de graça têm sido recusados pela população
mais pobre com medo das contas mensais.

Ouço, com prazer, o aparte do nobre Deputado
Mauro Benevides.

O Sr. Mauro Benevides - V. Exa. profere, na
tarde de hoje, profundo discurso a respeito das políti
cas de telecomunicações no País. Traz todos esses
dados mencionados meticulosa e aprofundadamente
no seu pronunciamento no instante em que o atual
Ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga,
apressa-se para deixar o Ministério. A sugestão que
me permito levar a V.Exa., no momento em que cum
pre o seu dever de representante do povo do Rio de
Janeiro nesta Casa, é encaminhar o seu discurso
àquele que vier a substituir, nas próximas horas, o Mi
nistro Pimenta da Veiga. Com isso, V.Exa. estará dan
do inestimável contribuição à política das telecomuni
cações no País. É a sugestão que desejo fazer a
V.Exa. ao ouvir atentamente o seu magnífico e abali
zado pronunciamento da tarde de hoje.

O SR. JORGE BITTAR - Agradeço imensamen
te ao Deputado Mauro Benevides as palavras elogio
sas a mim dirigidas. Destaco que pretendo de fato en-
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viar cópia do discurso a quem vier a suceder o Minis
tro Pimenta da Veiga, assim como à agência nacional
de regulação do setor de telecomunicações, a
ANATEL, e ainda a todos os interessados.

Nosso propósito é fazer uma análise crítica que
ressalte os problemas do sistema de telecomunica
ções, para que assim se encontrem soluções. Não
podemos pensar em universalização dos serviços se
não forem oferecidas tarifas públicas de telecomuni
cação acessíveis sobretudo aos cidadãos de menor
faixa de renda.

Procurarei ao longo do meu pronunciamento
ressaltar outros aspectos ainda insuficientes na atual
política, como, por exemplo, nos campos da indústria
e da tecnologia, que têm acarretado problemas seriís
simos na balança comercial, na redução da oferta de
emprego, na área industrial em nosso País, o que é
algo essencial.

O peso dos tributos é outro fator importante que
contribui para o encarecimento das contas e, por con
seguinte, para o aumento da inadimplência. A carga
tributária incidente sobre os serviços de telecomuni
cação no Brasil, segundo relatório da World Telecom
munication Indicators de 2000/2001, ITU, é um dos
maiores do mundo. No Brasil, é de 40,2% a carga tri
butária sobre os serviços de telecomunicações; na
Argentina, 21%; no Chile, 18%; no México, 16%; na
Itália, 20%; na Espanha, 16%; na França, 20,6%.

A redução da carga tributária do setor deve ser
objetivo da reforma tributária. Isso não pode ser pen
sado de forma dissociada. Esse é um assunto que a
Nação está a clamar, e lamentavelmente até hoje não
pudemos realizá-Ia por resistência de forças conser
vadoras que nos impediram de desonerar a produção,
de aliviar a carga tributária sobre a maioria dos contri
buintes brasileiros.

Além disso, a fórmula inserida nos contratos de
concessão possibilita que as operadoras possam au
mentar alguns itens da cesta tarifária até 9% além do
IGP-DI acumulado, com a conseqüente variação pro
porcionai dos outros itens.

As operadoras têm privilegiado o reajuste maior
da assinatura básica. Isso acaba penalizando grande
parcela de usuários que pagam esse valor mesmo
que não utilizem os cem pulsos cobertos pela tarifa
básica.

Uma fórmula alternativa de reajuste tem que co
meçar a ser discutida, na medida em que a atual tem
validade até 31 de dezembro de 2005. Nela não está
claro, por exemplo, o compartilhamento de ganhos de
produtividade derivados de inovações tecnológicas.
Essa é uma das idéias inseridas no sistema chamado

Price Cap Regulation - regulação do preço teto. Per
doem-me por me valer de termo de língua estrangei
ra, mas é que se trata de expressão utilizada interna
cionalmente.

Se a competição não é eficaz, é necessário que
a ANATEL atue para que os consumidores não sejam
prejudicados. Não basta apenas privilegiar os ganhos
do capital. Deve haver, sim, a distribuição justa dos
benefícios entre todos os membros da sociedade.

Instrumentos não faltam à ANATEL para equaci
onar o problema. A solução para o desafio de manter
no sistema telefônico os cidadãos das chamadas
classes D e E passa por clara definição da cesta bási
ca de serviços, com a introdução compulsória de
itens que possam balizar a atuação social do regula
dor.

Outra conseqüência nefasta do processo de pri
vatização das telecomunicações brasileiras foi a total
desarticulação da política industrial e tecnológica do
setor, com impactos negativos sobre a balança co
merciai brasileira.

Por cerca de trinta anos, enquanto operou o mo
nopólio estatal, o setor de telecomunicações desen
volveu-se com base nas políticas e diretrizes do Mi
nistério das Comunicações e da antiga TELEBRÁS.

Na década de 70, a TELEBRÁS estabeleceu
cooperação estreita com a indústria de equipamen
tos, com várias universidades e centros de pesquisa,
o que produziu resultados altamente favoráveis, tais
como a criação e expansão do seu Centro de Pesqui
sa e Desenvolvimento (CPqD), localizado em Campi
nas; a formação de recursos humanos altamente qua
lificados; o desenvolvimento de importantes tecnolo
gias, das quais cabe destacar as centrais de comuta
ção telefônica da família Trópico, os telefones públi
cos a cartão indutivo - inovação brasileira, barata,
própria, adequada para o uso em nosso País, substi
tuindo as antigas fichas telefônicas - e as fibras óti
cas. Estas começaram a ser pesquisadas no Brasil
nos anos 70 por pequeno número de pesquisadores
da UNICAMP, mediante convênios firmados com o
CPqD. Em 1983, já se fabricavam e comercializavam
no País fibras óticas com tecnologia cem por cento
brasileira.

A pesquisa e o desenvolvimento das centrais
de comutação digitais iniciaramse nos anos 70. Em
1986, o Brasil já tinha a primeira central digital de pe
queno porte com tecnologia inteiramente brasileira
em operação. Em 1989, a primeira central de grande
porte já estava disponível. A implantação dessas cen
trais viabilizou uma economia para o País da ordem
de 2,2 bilhões de dólares entre 1990 e 1996 - diminu-
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iu-se a importação de produtos e equipamentos, ge
rando-se, portanto, empregos na indústria brasileira
-, em razão da redução do preço por terminal.

É interessante este aspecto, Sras. e Srs. Depu
tados: o ingresso de tecnologia própria fabricada por
empresas de propriedade de sócios brasileiros forçou
a baixa do preço por terminal, porque, evidentemente,
as grandes produtoras de equipamentos têm seus
acordos de preço, na medida em que entra novo atu
ante no mercado. Isso provocou, naquela época, re
dução considerável dos preços no mercado brasileiro.

O lançamento da Central Trópico, na época da
transição do sistema analógico para o digital, foi con
comitante com o realizado pelos países industrializa
dos.

No setor de equipamentos de telecomunica
ções, de início, estabeleceram-se no País algumas
das empresas líderes mundiais de fabricação de
equipamentos de comutação, como Ericcson, Sie
mens, NEC, entre outras.

O poder de compra da TELEBRÁS foi utilizado
para gerar encomendas para essas empresas e, a
partir da disponibilidade da tecnologia local, também
para empresas brasileiras que absorveram a tecnolo
gia Trópico desenvolvida pelo CPqD/TELEBRÁS.

Mais recentemente, com a crescente digitaliza
ção dos sistemas, as empresas fabricantes de equi
pamentos de telecomunicações passaram também a
se beneficiar dos incentivos da política de informática.
Aliás, no momento atual, esse é o único instrumento
de política industrial e tecnológica disponível no setor
e que não é sequer administrado pelo Ministério das
Comunicações, mas, sim, pelo Ministério da Ciência e
Tecnologia.

A abertura comercial de 1990 pouco afetou, de
início, o setor de equipamentos de telecomunicações,
que possuía mercado cativo e continuava a ter políti
ca industrial e tecnológica com regras próprias de ho
mologação e aquisição de produtos estabelecidos
pela TELEBRÁS.

Com a privatização, assistiu-se a verdadeiro
boom provocado pelo crescimento vertiginoso da
planta de telefones fixos e celulares em nosso País 
ao qual estamos aí a assistir - e passaram a atuar no
mercado brasileiro de equipamentos de telecomuni
cações outras empresas multinacionais, fornecedo
res tradicionais no exterior das novas operadoras que
ingressaram no nosso mercado de telecomunica
ções.

Isso é importante que se ressa~e. É evidente
que as grandes operadoras internacionais que vieram
para o mercado trouxeram também suas fornecedo-

ras de equipamentos multinacionais e assim criaram
um problema para as empresas de capital nacional
aqui instaladas e que produziam os equipamentos
desenvolvidos com tecnologia própria.

No entanto, esse crescimento, nobres colegas,
foi acompanhado de queda expressiva do valor adici
onado aos produtos fabricados localmente, uma vez
que as indústrias estão atuando na prática como
montadoras. Os investimentos que foram realizados
no desenvolvimento local de tecnologia, especial
mente no CPqD da TELEBRÁS, praticamente se per
deram, pois as empresas transnacionais que já atua
vam e as novas que se instalaram estão trazendo
toda a tecnologia necessária de suas matrizes no ex
terior.

Essa mudança brusca de trajetória no modelo
brasileiro de telecomunicações praticamente elimi
nou as empresas nacionais e teve outra grave conse
qüência associada ao abandono da política tecnológi
ca e industrial do setor.

Como prevalece nas telecomunicações a mon
tagem de produtos com base na importação de kits
completos ou de componentes, o crescimento da pro
dução para atender à demanda interna, bem como as
exportações, vem provocando aumento significativo
das importações, ocasionando déficits crescentes na
balança comercial brasileira.

O setor eletroeletrônico está entre os que mais
contribuem para o pífio desempenho de nossa balan
ça comercial, que alimenta a enorme vulnerabilidade
externa da economia brasileira que se estabeleceu
durante os governos do Presidente Fernando Henri
que Cardoso.

Estima-se que o déficit comercial provocado em
2001 pelo chamado complexo eletrônico, que englo
ba os setores de informática, eletrônica de consumo,
telecomunicações e componentes, atinja a assusta
dora cifra de 8 bilhões de dólares. No período de 1996
a 2000, esse déficit ultrapassou em muito os déficits
provocados pela importação de petróleo e seus deri
vados e os valores enviados ao exterior a título de pa
gamento de lucros e dividendos, bem como aqueles
pagos em juros da dívida externa. Esse é o preço da
ausência de política industrial e tecnológica, derivada
da concepção neoliberal de que a mão invisível do
mercado tudo resolve.

Com prazer, ouço o nobre Deputado Mário
Assad Júnior.

O Sr. Mário Assad Júnior - Muito obrigado, no
bre Deputado. V.Exa., ilustre representante do povo
do Rio de Janeiro, traz a esta Casa estudo de grande
complexidade, sem dúvida, contendo em seu bojo re-
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alismo muito forte. VExa. abordou a questão da ina- Em 2000, Sr. Presidente, uma das maiores con-
dimplência. Recordo-me da audiência que juntos rea- tribuições para o déficit do complexo eletrônico, calcu-
lizamos na Comissão de Ciência e Tecnologia, em lado em 6,4 bilhões de dólares, foi do setor de teleco-
que abordamos a possibilidade de haver ganho de municações, cujas importações cresceram 23% em
produtividade, traduzido na redução do preço real das relação ao ano de 1999. É certo que as exportações
tarifas de telecomunicações. Se tivéssemos tarifas do setor também cresceram significativamente em
mais baratas, com certeza a inadimplência seria me- 2000. Mas, por outro lado, a produção local de equi-
nor e, efetivamente, estaríamos assim aumentando o pamentos de telecomunicações, devido a sua depen-
acesso da sociedade brasileira a esse importante dência crítica de componentes importados, contribuiu
serviço de telecomunicações. Não é que, naquela fortemente para aumentar o déficit, especialmente do
oportunidade, o Presidente da ANATEL nos rebateu segmento de componentes e, por conseguinte, do
com veemência? E, há poucos dias, tive oportunida- complexo eletrônico como um todo.
de de ver que a ANATEL autorizou re~juste acima do Sras. e Srs. Parlamentares, em vista da grave si-
INPC para_empresas de celular, ou. ~eJa, sem nenhu- tuação das telecomunicações em nosso País esta
ma traduçao de ganho de produtividade. Sabemos . . . . '

t A f it d - d' r Casa precisa discutir propostas e alternativas para o
que as empresas em ~ o re uçoes ras Icas em. seu modelo vigente.
quadro de pessoal, alem de tudo o que VExa. disse. . . .. .
Na verdade, a privatização das telecomunicações em Em pnmelro lugar, os mecamsmos de flscahza-
nosso País está trazendo desemprego para a socie- ção da ANATEL devem ser aperfeiçoados, tanto no
dade brasileira. Cumprimento ainda V.Exa. pela ques- que se refere à aquisição/contratação de equipamen-
tão que argúi, também nesta tarde, quanto à balança tos e serviços de telecomunicações pelas operadoras
comercial brasileira e o impacto que as privatizações quanto no tocante às obrigações de universalização e
trouxeram pela excessiva importação de equipamen- metas de qualidade previstas nos contratos de con-
tos de telecomunicações. Muito obrigado, nobre De- cessão e nos termos de autorização. As operadoras
putado Jorge Bittar. têm demonstrado grande resistência diante de meca-

O SR. JORGE BITTAR -Agradeço as sábias e nismos que, de alguma form~, possam vir a interferir
competentes palavras ao nobre Deputado Mário nos ~eus esquemas de forneCimento global de b~~s.e
Assad Júnior, conhecido especialista do setor de tele- serviços. A ANATEL ~eve acompanhar desde o I~ICIO
comunicações, com quem tenho a honra de comparti- o processo de seleçao de forma a fazer cumpnr os
lhar o trabalho na Comissão especializada da Casa, contratos.
Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Em relação ao FUST, além da inclusão digital,
Informática. deve-se perceber nele uma possibilidade de incenti-

Estou de pleno acordo com VExa., e a autorida- var a produção local de bens de informática e, mais
de reguladora nacional, a ANATEL, deve exercer sua que isso~ de equipamentos e serviços portadores de
missão com maior firmeza, sem inviabilizar a realida- tecnologia local. Por meio de uma integração mais vi-
de econômica das empresas, sobretudo olhando gorosa entre as políticas para os setores de informáti-
mais para os usuários dos serviços de telecomunica- ca e de telecomunicações, abrem-se perspectivas
ções no que diz respeito a preço, qualidade e univer- mais favoráveis para o atingimento dos objetivos de
salização dos serviços. democratização do acesso da população aos benefí-

No que diz respeito à política industrial, penso cios d~ tecnologia d~ i~formação, de redução das i~-
ser urgente que o Governo, de forma coordenada, re- portaçoes, de amphaçao do emprego e de fort~lecl-
construa uma política industrial. Lembro que as políti- mento das empresa que desenvolvem tecnologia lo-
cas industriais do passado, se necessitavam de medi- calmente.
das para seu aperfeiçoamento, produziram fatos mui- Em outras palavras, o FUST é um elemento de
to importantes, como aqui ressaltei, no setor de tele- apoio ao desenvolvimento tecnológico industrial bra-
comunicações. Produziram, em outro setor, uma em- sileiro, na medida em que significa a possibilidade de
presa como a EMBRAER, que está entre as empre- oferta dos meios digitais, como os computadores
sas de produção de aeronaves mais importantes do para a área de educação, de saúde, para os sistemas
mundo, motivo de orgulho para os brasileiros. É isso de segurança pública, bibliotecas públicas, para por-
que desejamos para o nosso Brasil. É esse sentido tadores de deficiência física em nosso País. Ele deve
construtivo que tem embasado meu pronunciamento ser entendido também como instrumento de política
de hoje. industrial e tecnológica.
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o Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico
das Telecomunicações - FUNTIEL, se tratado com
visão estratégica, poderá se transformar numa das
principais fontes para o estímulo à empresa e à tecno
logia nacionais.

O cidadão exige, por outro lado, que as promes
sas feitas durante o processo de privatização sejam
realmente cumpridas, ou seja, que todos tenham
acesso aos serviços de telecomunicações com quali
dade e tarifas adequadas.

Diante da gravidade do problema das tarifas e
da grande inadimplência no setor, é imperativo que a
ANATEL coordene ampla discussão para revisão do
cálculo de reajuste tarifário do serviço telefônico fixo
local. Sabemos que a fórmula de reajuste é parte inte
grante dos contratos de concessão que vigoram até
2005, mas o debate é urgente e precisa ser iniciado.
Nesse sentido, a ANATEL deve cobrar a apresenta
ção, por parte das empresas, de alternativas tarifárias
que contemplem os usuários de baixa renda.

A política nacional de telecomunicações deve
conter mecanismos que equilibrem competição e uni
versalização, sendo necessário o estabelecimento de
instrumentos que possibilitem a inserção da popula
ção de menor poder aquisitivo. Dessa forma, sugeri
mos a criação de degraus de tarifas diferenciadas por
faixa de utilização, o estímulo à implantação do servi
ço pré-pago também na telefonia fixa para o atendi
mento das classes D e E e o incentivo, de forma opci
onal, à oferta de planos de serviço com tarifas planas,
a tarifa flat, de tal forma que os usuários mais intensi
vos de telecomunicações não sejam sacrificados com
tarifas que crescem assustadoramente com o tempo
de utilização. Deve-se fazer como existe hoje nos pro
vedores de Internet, que oferecem tarifas unitárias
para serviços, independentemente do volume de utili
zação desse serviço.

De um lado, precisamos de planos voltados
para as camadas mais pobres da população, de ou
tro' de um sistema tarifário que seja mais generoso
com o conjunto dos usuários de telecomunicações,
criando-se mecanismos adequados para o financia
mento dessas tarifas.

Além disso, consideramos fundamental que to
dos os usuários tenham direito a 1.200 pulsos por ano
cobertos pela assinatura básica. Hoje, os usuários
têm direito a cem pulsos por mês. Nossa idéia é que
eles possam, cumulativamente, dispor desses cem
pulsos ao longo de todo o ano, de tal sorte que, se uti
lizar menos do que cem pulsos ao mês, tenha um cré
dito acumulado para o mês seguinte e os meses sub
seqüentes. Então, seriam computados cem pulsos

num período de doze meses, ou seja, 1.200 pulsos
por ano.

Por último, é imperativo proceder-se à revisão
da carga tributária incidente sobre a assinatura bási
ca residencial, bem como sobre os valores do pulso
telefônico e da venda de cartão indutivo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os desa
fios de construção e manutenção de um sistema naci
onal de telecomunicações voltado para todos os bra
sileiros são verdadeiramente gigantescos. Não se
pode, entretanto, esmorecer na busca e implantação
de soluções que atendam a todos. Essa é a missão
daqueles envolvidos com a formulação e implementa
ção da política de telecomunicações para o nosso
País. O cenário atual requer urgentes ajustes. O Con
gresso Nacional sempre esteve e continuará firme em
sua função constitucional de acompanhar e avaliar os
atos do Poder Executivo e do órgão regulador respon
sável pela implementação da política de telecomuni
cações. Esse é o nosso dever.

Muito obrigado a todos. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Jorge Bittar, o Sr. Mar
çal Filho, § 2° do art. 18 do Regimento Interno, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. The
místocles Sampaio, § 2° do art. 18 do Regimento
Interno.

O SR. DIVALDO SURUAGY - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DIVALDO SURUAGY (PST-AL. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, no limiar do século XXI o
mundo encontra-se em profunda e rápida mudança.
Uma terceira revolução industrial está em curso,
transformando os produtos, os modos de produzir, os
modos de consumir, o lazer e as relações de trabalho.
Isso se reflete no alto grau de desenvolvimento eco
nômico e social dos países e regiões que lideram es
sas mudanças.

A globalização da economia, que não é outra
coisa senão a intensificação de fluxos comerciais, de
capitais, de tecnologias e de comunicações, acirra a
competição em escala planetária.

Neste contexto, as condições de sobrevivência
e prosperidade de empresas, regiões e países estão
baseadas na competitividade sistêmica, continua
mente aprimorada.

Também o papel dos governos muda radical
mente neste novo quadro mundial. Para o Estado-Na
ção foi possível o crescimento, até agora, pela via do



Por outro lado, o Estado passará a ser não míni
mo, como pretendem alguns. O seu papel continuará
sendo central para o desenvolvimento econômico e
social. Suas tarefas, modos de ação e prioridade, no
entanto, modificar-se-ão radicalmente.

Os países bem-sucedidos evidenciam que todo
desenvolvimento está sustentado pelo conhecimento.

A abundância de recursos naturais e
mão-de-obra barata já não resolvem os problemas de
desenvolvimento, atingido, inapelavelmente, pela
nova fase de competição internacional, pela busca de
um mercado global.

Assim, a principal tarefa do Estado, nesta era
de revolução técnica e científica, é o desenvolvimento
da capacidade de trabalho do seu povo e da capaci
dade realizadora do seu empresariado.

Investir nas pessoas, este o segredo do suces
so na nova concorrência planetária.

Investir nas pessoas significa, inicialmente, ga
rantir os direitos patrimoniais, o direito à vida e à se
gurança, criar às condições para que, através do tra
balho digno, todos satisfaçam suas necessidades bá
sicas de consumo.

Não obstante, investir nas pessoas significa,
também, valorizar a saúde, as condições de moradia,
oferecendo educação e treinamento profissional.

Sr. Presidente, solicito a V.Exa. que dê ao tema
a publicidade que merece.

Muito obrigado.

O SR. CARLOS NADER - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Tem V.Exa. a palavra.
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relativo isolamento dos mercados mundiais, através O SR. CARLOS NADER (PFL-RJ. Pela ordem.
de reservas de mercado, altas alíquotas aduaneiras, Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
políticas monetárias e creditícias expansionistas, ta- Sras. e Srs. Deputados, já tive a oportunidade de res-
xas cambiais administradas, políticas restritivas aos saltar desta tribuna o papel dos Prefeitos na vida ad-
investimentos estrangeiros e aos direitos de proprie- ministrativa nacional. É o Prefeito o executivo público
dade intelectual. mais próximo da população. É ele que conhece os an-

No Brasil, a catástrofe da reserva de mercado seios dos cidadãos por melhor qualidade de vida. E,
na informática é um dramático exemplo de estratégia muitas vezes, paga até pelas conseqüências de situa-
inadequada às novas circunstâncias. Pretendeu-se ções em âmbito nacional que se refletem em sua po-
aplicar na informática os mesmos métodos bem-su- pularidade, apesar de ter como dever exercer bem
cedidos da siderurgia, da indústria automobilística e apenas o mandato municipal. São os Municípios os
da petroquímica, válidos em uma era que, entretanto, responsáveis pelas receitas que sustentam todo o
se encerrou. País.

~ No mundo globalizado e regionalizado, o papel Abordo este assunto, Sr. Presidente, para res-
do Estado será muito diferente. Já não cabe mais iso- saltar o trabalho que vem sendo desenvolvido em
lar a economia nacional do mundo, para poder cres- Barra Mansa, sul fluminense, pelo jovem e competen-
cer. te Prefeito Roosevelt Brasil, que, aliás, não integra o

mesmo partido deste Deputado, mas é digno de elo
gios pela disposição com que vem se empenhando
para devolver ao Município a importância econômica
de que já desfrutou num passado ainda recente.

Barra Mansa, urna das muitas cidades do Rio de
Janeiro cortada pelo Rio Paraíba do Sul, é aprazível.
Lá, o visitante logo se sente em casa, tamanha e na
tural é a hospitalidade de seu povo, acostumado a re
ceber bem e de braços abertos todos os que nela
aportam, seja temporária, seja definitivamente. Mas a
cidade cresceu e, paralelamente, cresceram também
as adversidades. Em duas ocasiões, nos últimos cin
co anos, chuvas intensas e intermitentes causaram
lamentáveis estragos no Município, exigindo esforço
e tanto da administração municipal para recuperá-lo.

Desde o ano passado, quando veio a assumir a
Prefeitura, o engenheiro Roosevelt Brasil tem feito tra
balho de formiga: veio organizando a casa, recupe
rando e adquirindo novos equipamentos para obras
públicas, valorizando o funcionalismo com pagamen
to em dia e buscando de maneira incansável recursos
estaduais e federais que possibilitem obras de maior
vulto reivindicadas pela população.

No começo de 2002, Barra Mansa já reflete os
sinais desse esforço. Aos poucos, vê-se uma cidade
mais bonita, mais bem cuidada, em que pese ainda
haver muito por fazer. Mas confiamos na capacidade
que o Prefeito de Barra Mansa vem demonstrando
como administrador e temos feito, aqui em Brasília,
tudo o que está ao nosso alcance para que o Municí
pio possa receber a ajuda federal para seus maiores
desafios, notadamente na área de infra-estrutura e
saneamento. Temos fé de que, despojado de vaida
des e disposto ao trabalho como poucos, o jovem Pre
feito de Barra Mansa há de conseguir tornar Barra
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Mansa uma nova cidade, mais moderna e desenvolvi
da, gerando empregos, garantindo saúde e bem-es
tar para o seu povo.

Muito obrigado.

O SR. MAURO BENEVIDES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Tem V.Exa. a palavra.

O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB-CE. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, em março de 2001
apresentei projeto de lei com ampla justificação, insti
tuindo a obrigatoriedade da realização, pelos parti
dos, de prévias entre os seus filiados para a escolha
daquele que deveria concorrer à Presidência da Re
pública no pleito de 6 de outubro vindouro.

Embora a repercussão haja sido das mais esti
mulantes, não se conseguiu a chancela deste Plená
rio para a sua imediata aceitação e posterior encami
nhamento do Senado Federal, na estrutura bicameral
que prevalece em nosso contexto legislativo.

Ressalte-se que a Comissão de Constituição e
Justiça, tendo como Relator do feito o eminente cole
ga e jurista consagrado José Roberto Batochio, aco
lheu a iniciativa, proclamando a excelência de seus
objetivos, ampliando, porém, tal sistemática para a in
dicação dos postulantes aos Executivos Estaduais e,
em 2004, às Prefeituras Municipais de todo o País.

Na Comissão Especial de Reforma Política, de
que fiz parte, o Relator João Almeida, com o pleno as
sentimento do Presidente do órgão, Olavo Calheiros,
manifestou-se simpático à nossa proposição, pelo as
pecto marcadamente democratizante de que o mes
mo se revestia.

Encaminhada a matéria à Mesa Diretora, dirigi,
em duas oportunidades, veemente apelo ao Presi
dente Aécio Neves, objetivando garantir deliberação
em tempo hábil, levando em conta o princípio de ante
rioridade previsto no art. 16 da Carta Magna.

Independentemente, porém, de decisão formal,
algumas agremiações assimilaram a acertada diretriz
sugerida e passaram a cumpri-Ia, numa edificante
comprovação de seu caráter aprimorador de tradição
até aqui existente, circunscrita apenas ao comando
das cúpulas dirigentes, em conciliábulos fechados de
gabinete, como habitualmente acontecia no País.

No próximo dia 17, PMDB e PT levarão a cabo
as suas prévias, com candidatos previamente inscri
tos e dispostos a reivindicar, com idéias e progressos,
o apoio de seus respectivos correligionários.

Enquanto o grêmio ulyssista optará por Itamar,
Simon ou Jungmann, o Partido dos Trabalhadores as
sistirá à salutar disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva
e Eduardo Suplicy, apesar de o tetracandidato proje
tar-se em condições de capitalizar mais de 70% dos
votos de sua militância.

Tudo isso evidencia à saciedade a implícita acei
tação da tese que passei a defender ardorosamente,
com reflexos na mídia e entre segmentos conscienti
zados da sociedade civil brasileira.

A experiência que vivenciará o Brasil, sob esse
aspecto, contribuirá para nivelá-lo a nações de maior
prestígio político, quando se valoriza a participação
direta de seus respectivos adeptos em acontecimen
tos partidários de reconhecida relevância.

Ao saudar, pois, as prévias eleitorais do PT e do
PMDB, mesmo sem a existência, ainda, de diploma
legal que as regule, manifesto a minha alegria pelo
passo significativo no rumo da consolidação de nor
ma que vitalizará as bases, fazendo-as compartilhar,
igualmente, de definições fundamentais para cada le
genda.

Dias virão - muito proximamente, segundo es
pero - em que as prévias, delineadas com exatidão,
vão servir de parâmetro para que todas as facções
mais se esforcem na formação de seus quadros, dan
do lugar à verdadeira integração, até aqui apenas
mera ficção concebida por cientistas políticos ávidos
por sugerir posicionamentos corretos às varias lide
ranças responsáveis pela condução de nossa vida
político-eleitoral.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Dando continuidade ao Grande Expediente, conce
do a palavra ao Sr. Deputado Padre Roque, do PT do
Paraná.

O SR. PADRE ROQUE (PT-PR. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares,
finalmente, depois de 105 dias de paralisação de
seus docentes e mais de dois meses de adaptações
em seu calendário, as universidades federais voltam
a funcionar a todo vapor, beneficiando 500 mil alunos.
Parabéns a esta Casa, em especial aos Deputados
da Comissão de Educação, que intermediaram as ne
gociações das quais resultou o acordo que pôs fim à
greve. Parabéns à ANDES, que soube defender direi
tos e transigir no momento em que nem toda a sua
pauta de reivindicações foi atendida. Infelizmente, ne
nhuma congratulação, nada de parabéns, ao MEC,
que não somente poderia ter antecipado a volta às
aulas, como evitado a greve, se tivesse sido mais sen
sível às reivindicações dos docentes.
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Para uma dotação que estacionou nos últimos saído fortalecida e alinhada às crescentes necessida-
anos ao redor de 7 bilhões, o que custava ao Executi- des de democratização na oferta de vagas e de mo-
vo ter garantido um acréscimo de 320 milhões - me- dernização na resposta às necessidades de pesquisa
nos de 5% - às universidades federais? Mas, infeliz- científica e tecnológica? Infelizmente, não.
mente, foi necessária a perda de milhões de aulas e O Censo da Educação Superior, publicado em
de milhões de horas de pesquisa e extensão em mais dezembro passado, revela progressos na qualifica-
de três meses, em todos os Estados do Brasil, para ção dos docentes, não só nas universidades federais,
arrancar um aumento médio de 13,5% para os profes- como também nas estaduais; não só nas públicas,
sores, aumento que até hoje não foi pago, e que teve como também nas particulares. Isso é ótimo, mas não
parte de seu valor diminuído pela inflação. basta, se a população não tem acesso a esses pro-

Sr. Presidente, estou escutando burburinhos fessores e a seu saber. O essencial revelado pelos
em todo o Brasil de que os professores vão voltar a censos é perigosamente negativo: cada vez fica mais
manifestar-se, e não é de surpreender se voltarmos a difícil entrar nos cursos de graduação públicos e gra-
ter problemas sérios na área da educação, principal- tuitos, que garantiriam o acesso à população inde-
mente na educação superior pública. pendentemente de disponibilidade financeira dos alu-

Vejam V.Exas. a irresponsabilidade deste Go- nos ou das famílias brasileiras. Por quê? Até dez anos
verno, a firme determinação de encurralar a universi- atrás, concluíam o ensino médio menos de 500 mil
dade pública numa situação de falência, que pouco a alunos por ano, e as vagas nos cursos de graduação
pouco se instala nas IFES, para grande alegria dos beiravam 500 mil, das quais 200 mil eram oferecidas
empresários da educação superior paga, sabidamen- em universidades federais e estaduais. Em 2001 ter-
te fonte dos lucros de menor risco neste País. minaram o ensino médio mais de 2 milhões de alunos.

E então com as universidades federais nova- O total de vagas, mesmo com o crescimento espeta-
mente em ati~idade, estão resolvidos os problemas cu~ar das u~iversidad~sprivadas, não ch~ga ~ 1 mi-
da educação superior pública? A resposta é não. Ih?o: 250 mil das quais em cursos de universidades
Especialmente no Paraná, que me elegeu para repre- publicas.
sentá-lo nesta Casa, a educação superior continua O resultado "frio" desses números é que o Brasil
mergulhada em profunda crise. As universidades es- está quase em último lugar entre os países da Améri-
taduais, que oferecem curso superior de graduação e ca na oferta de vagas em educação superior. Não só
pós-graduação nas maiores cidades e num bocado atrás do Canadá e dos Estados Unidos, mas mu~o

de cidades do interior, estão chegando ao sexto mês atrás da Argentina, do Paraguai, da Colômbia, da Bo-
de paralisação em suas aulas. O vestibular já foi per- lívia. O resultado "quente", que angustia milhões de
dido e o segundo semestre do ano passado também. brasileiros a cada véspera de período escolar, é a
O cérebro do Paraná está desligado. São mais de 60 competição atroz dos adolescentes, jovens e adultos
mil alunos atingidos pela greve de 5 mil professores. que se candidatam a um curso superior - que hoje
Enquanto os 20 mil alunos da Universidade Federal está se tornando gênero de primeira necessidade
do Paraná voltaram aos estudos, a maioria dos estu- para sobrevivência digna e emprego menos instável.
dantes continua sofrendo o impasse que o Governo Calcule-se a disputa para as vagas nos cursos públi-
Lerner não consegue resolver. Não é preciso queimar cos e gratuitos: dez por um, vinte por um, até setenta
os neurônios para concluir mais uma vez que os gran- por um nas carreiras mais procuradas e nas melhores
des beneficiários dessa crise foram, são e segura- universidades deste País.
mente continuarão sendo os empresários privados do É urgente, urgentíssimo, aumentar nossas va-
ensino superior. gas nos cursos superiores de graduação. Não, porém,

Na rede federal, momentaneamente, o nível de autorizando instituições privadas de pouca consistên-
frustração dos docentes baixou para limites não mais cia e duvidosa qualidade a fazer mágica com 50% a
que suportáveis. O Regime Jurídico Único mante- mais de oferta de vagas em seus vestibulares, como
ve-se ante a ameaça de novo tipo instável de contra- aconteceu no final do ano passado em conseqüência
tação; prometeuse chamar novos concursados para da pressão mais que odiosa do Sr. Ministro de Educa-
preencher antigas vagas; e concedeuse um pequeno ção contra os professores universitários em greve.
aumento, que não se atrela ao esquema de gratifica- Mesmo porque muitos, muitíssimos dos 2 mi-
ção. Mas teria sido resolvida a questão da valorização lhões dos atuais concluintes do ensino médio não dis-
salarial dos professores? E a Universidade Federal, põem de 300 reais, 500 reais, até 1.000 reais mensais
como instituição de ensino, pesquisa e extensão, teria para pagar esses cursos. Não dispõem hoje, porque
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são de famílias humildes, e não disporão amanhã,
porque o mercado de trabalho está saturado e o so
nhado primeiro emprego vai custar a chegar, se che
gar, podendo não ser suficiente para saciar a voraci
dade das mensalidades desenfreadas das institui
ções privadas.

Como, então, resolver a questão? A única saída
democrática e de qualidade é aumentar substancial
mente as vagas nas universidades federais e estadu
ais gratuitas.

O Plano Nacional de Educação - Lei n° 10.172,
que o Congresso Nacional aprovou em 9 de janeiro
do ano passado - dispõe de um artigo que calibra o
compromisso do Estado em oferecer educação supe
rior: manter ou superar a percentagem de 40% do to
tal de vagas, deixando para a rede privada no máximo
60% do mercado da graduação. Atualmente, 35% são
matrículas públicas e 65%, de instituições privadas,
índices mais ou menos constantes desde 1975. O que
aconteceu no Palácio do Planalto? Ou no MEC? Ou
talvez no Ministério da Fazenda?

Essa meta do PNE foi vetada, assim como o dis
positivo de alcançarmos, até 2010,7% do PIS em in
vestimentos públicos na educação. Se conseguísse
mos fazer isso, Sr. Presidente, em cinco anos este
País teria outra cara. Temos que, portanto, nós, da
Câmara e do Senado, derrubar esse veto, a fim de
restaurarmos um norte, uma direção para as políticas
da educação superior no País.

Entretanto, derrubar esse e outros vetos não re
solve o problema da falta de vagas. São duas as mi
nhas proposições, para as quais peço a maior aten
ção.

A primeira é reestruturar curricularmente os cur
sos de graduação, de tal forma que se potencialize o
trabalho dos professores. Não basta somente implan
tar a gratificação de estímulo à docência, obrigar os
pesquisadores a darem pelo menos oito aulas sema
nais. É preciso ter ousadia gerencial, para aproveitar
espaços e tempo dos professores e alunos e conju
gá-los na direção de abrir mais vagas nos horários
noturnos, nas cidades do interior, nas periferias me
tropolitanas. É absolutamente improdutivo massacrar
alunos trabalhadores com vinte horas/aulas semana
is, superocupando esterilmente seu tempo e o dos
docentes. A UNICAMP já debateu o assunto e tem su
gestões criativas para dobrar as vagas, com os mes
mos professores, melhorando a qualidade e o desem
penho dos alunos.

A segunda proposição é aumentar substancial
mente os recursos federais e estaduais para a educa
ção superior, de forma compatível com as disponibili-

dades dos contribuintes. Para isto tenho duas propos
tas: uma emenda constitucional e um projeto de lei,
cujo conteúdo passo a expor.

Atualmente as universidades federais e estadu
ais são financiadas por uma parcela dos impostos vin
culados à manutenção e desenvolvimento do ensino,
a que se soma o resultado do esforço próprio de cap
tação ou produção de recursos. No caso das federais,
os recursos dos 18% de impostos vinculados têm re
sultado - de 1995 para cá - em aproximadamente 10
bilhões de reais. Destes, 20% são resguardados pela
DRU - Desvinculação dos Recursos da União (antigo
FSE e FEF). O que tem sido gasto com educação su
perior varia entre 6,5 e 7,5 bilhões de reais anuais, in
cluindo 2 bilhões de reais para a folha de pagamento
dos inativos, que cresce a cada ano. No caso das es
taduais, têm que disputar os 25% ou 30% de impos
tos vinculados com o ensino fundamental (no mínimo
15%) - e com isso concordamos alegremente -, com
o ensino médio e profissional. O resultado tem sido
cerca de 4 bilhões de reais anuais para as universida
des estaduais, metade dos quais gastos na USp,
UNICAMP e UNESP.

O que tem garantido o crescimento da pesquisa
e do ensino nessas universidades é um esforço her
cúleo de captar recursos das mais variadas formas,
algumas das quais discutíveis, como são as proveni
entes de mensalidades de cursos de especialização e
de extensão e de taxas de vestibular, que diminuem a
eqüidade na realização dos direitos dos cidadãos.
Não queremos entrar no mérito da questão das fun
dações privadas dentro das universidades públicas,
mas na falta de perspectivas de mais verbas de im
postos ou contribuições da União e dos Estados, elas
estão se tornando quase um mal necessário.

Qual é a nossa idéia para aumentar os recur
sos? Em primeiro lugar, garantir mais impostos vincu
lados: no âmbito da União, passar de 18% para 25%
e, destes, destinar 75% para um fundo. No âmbito dos
Estados, destinar no mínimo 5% dos impostos, au
mentando na Constituição Federal o percentual de
25% para 30%. Em reais, esses dois dispositivos sig
nificariam mais 2 bilhões para as federais e 1,5 bilhão
para as estaduais.

Em segundo lugar, sugerimos criar uma nova
fonte de recursos públicos ligando diretamente os
contribuintes às universidades. Por que essa preocu
pação da ligação direta da fonte ao ordenador de des
pesas?

Há dez anos, Sr. Presidente, a pessoa física ou
jurídica que pagasse Imposto sobre a Renda ou
Imposto sobre Produtos Industrializados sabia que
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aproximadamente 5% desses impostos eram destina
dos a universidades federais, via MEC, ou a universi
dades estaduais, via Fundo de Participação dos Esta
dos. Hoje, essa quantia não chega a 3% do que é des
tinado à educação superior. Por quê? É que a União
tem o poder não só de interferir na cobrança a mais
ou a menos dos impostos, como também o de intervir
no percurso dos gastos.

Ora, o Governo FHC diminuiu a arrecadação de
IPI, que financia universidades públicas, e aumentou
a arrecadação de contribuições sociais como a
CPMF, que nem vão para o MEC nem são redistribuí
das para os Estados. Além disso, interferiu nos 18%
da educação, desviando 20% para o FSE, FEF e hoje
DRU. Pior: insiste em usar esses recursos para pagar
inativos e despesas com assistência médica e social
oferecida pelas universidades.

Precisamos de um recurso diretamente destina
do a cada universidade. Estaríamos defendendo a co
brança de mensalidades dos alunos? Nunca. A gratui
dade do ensino público em todos os níveis é, a nosso
ver, uma das maiores conquistas da educação e da
sociedade brasileira. Mas não podemos continuar
com a incompetência de gerar recursos insuficientes
e muito menos com a perversidade de usar a sua mai
0r parte exatamente com uma clientela que proporci
onalmente pagou menos tributos e tem maior poder
aquisrtivo. A gratuidade não pode ser biombo para a
injustiça social e para a exclusão.

Daí a necessidade de uma reforma tributária e
fiscal que promova os direitos de todos e faça justiça.
Uma pequena peça, mas exemplar, dessa reforma é a
contribuição social que estamos propondo para au
mentar os recursos das universidades.

Todos os brasileiros hoje portadores de diplo
mas de cursos de graduação, mestrado e doutorado
obtidos em instituições federais, estaduais e munici
pais de educação superior passariam a contribuir, a
partir do ano seguinte à aprovação de minha proposta
de emenda à Constituição, com 2% ou 3% de sua ren
da bruta declarada à Receita Federal para a universi
dade de origem de seu primeiro diploma. Eles são
aproximadamente 3 milhões, que já foram beneficia
dos pelo ensino universitário gratuito, financiado pelo
dinheiro pago por milhões de contribuintes anônimos.
Estariam isentos os que já pagaram seu curso superi
or particular e os diplomados em instituições públicas
cuja renda de pessoa física não atingisse 25 mil reais
anuais. O limite entre a alíquota de 2% e 3% pode ser
negociado nesta Casa, a partir da minha proposta de
50 mil reais anuais. Nesses parâmetros, a receita pre-

vista alcançaria 2,5 bilhões de reais anuais aproxima
damente.

Para concretizar nosso raciocínio, passamos a
alguns exemplos. A UFPB até hoje diplomou 70 mil
estudantes. Destes, 50 mil têm renda suficiente para
se enquadrar como contribuintes. Se a contribuição
média anual for de mil reais, a soma representaria
para a UFPB um acréscimo de 50 milhões de reais,
que poderão gerar pelo menos 12.500 novas matrícu
las a curto prazo. A Universidade Estadual de Londri
na diplomou até hoje 40 mil estudantes. Desses, apro
ximadamente 28 mil se enquadrariam como contribu
intes e gerariam uma receita própria anual de quase
30 milhões de reais, que proveria cerca de 7 mil e 500
novas vagas.

O Sr. Wellington Dias - Concede-me VExa. um
aparte, nobre Deputado?

O SR. PADRE ROQUE - Ouço V.Exa. com pra-
zero

O Sr. Wellington Dias - Deputado Padre Ro
que, quero dar meu testemunho sobre seu trabalho e
empenho em várias áreas, desde a defesa de uma
política agrária e agrícola até a defesa da nossa edu
cação. Quero demonstrar meu contentamento com a
proposta de V.Exa., que, se tornada prática, poderá
resolver o grande gargalo que temos na educação do
País. As universidades públicas oferecem algo em
torno de 300 mil vagas, sendo que aproximadamente
4 milhões de pessoas as disputam. Portanto, milhões
de estudantes ficam impedidos de ingressar nas uni
versidades públicas e se dirigem para esse festival de
universidades privadas, muitas vezes de péssima
qualidade. Depois de algum tempo, descobrem que
não podem pagar as mensalidades e que o FIES, o
programa que substituiu o antigo crédito educativo,
não suporta toda essa demanda. Muito me alegra seu
empenho em resolver essa questão. Pode contar com
meu apoio para tornar realidade essa proposta na
área do ensino superior no Brasil.

O SR. PADRE ROQUE - Agradeço a V.Exa. a
solidariedade a essa nova proposta, que é extrema
mente importante.

Sr. Presidente, essa nova receita anual de cada
universidade, proporcional ao número de seus diplo
mados, vai constituir um círculo virtuoso: quanto mais
matrículas e produtividade dos cursos, tanto mais re
certa; quanto mais qualificados os alunos, mais recei
ta; quanto mais adequados os cursos às necessida
des regionais, mais recursos, sem o perigo do desvio
para o pagamento dos juros das dívidas federais ou
estaduais. Pensemos numa UFRJ e numa USp, com
mais de 200 mil diplomados cada uma.
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É certo que muitos, inclusive os diplomados, até para o ensino fundamental quanto para o ensino mé-
mesmo desta Casa, poderão sofrer um impacto nega- dio, que também estão atirados às traças.
tivo ao saber de mais uma mordida em sua renda. Pensar em educação é pensar no Brasil. Espero
Mas quem pode concordar com a situação atual, que todos nós façamos isso cada vez mais.
o_nde os que ~anham salá~ios men~is até mil reais O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
tem quase 3~ 10 deles d~stln~dos a t.nbutos e os 9~e _ Anuncio a visita a esta Casa da jogadora de bas-
re:ebe~ ~als de 5 mil reais destlna~ em media quete Maria Paula Gonçalves da Silva, integrante da
25 10? PIOr. quem pode concordar que sao exatamen- Seleção Brasileira que está acompanhada da nobre
te os filhos de famílias com renda su~erio~ que usu.fr~- Deputada Tânia S~ares.
em gr~tuitamente dos cursos das universidades publl- _ P . _
cas? E, pois, em cumprimento à justiça e ao manda- O SR. NELSON PELLEGRINO Sr. reslden
mento da eqüidade que temos o dever de aumentar te, peço a palavra pela ordem.
as vagas gratuitas nas universidades e, para tanto, O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-
contar com recursos dos que mais podem contribuir, Tem VExa. a palavra.
exatamente por terem em seu currículo o privilégio de O SR. NELSON PELLEGRINO (PT-BA. Pela or-
um bom diploma de ensino superior, conquistado em demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
universidade gratuita, paga pelo povo. Estamos jun- Srs. Deputados, inicialmente, gostaria de dar conhe-
tando ao princípio da distribuição de renda o da retri- cimento à Casa que ingressei com projeto de lei nesta
buição de benefícios. Casa, estabelecendo obrigatoriedade para todas as

Existem projetos no Congresso, Sr. Presidente, instituições de ensino superior particular do País de
que advogam que os diplomados em cursos superio- reservarem 10% de suas vagas a estudantes caren-
res dediquem parte de seu tempo a um serviço civil tes, para que estudem gratuitamente.
às comunidades na área de sua formação. Não so- A seleção seria feita mediante vestibular, como
mos contra tal iniciativa, mas numa sociedade capita- se faz hoje no País, e aqueles que fossem seleciona-
lista que pretenda o bem comum dos cidadãos a me- dos teriam a possibilidade de estudar gratuitamente
Ihor forma de garantir direitos é a socialização dos fru- nas universidades particulares de ensino superior,
tos do trabalho e das rendas das empresas. Tomese o que poderiam fazer a compensação desse custo em
exemplo do FUNDEF e, antes dele, do FPM e do FPE, até 50% no Imposto de Renda.
que garantem saúde e educação em todas as regiões Muitas faculdades do País já concedem bolsas

do País. a seus alunos, alguns carentes, outros, não. Minha
O FUNDES, que captará mais recursos de im- proposta visa dar oportunidade a todos os alunos de

postos e os distribuirá com mais justiça, de acordo disputar esse benefício.

com os concluintes de ensino médio de cada Estado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, queria
e a instituição da Contribuição ~ocial para a ~d.~ca- falar sobre assunto que já foi objeto de abordagem
ção Superior certamente não vao resolver deflnltlv~- por mim na semana passada. Este ano, a Igreja Cató-
me~te os probl~m~s d~ fatla de vag~s e da d.esva~or~- lica lançou o seguinte tema da Campanha da Frater-
zaçao dos profiSSionais da educaçao ~upenor publ~- nidade: "Fraternidade e Povo Indígenas". O lema é:
ca, mas vão colocálos numa perspectiva de crescl- "Por uma terra sem males". Na Bahia, temos uma
menta contínuo, totalmente diferente do que hoje questão que se arrasta há anos. Trata-se das terras

acontece. dos pataxós hã-hã-hãe. Esse povo indígena entrou
Aqui estão minhas idéias, já defendidas junto com ação judicial que vai completar, no final deste

aos reitores das universidades e notadamente junto ano, vinte anos de tramitação no Supremo Tribunal
aos estudantes secundaristas, principais interessa- Federal. Desde 1982, os pataxós pedem que suas
dos em sua implementação. Quero debater nesta terras, ocupadas indevidamente, sejam devolvidas.
Casa estas e outras idéias, que contribuem para o Essas terras, durante o período do regime militar, fo-
progresso da educação e da sociedade brasileira. Te- ram objeto de concessões de arrendamento. Num se-
nho certeza de que o futuro de meus projetos tem mu- gundo momento, de forma ilegal - e já não é mistério
ito a ver com o futuro da juventude do Brasil. -, foram objeto de concessões de título por parte do

Para concluir, Sr. Presidente, falei hoje preferen- Governo do Estado, por intermédio do Instituto de
cialmente sobre educação superior pública. As mes- Terras da Bahia. Lá estão vários fazendeiros ocupan-
mas críticas e propostas deveriam ser feitas tanto do essas terras, que eram da União e, portanto, não
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poderiam ser objeto de concessão por parte do Go
verno da Bahia.

Há ação tramitando no Supremo Tribunal Fede
ral que se propõe a discutir a matéria. Acaba de haver
o julgamento, no qual o Ministro Nelson Jobim, atual
Relator da matéria, colocou o processo em diligência.
Formamos uma comissão de Deputados da Bahia e
tivemos, ontem e hoje pela manhã, audiência com
S.Exa.

Estamos preocupados, Srs. Deputados, porque
o conflito lá é iminente. Quatorze índios e quatro dele
gados de polícia já foram assassinados nesse perío
do de disputa pela terra.

Por diversas vezes, na condição de Presidente
da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos
Deputados e da Assembléia Legislativa do Estado,
tive que solicitar a intervenção do Ministério da Justi
ça, da Polícia Federal e da FUNAI para conter o confli
to. O mais grave é que há informações de que os fa
zendeiros se armam para expulsar os índios da terra.

É óbvio que o julgamento do Supremo Tribunal
Federal é de importância capital, porque, se anular o
título da terra, reconhece que é indígena, o que pode
rá acelerar o processo de diálogo com os fazendeiros
que estão ocupando a área e, quando for o caso, o pa
gamento das indenizações conseqüentes. Entretanto,
se o Supremo Tribunal Federal decidir que aquela titu
lação foi legal, poderemos deparar com grave situa
ção, porque os índios, por sua luta, já ocupam parte
das terras - pequena, é claro, que não representa o
universo a que têm direito. Mas essas áreas poderiam
ser objeto de tentativa de desocupação por parte dos
fazendeiros, podendo levar ao derramamento de san
gue.

A Comissão de Direitos Humanos tem acompa
nhado com muita preocupação a situação. Já encami
nhamos expediente ao Ministro da Justiça solicitando
que uma força-tarefa da Polícia Federal, nesse perío
do, vigie permanentemente a área, para que não haja
conflito entre posseiros, proprietários de fazendas e
índios. Se isso acontecer, certamente os índios esta
rão numa situação muito mais desfavorável, porque
não têm capacidade de se armar para esse enfrenta
mento. E é óbvio que não advogamos o enfrentamen
to. Somos contrários a esse tipo de ação. Essa ques
tão tem de ser resolvida no plano da lei, da negocia
ção e da indenização para aqueles que a ela fazem
jus.

Portanto, a nossa expectativa é que, com essa
diligência apontada pelo Ministro Nelson Jobim, fique
caracterizada a situação de gravidade na área. Penso
que a área é indígena, de propriedade da União e,

portanto, os títulos de propriedade de terra concedi
dos têm de ser anulados. Efetivamente, deve-se con
cluir a demarcação das terras indígenas, estabelecer
a reserva dos pataxós hã-hã-hãe, e a FUNAI e o Mi
nistério devem definir as indenizações para aqueles
que a ela fazem jus, a fim de que possamos ter paz
naquela região.

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. DR. HELENO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Tem V.Exa. a palavra.

O SR. DA. HELENO (PSDB-RJ. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, de volta a esta tribuna, gosta
ria de destacar que a candidatura do nosso Senador
José Serra à Presidência da República já começa a
ganhar as ruas, num amplo trabalho de mostrar à po
pulação brasileira que a competência é fator primordi
al para aquele que deseja assumir os destinos desta
Nação.

O Senador José Serra, neste último domingo, foi
apresentado oficialmente como candidato na
Pré-Convenção do PSDB. Na sua bandeira principal,
entre outras prioridades, destacava-se o problema da
segurança pública.

Segundo as suas próprias palavras, hoje há
mais pessoas trabalhando na segurança privada do
que na segurança pública. Mesmo assim, as pessoas
que podem pagar por segurança privada não se sen
tem seguras. A questão básica é a seguinte, declara o
nosso candidato José Serra: "Ou a segurança é para
todos, ou não é para ninguém".

O Governo Federal precisa se engajar nessa
luta de forma decisiva. Daí a necessidade de criação
do Ministério da Segurança Pública, envolvendo a Po
lícia Federal, que terá ampliada a sua área de atua
ção.

Outros pontos do programa do nosso candidato
foram destaques do seu pronunciamento, onde verifi
camos compromissos com a verdade, com o trabalho,
com o desenvolvimento, com a justiça social, com a
redução das desigualdades sociais, com a segurança
pública.

Ninguém pode negar a capacidade do homem
público José Serra, dono de respeitável currículo e
em sintonia com o Governo do Presidente Fernando
Henrique Cardoso, que, mesmo diante das dificulda
des, tem-se apresentado com equilíbrio e desenvoltu
ra no trato da coisa pública.
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Falando sobre José Serra, é importante deixar ambas, os serviços que garantem o funcionamento
bem claro que, apesar de estar apenas começando a das instituições foram terceirizados.
sua campanha, as pesquisas já apontam o seu cres- A primeira unidade do País a adotar esse mode-
cimento. Temos certeza de que no momento certo, de lo foi a Penitenciária Industrial de Guarapuava, inau-
sua presença na televisão, mostrando o seu plano de gurada em 1999. A Secretaria de Justiça e Cidadania
governo, dando ênfase à administração pública, com do Paraná transferiu, por contrato, a responsabilidade
um conjunto de fatores entre os quais deverá estar in- pela administração e operação desse presídio para
c1usa a escolha de competente equipe - e, para isso, empresa privada do setor de segurança, que utiliza
temos no partido figuras de alta competência que sa- funcionários próprios e fornece todo o material de
bem realmente o que é governar -, seu nome cresce- hospedagem, manutenção, segurança, alimentação,
rá muito na aceitação popular. saúde e recreação.

No lançamento da candidatura do nosso José Os agentes que atuam em Guarapuava passam
Serra, o Presidente Fernando Henrique Cardoso, ora por seleção rígida e treinamento semelhante ao ofe-
em missão oficial na Europa, enviou mensagem por recido em unidades prisionais privadas americanas e
escrito que vale repetir: "Confio plenamente no candi- européias. O resultado é a severa segurança no pre-
dato que está sendo apresentado à Pré-Convenção sídio paranaense, onde não acontecem fugas ou re-
do PSDB. Confio em José Serra porque o conheço beliões nem são encontradas armas ou drogas entre
como um amigo, um companheiro de muitas lutas e os presos.

vej~"nele. qu~lidad~s indispensáve~s para dirigir o Na penitenciária de Juazeiro do Norte, no Cea-
PaIs .. FOI mUIto fe"~ o no~so ~resldente Ferna~do rá, esse modelo foi implantado há mais de um ano e
Hen~lq~e qua~do. afirmou:.. ~ose S~~~a tem quahda- desde então também não se registraram rebeliões,
des mdlspensavels para dirigir o Pais. fugas, resgates de presos, tráfico de drogas, assassi-

Encerro, Sr. Presidente, fazendo minhas as pa- natos e outras ocorrências que, lamentavelmente, tor-
lavras do nosso candidato José Serra: "Os tucanos naram-se corriqueiras no cotidiano das penitenciárias
não sabem fazer jogo baixo na política, nem chanta- nacionais.

gem, mas sabem .brigar, têm bico ~fiado para defen- Nas duas instituições dirigidas pelo setor priva-
der nossas bandeiras, nossos candidatos, nossas lu- do, os detentos são obrigados a trabalhar, em troca

tas". da redução de um dia da pena que cumprem a cada
Era o que tinha a dizer. três dias de trabalho. Vinte e cinco por cento do salá-
Muito obrigado. rio pago aos presos destinam-se ao fundo penitenciá-
O SR. MARCUS VICENTE - Sr. Presidente, rio, e os empresários que utilizam a mão-de-obra dos

detentos ficam dispensados dos custos relativos apeço a palavra pela ordem.
obrigações trabalhistas.O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o modeTem V. Exa. a palavra.
lo adotado com tanto sucesso em Guarapuava e Jua-

O SR. MARCUS VICENTE (PPB-ES. Pela or- zeiro do Norte é excelente alternativa para a recupe-
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e ração do falido sistema penitenciário nacional, e as
Srs. Deputados, a solução dos graves problemas de autoridades responsáveis pela segurança pública
segurança pública no Brasil passa, necessariamente, não devem hesitar em disseminá-lo, o quanto antes,
por ampla reforma no nosso sistema penitenciário. Os País afora.
presídios brasileiros transformaram-se em escolas de
crimes, marcados por violência e brutalidade, onde o O cidadão que vive de acordo com a lei e paga
desrespeito aos direitos humanos é a primeira lição seus impostos tem assistido, perplexo, à crescente

impotência do Estado na guerra contra o crime orgaensinada aos detentos, quando deveriam recupe-
nizado, cujos líderes chegam ao cúmulo de coman-

~~. d
dar, de dentro das penitenciárias, suas po erosas

No quadro caótico das nossas penitenciárias, quadrilhas.
onde os assassinatos, as rebeliões e as fugas assu-

. A terceirização dos presídios nos parece ser,miram proporções dramáticas nos últimos anos, dOIS
presídios brasileiros se destacam como ilhas de disci- hoje, a melhor alternativa para que o Estado comece

a recuperar o controle da segurança pública no País.plina e organização: as penitenciárias de Guarapua-
va, no Paraná, e de Juazeiro do Norte, no Ceará Em Muito obrigado.
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o SR. L1NCOLN PORTELA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL-MG.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, trago ao conheci
mento desta Casa projeto de lei que apresentei, alte
rando os arts. 24 e 25 da Lei n° 9.605, de 12 de fevere
iro de 1998 (Lei de Crimes Ambientais - LCA), pre
vendo aperfeiçoamentos importantes em tema por
ela regulado: o confisco de instrumentos usados na
prática de crimes ambientais.

Na justificativa de nossa proposição, o tema é
tratado com mais clareza: o primeiro ajuste diz respei
to ao art. 24 da referida lei, que hoje prevê a destina
ção, para o Fundo Penitenciário Nacional, dos recur
sos obtidos com a liquidação de pessoa jurídica que
praticar crimes ambientais. Sabemos da situação pre
ocupante do sistema penitenciário nacional, mas en
tendemos que quaisquer recursos obtidos por meio
da LCA devem ser direcionados a ações de proteção
do meio ambiente. Nesse sentido, propusemos que
recursos assim obtidos sejam destinados ao Fundo
Nacional do Meio Ambiente.

O segundo aperfeiçoamento sugerido é a previ
são de que os instrumentos do crime confiscados, in
clusive equipamentos ou veículos de qualquer natu
reza, sejam revertidos para ações de fiscalização am
bientaI.

Conto, portando, com o apoio dos nobres cole
gas para que tais mudanças possam ser feitas e te
nhamos mais instrumentos capazes de melhorar as
condições daqueles que batalham na causa da prote
ção ambiental no País.

Era o que tinha a dizer.

O SR. IÉDIO ROSA - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Tem V. Exa. a palavra.

O SR. IÉDIO ROSA (PFL-RJ. Pela ordem. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, inobstante ainda não ser possível
concluir se o meu partido - Partido da Frente Liberal
estará ou não de acordo com a decisão interpretativa
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de estabelecer
como obrigatória a repetição das coligações naciona
is nos Estados, e mesmo desconhecendo a posição
oficial da minha Liderança partidária, não posso dei-

~

xar de enaltecer a vitória que alcançou a democracia

Quinta-feira 2804413

com esse verdadeiro "gol de placa moralizador" na
vida política do nosso País.

De acordo com comentários dos informativos
da televisão, não se alterou qualquer norma por parte
do TSE para as eleições vindouras, mas, apenas,
aquele Colégio expediu norma interpretativa da lei vi
gente. Isso derruba a argumentação de muitos des
contentes de que houve mudança nas regras do jogo
à última hora.

Basta de assistirmos à formação de coligações
absurdas, orquestradas por caciques políticos regio
nais que desprezam princípios dos programas parti
dários com o único fito de obter a vitória a qualquer
custo.

O que se observa, atualmente, na verdadt;. e
uma verdadeira confusão, difícil de ser entendida I' Ir
enorme massa de eleitores. Por exemplo, o partlü
elogia outro em um Estado e o critica em outro, isto
porque coligou com ele em um Estado e no outro,
não.

O interesse é puramente pessoal, ficando os
partidos em segundo plano.

Senão, vejamos alguns exemplos noticiados
pela imprensa de hoje: no Paraná, o PT prepara-se
para apoiar o candidato do PMDB; na Bahia, o PMDB
é aliado do PSDB contra o PFL; em Minas Gerais,
PSDB e PMDB são adversários ferrenhos; e, no Cea
rá, o PSDB está aliado ao PPS. Assim, é óbvio que o
Lula vá ao Paraná e elogie o PMDB, e este, se coliga
do em São Paulo com o PSDB, critique o PI. Todos
sabemos que o PMDB é neoliberal, enquanto que o
PT é socialista.

Como é que o povo, submetido a toda sorte de
informações na rádio, televisão e imprensa escrita,
pode entender tais disparates?

O povo necessita de partidos políticos nacionais
de linha clara e definida.

Nós, políticos, temos de orientar o povo com
propostas sérias e consistentes, pois só assim sere
mos respeitados pelas populações.

Nessa direção, não foi outra nossa intenção
quando apresentamos projetos moralizadores como
a "reeleição permitida apenas uma vez para o mesmo
cargo", pois hoje o Vereador, o Deputado, etc., podem
permanecer nele por toda a vida, o que não é bom
para a democracia; o "recesso anual único com dura
ção de 30 dias para todos os legisladores eleitos no
País", uma vez que é politicamente salutar estar o
Congresso em funcionamento pelo maior tempo pos
sível; e, finalmente, "a redução do número de Verea
dores em quase todas as Câmaras Municipais brasi
leiras", que descumprem a Carta Magna, elegem
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gente demais e sobrecarregam as despesas das Pre
feituras à custa do não-atendimento das necessida
des básicas das classes menos favorecidas.

A partir de agora serão menores as dificuldades
para o povo melhor entender avida política nacional.

Contudo, somente com a reforma política 
onde estão inclusas a fidelidade partidária -, a ado
ção do voto distrital e outras medidas, dar-se-á a con
solidação das instituições democráticas que tanto al
mejamos.

Daí ressurge a importância dessa "verticaliza
ção", agora já consagrada para caracterizar a unifor
mização das alíanças tendo como parâmetro a efei
ção do Presidente da República.

Congratulo-me, por fim, com os Ministros do Tri
bunal Superior Eleitoral, que, em corajosa postura,
consideraram que a ação dos partidos é nacional e
que suas decisões devem ocorrer "de cima para bai
xo'" ou seja, do plano federal para o estadual. Rece
bam S.Exas. meus cumprimentos.

Era o que tinha a dizer.
Obrigado.

O SR. PAULO FEIJÓ - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Tem V. Exa. a palavra.

O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB-RJ. Pela ordem.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, meu compromisso com a de
fesa inegociável dos interesses do norte, noroeste e
centro-norte do Estado do Rio de Janeiro nasce do
respeito que mantenho ao seu valente povo, constituí
do de pessoas cônscias de seu papel na busca do de
senvolvimento fluminense.

O que pretendo, com o exercício do mandato
parlamentar a mim atribuído pelo interior fluminense,
é reverter o cenário de enfraquecimento do Estado do
Rio de Janeiro, em grande parte originário da inexis
tência de políticas públicas consistentes direcionadas
ao soerguimento das economias dos Municípios de
menores condições financeiras, e que enfrentam, a
maior parte, com poucos recursos, elevadas mazelas
de ordem social.

Nesse sentido, tenho atuado impertinentemente
como interlocutor dos Municípios do interior fluminen
se junto ao Governo Federal, que tem correspondido,
nestes últimos anos, com uma série de investimentos
diretos e indiretos no Estado do Rio de Janeiro, bene
ficiando milhares de famílias com aplicação de recur
sos em saúde, educação, habitação, saneamento e
infra-estrutura.

Assumo estas palavras, Sr. Presidente, muito
mais como Parlamentar que reconhece os benefícios
gerados pela ação do Governo Federal no interior do
Rio de Janeiro do que pelos laços partidários que
mantenho e pela conduta de fidelidade ao Presidente
Fernando Henrique Cardoso.

Não posso é hipocritamente deixar de propagar
que têm sido beneficiados os Municípios de pequeno
e médio porte, do interior do Estado do Rio de Janei
ro, com programas e convênios federais que têm pro
porcionado, para dezenas de Prefeituras, as condi
ções necessárias para elaboração e execução de
projetos que mudam radicalmente a qualidade de
vida de milhares de cidadãos fluminenses.

Assim defendo os interesses do norte, noroeste
e centro-norte fluminense por estar sempre presente
nesses Municípios e saber da realidade de dificulda
des de Municípios desta minha região, e me colocan
do de pronto a lhes apoiar naquelas intervenções que
dependam da atenção do Governo Federal.

Nesse sentido é que me reuni na última semana
com os Prefeitos de Conceição de Macabu, Cláudio
Linhares, de Santa Maria Madalena, Artur Garcia, de
Varre-Sai, Antônio Said, de Itaocara, Manoel Queiroz
Faria, de Cardoso Moreira, Gilson Siqueira, e de São
João da Barra, Alberto Dauaire Filho, para estabele
cer as prioridades de investimentos federais em seus
Municípios.

A integração regional, missão esta à qual dedico
meu mandato, se faz urgente, independentemente de
questões afetas a limitações de natureza ideológica
ou partidária, para que o interior do Estado do Rio de
Janeiro possa ser objeto de um amplo programa de
investimentos do Governo Federal, principalmente
nas áreas de saúde, saneamento e infra-estrutura,
onde residem as maiores carências desses Municípi
os.

Encontros desse tipo trazem grande significado,
porque permitem ao Parlamentar ouvir dos adminis
tradores municipais as reivindicações da população
de suas cidades, identificar quais são as áreas que
precisam de maior atenção por parte do Governo Fe
deral, e ajudam ao mesmo tempo a definir um canal
de diálogo regional que facilita o encaminhamento
dessas proposições.

Por isso é que ao longo deste meu mandato
manterei ainda outras reuniões com demais Prefeitos
municipais do norte, noroeste e centro-norte flumi
nense, quando teremos então oportunidade de traçar
novas metas para investimentos do Governo Federal.

As Prefeituras do norte, noroeste e centro-norte
fluminense passam por uma série de dificuldades de
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ordem financeira, em face de uma realidade dura de 1.300 quilômetros de rodovias federais que necessi-
baixa arrecadação. Muito me orgulha, colegas Con- tam de reparos, seja uma operação tapa-buracos, re-
gressistas, impor este perfil de representação regio- construção de trechos deteriorados ou conclusão de
nal ao meu mandato, vinculando-o a esses Municípi- vários trechos ainda não concluídos. E cito como
os. exemplo a BR-020, que liga Brasília a Fortaleza, pas-

Ao encerrar este pronunciamento, gostaria de sando pelo Municípios piauienses de São Raimundo
ressaltar a minha ligação e o meu comprometimento Nonato, São João do Piauí, Simplício Mendes e Pi-
regional, enfatizando que manterei sempre uma pos- coso E dados do próprio Executivo, como mostra rela-
tura vigilante e atenta sobre os assuntos relativos ao tório do Departamento Nacional de Estradas de Ro-
norte, noroeste e centro-norte fluminense, na certeza dagem - DNER, apontam a necessidade de recursos
de que assim faço minha pequena parte na indução da ordem de pelo menos 120 milhões de reais neces-
do desenvolvimento do interior do Estado do Rio de sários para a restauração da malha rodoviária so-
Janeiro. mente no Piauí.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Épreciso lembrar, senhoras e senhores, que em
O SR. WELLlNGTON DIAS _ Sr. Presidente, pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos

Transportes - CNT, ficou constatado que dos dez pio-
peço a palavra pela ordem. res trechos das rodovias federais do Brasil, a metade

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) deles, com os piores trechos, estão localizados no
- Tem V.Exa. a palavra. Estado do Piauí. E a conseqüência disto é a elevação

SR. WELLlNGTON DIAS (PT-PI. Pela ordem. dos preços do escoamento da nossa produção, os
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, elevados índices de acidentes, roubos de cargas, en-
Sras. e Srs. Deputados, o Estado do Piauí tem cerca fim, prejuízo para quem utiliza essas estradas.
de 2.300 quilômetros de rodovias federais, aproxima- Dessa forma, fazemos um apelo ao Poder Exe-
damente 5 mil quilômetros de rodovias estaduais e 10 cutivo, através dos Exmos. Srs. Ministros dos Trans-
mil quilômetros de rodovias vicinais. portes e do Planejamento, para que possam viabilizar

Devo dizer que trabalhamos junto à bancada fe- a liberação de recursos da ordem de 22,5 milhões de
deral do Piauí para priorizar recursos, através da reais, previstos no Orçamento Geral da União de
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Parna- 2001, que deverão ser aplicados na conservação e
íba e São Francisco- CODEVASF, permitindo a cons- restauração de rodovias federais no Piauí. Desse va-
trução ou recuperação de vários trechos de rodovias lor, 15 milhões de reais deverão ser destinados para
municipais e estaduais voltadas para o desenvolvi- trabalhos de conservação e o restante, 7,5 milhões de
mento do nosso Estado. reais, para trabalhos de restauração de rodovias fede-

Da mesma forma, e com o mesmo empenho, rais no Piauí.
trabalhamos junto à Comissão de Viação e Transpor- Queremos fazer um apelo e também alertar
tes e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públi- para a necessidade de uma ação conjunta envolven-
cos e Fiscalização, bem como sensibilizamos Lide- do os Parlamentares da bancada federal do Piauí,
ranças de diversos partidos, e conseguimos triplicar dos integrantes do Governo do Estado, com a devida
os recursos previstos para serem aplicados no Minis- participação de representantes dos setores produti-
tério dos Transportes. vos e de transportes do Piauí, no sentido de evitar-

Atualmente, mesmo após o corte gigantesco mos que esse dinheiro possa vir a ser devolvido ao
que o Poder Executivo impôs ao Orçamento Geral da Tesouro Nacional.
União de 2002, que eliminou quase 50% dos valores Devo dizer ainda dizer do nosso compromisso
previstos para investimentos na área do Ministério de estarmos trabalhando com o mesmo empenho
dos Transportes, é possível que ainda consigamos in- buscando garantir a liberação de recursos previstos
vestimentos nessa área da ordem de aproximada- para o Estado do Piauí, constantes no Orçamento
mente 1,5 bilhões de reais. E desse montante, espe- Geral da União de 2002.
ramos uma tenção especial do Poder Executivo para Sr. Presidente, nesse sentido, registro que dei
que pelo menos 1 bilhão de reais possam estar efeti- entrada hoje na Casa a dois requerimentos indicati-
vamente sendo aplicados na área do transporte rodo- vos, dirigidos aos Ministros dos Transportes e do Pla-
viário. nejamento, Orçamento e Gestão.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não é Era o que tinha a dizer.
demais lembrar que somente no Piauí temos cerca de Obrigado.



Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
queremos, desta tribuna, repudiar a decisão do Tribu
nal Superior Eleitoral. Não se mudam as regras du
rante o andamento do jogo. Se fizermos uma análise
puramente partidária individual, quem sabe podere
mos até dizer que temos um partido estruturado, que
poderá ter candidatos e disputar a eleição com a defe
sa da nossa candidatura à Presidência sem coliga
ções.

No entanto, não podemos aceitar que uma deci
são como esta seja baseada em critérios pré-republi
canos, que incidem nas regras do jogo democrático,
alterando esse equilíbrio e esse respeito a regras que
são o mínimo necessário para garantir um pingo de
democracia neste País. Queremos, sim, uma reforma
política. Queremos o fim do abuso do poder econômi
co nas eleições. Queremos financiamento público ex
clusivo e limitado de campanha, para evitar o abuso
do poder econômico nas eleições. Queremos fidelida
de partidária.

Enfim, queremos outras regras que dêem con
sistência aos partidos. Mas ficamos extremamente
desconfiados quando se toma essa decisão das cha
madas coligações verticais exatamente quando um,
pelo menos, dos partidos da base do Governo, o
PMDB, está divido em dois grupos: um é governista, o
outro critica o atual Governo; um quer apoiar José
Serra ou Roseana Sarney, o outro quer um candidato
próprio ou quem sabe fazer uma coligação.

E digo daqui, com a responsabilidade que tenho
como Deputado Federal, que estou autorizado, sim,
Sr. Presidente, a levantar hipótese muito consistente
de que o Tribunal Superior Eleitoral, com essa deci
são, está incidindo no processo eleitoral a favor dos
interesses do atual Governo e do continuísmo.

Vamos nos levantar contra essa decisão em to
dos os fóruns onde for possível, porque não é razoá
vel. Aqueles que entendem das regras de um bom
jogo de futebol sabem que não se pode jogar setenta
minutos de um jogo de noventa minutos e a vinte mi
nutos do final alterar uma regra dizendo que terá, por
exemplo, mais trinta minutos de jogo.

Não aceitaremos qualquer tipo de manipulação
da vontade democrática do povo brasileiro, que deve
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O SR. HENRIQUE FONTANA-Sr. Presidente, Quero fazer uma provocação democrática. O
peço a palavra pela ordem. Governo tem dois candidatos até o momento: Rosea-

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) na Sarney e José Serra. Como a candidata tem avan-
_ Tem V.Exa. a palavra. çado nas pesquisas à custa de puro marketing, sem

inclusive vir a público, dar entrevistas, trazer suas opi-
O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela or- niões, falar sobre o que pensa do País, quem sabe

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e essa alteração pudesse ter uma conotação específi-
Srs. Deputados, estamos vivendo as primeiras 24 ho- ca.
ras posteriores a uma decisão proferida pelo TSE,
que causa grande apreensão ao País.

A primeira questão que precisamos enfatizar é
o casuísmo dessa decisão, independentemente de
cálculos políticos que possam levar à conclusão de
que o partido "a" ou a candidatura "b" seriam benefici
ados ou prejudicados por tal decisão.

O Congresso Nacional, que é o Poder Legislati
vo e tem a prerrogativa constitucional de alterar leis e
definir critérios eleitorais, já está impedido há seis
meses de votar qualquer matéria que altere o pleito
de outubro deste ano. Isso ocorre porque o mínimo
critério republicano de democracia é o de que as re
gras do jogo - que, infelizmente, em nosso País, mu
dam a cada eleição - deveriam pelo menos ter estabi
lidade de um ano. Mas, Sras. e Srs. Deputados, a de
cisão do TSE, insisto, altera as regras do jogo de for
ma casuística a seis meses das eleições.

Como Deputado pelo Partido dos Trabalhado
res do Estado do Rio Grande do Sul, lembro que na
eleição de 1994 fez-se uma alteração com endereço
certo.

A alteração da lei eleitoral dizia que era proibido
usar imagens externas nos programas eleitorais de
televisão. E o nosso partido tinha um acervo acumula
do de um trabalho elaborado durante as caravanas da
cidadania, feitas pelo nosso candidato Luiz Inácio
Lula da Silva. Mais quatro anos se passaram e, em
1998, também assistimos a uma alteração que dimi
nuiu o tempo de televisão de uma hora para 45 minu
tos por dia. Talvez isso tenha ocorrido pelo medo de
alguns de ver esse tempo utilizado para garantir uma
crítica democrática àquilo que estava sendo feito no
País.

Ora, se aceitarmos que o Tribunal Superior Elei
toral pode alterar a regra do jogo em relação às coli
gações, podemos ter também outra decisão alteran
do, no mês que vem, as regras do espaço eleitoral
gratuito. Por exemplo, dizendo que os candidatos à
Presidência não poderão falar mais de um minuto no
programa de televisão e que deverão ser substituídos
por locutores na apresentação de suas propostas po
líticas.
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aparecer sem qualquer cessão a qualquer tipo de ca
suísmo.

Obrigado.

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.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, hoje pronunciar-me-ia acerca da criação
de um fórum em defesa da Baía de Camamu, na Ba
hia, a terceira do Brasil. Mas, na verdade, vou mani
festar-me sobre o discurso do Deputado Reginaldo
Germano, que fez vários elogios à administração do
Governo do Estado da Bahia.

Segundo S.Exa., a administração tem obtido su
cesso no desenvolvimento tecnológico, na educação,
na industrialização do Estado. Aquela administração
recebe elogios de visitantes incautos que chegam ao
Estado. Os turistas chegam em Salvador, percorrem o
Pelourinho e a orla marítima. Mas Salvador não é
apenas a orla marítima. A maior parte de Salvador é
constituída por favelas, bairros pobres e desassisti
dos. Isso precisa ser dito, até porque turista, em qual
quer lugar do mundo, não visita cidades miseráveis.

Sr. Presidente, o Deputado também não se re
feriu à degradação das rodovias estaduais no nosso
Estado, que estão em estado semelhante às rodovias
federais, quase todas intransitáveis; não se referiu ao
desastre que foi o processo de privatização do siste
ma ferry boat, que liga a cidade de Salvador à Ilha de
Itaparica e que está sendo sucateado. Todas as se
manas são veiculadas notícias pelos jornais de gra
ves acidentes ocorridos naquele sistema na Baía de
Todos os Santos.

O Deputado Reginaldo Germano não falou so
bre o que está sendo divulgado amplamente pelo
País, ou seja, o desvio de recursos na construção do
aeroporto de Salvador. S. Exa. tentou imputar a res
ponsabilidade pela degradação do presídio da cidade
de Itabuna - aliás, S. Exa. chamou Itabuna de cidade
zinha, o que não é verdade, pois a cidade possui mais
de 200 mil habitantes - ao Prefeito Geraldo Simões,
do PT da Bahia, ex-Deputado Federal. E, pelo que eu
saiba, a administração do presídio é de responsabili
dade do Governo do Estado da Bahia, assim como a
segurança pública, em qualquer Estado da Federa
ção.

S.Exa. não falou também, Sr. Presidente, das
intensas mobilizações policiais no Estado, da greve
da Polícia, da insatisfação do conjunto das Polícias

Civil e Militar no nosso Estado, obrigadas a desenvol
ver um processo de mobilização reivindicando melho
rias nas condições de trabalho e de salário, sendo tra
tadas com inusitada violência pelo Governo do Esta
do, que não atendeu às reivindicações.

Também não disse que hoje Salvador é consi
derada a terceira cidade mais violenta do Brasil, com
provando que a política do Governo Estadual, que há
muito tempo domina a Bahia, não tem respondido a
tão grave problema.

Quanto ao desemprego, dentre as regiões me
tropolitanas, Salvador é a primeira em termos de de
semprego, mesmo com a propaganda enganosa do
Governo do Estado de que a implantação de indústri
as no pólo petroquímico, como é o caso da Monsanto
e da tão propalada Ford, geraria milhares de empre
gos, o que comprovadamente não ocorreu.

Também não falou do falido sistema educacio
nal da Bahia. O Governo do Estado implantou o inusi
tado sistema chamado de aceleração.

Os professores do sistema de educação na Ba
hia estão proibidos de reprovar um aluno, ou seja, o
professor é obrigado a aprovar o aluno para que não
se repita um processo que há muito tempo é decor
rente da degradação do sistema de educação que
vem ocorrendo. Um dos maiores índices de repetên
cia e de evasão escolar no Brasil se dá no Estado da
Bahia.

O próprio Secretário de Educação, Eraldo Tino
co, num dos programas de televisão no Estado da Ba
hia, perguntado por um telespectador se tinha cora
gem de colocar seu filho na escola pública, disse que
não, que graças a Deus seu filho estudava numa es
cola privada e de boa qualidade.

Portanto, Sr. Presidente, esta é a realidade do
Estado da Bahia e não como o Deputado Reginaldo
Germano, do PFL da Bahia, tentou divulgar para o
País, com essa propaganda enganosa.

O Sr. Themístocles Sampaio, § 2 0 do
art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Pedro Valadares, 10 Suplente de Secretário

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Con
cedo a palavra pela ordem ao Deputado Geovan Frei
tas.

O SR. GEOVAN FREITAS (PMDB-GO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, venho à tribuna relatar pensamento
que tenho sobre o Brasil: este País é mal governado,
sem planejamento, sem responsabilidade e sem pro
fissionalismo.
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No ano passado, a bola da vez foi a crise ener
gética. Agora é a segurança pública e a epidemia da
dengue. Nossas rodovias federais são de vital impor
tância para o escoamento da produção, para o preço
da mercadoria, para o emprego, enfim, para a econo
mia, e estão abandonadas. Talvez o Governo ainda
não tenha discutido a necessidade de investir nessa
área, porque não ocorreu acidente fatal com nenhum
figurão. Quero, porém, alertar a todos para o fato de
que acidentes ocorrem todos os dias com caminho
neiros e com ônibus lotados de estudantes, em decor
rência da falta de conservação das nossas rodovias.

Depois do seqüestro da filha de Silvio Santos e
do retorno do seqüestrador à casa do empresário,
além do assassinato de dois Prefeitos no Estado de
São Paulo, a insegurança pública torna-se prioridade.
Portanto, deve ser discutida na pauta desta Casa, em
todos os sentidos.

O fato é que determinado partido se reúne e ra
pidamente mostra à sociedade um plano de seguran
ça pública para o Brasil, como se o quadro da segu
rança pública de poucos meses atrás não fosse tão
grave e merecedor de atenção como o que está sen
do destacado agora.

A verdade é que toda essa discussão foi provo
cada por causa da morte dos Prefeitos. Foram assas
sinados dois Prefeitos do Partido dos Trabalhadores,
mas isso poderia ter acontecido com Prefeitos de
quaisquer outros partidos. Trata-se de pessoas tidas
como importantes na sociedade, tal como se deu com
o seqüestro de um grande empresário da comunica
ção social. Essa realidade motivou o discurso, o inte
resse e as ações do Governo para resolver o proble
ma da segurança pública.

Outro aspecto em discussão é o fato de o cida
dão ter ou não o direito de portar armas. Trata-se de
questões individuais, que, a meu ver, não nos levam a
solução alguma para a grande problemática que tem
atingido a sociedade brasileira, especialmente os
mais sofridos e pobres, que não têm destaque no
meio político ou social.

O problema da segurança pública é muito mais
grave do que se tem veiculado. O sistema carcerário
no Brasil é caótico, envergonha o povo, os dirigentes,
o Governo, enfim, a Nação. E não é dada prioridade a
ele.

Por outro lado, insere-se na discussão a diminu
ição da maioridade penal, como se uma lei fosse a so
lução mágica para resolver o problema do roubo, do
assassinato, da falta de segurança. Enquanto isso,
não é dada atenção aos problemas sociais, ao de
semprego, aos impactos que a crise energética cau-

sou à sociedade por falta de investimentos, de res
ponsabilidade, de zelo, por não se ter Governo com
prioridades para áreas específicas.

Neste Governo, consegue alcançar seus objeti
vos o partido mais forte de cada região. Ou seja, é a
briga do "crioulo louco" - quem for mais forte leva,
quem tiver mais poder consegue. O Governo não dis
põe de uma política de prioridades, mas os investi
mentos deveriam ser alocados prioritariamente para
a área social, a fim de que possamos, a médio e longo
prazos, resolver o problema de segurança pública, de
desemprego, da transformação de pais de família em
marginais, da falta de perspectivas que leva jovens a
se tornarem marginais, de penitenciárias que repre
sentam universidades do crime.

Infelizmente, o Governo vive viajando mundo
afora; nunca conheceu o interior do Brasil, o sofrimen
to deste grande País. O Presidente poderia passar
todo o seu mandato viajando pelo País, conhecendo
os Estados, as diferenças regionais, as realidades,
adotando prioridades e nelas investindo.

É necessário resolver o problema em sua base,
não apenas adotar a bola da vez. Hoje, apenas quan
do um acidente, uma catástrofe, um fato desastroso
acontece há ação por parte do Governo. E o Parla
mento acompanha essa prática, o que nos entristece.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Pedro Valadares, 10 Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Themístocles Sam
paio, § 2 0 do art. 18 do Regimento Interno.

O SR. ALMIR SÁ - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Tem V.Exa. a palavra.

O SR. ALMIR SÁ (PPB-RR. Pela ordem. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a agricultura no Brasil - e aí incluo a
pecuária e os outros setores correlatos - está tendo
um dos resultados mais brilhantes de seus últimos
anos, graças à condução impar de seu Ministro, Prati
ni de Moraes

Esse Superministro alcança cada vez mais su
cesso em sua gestão moderna e inovadora, amplian
do e melhorando a qualidade da safra nacional, utili
zando pesquisas, sempre progredindo com novas
tecnologias, enfim, permitindo redução de custos e
avançando na qualidade final dos alimentos por nós
consumidos.

As diretrizes atuais do Ministério da Agricultura
têm alcance social, otimizam o uso de verbas públi-
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cas e garantem a chegada da produção e o desenvol
vimento a setores e Estados necessitados.

Nosso partido, o PPB, tem contribuído com o
País na construção de uma sociedade livre, democrá
tica, justa, pluralista, solidária e participativa, ressal
tando o absoluto respeito à dignidade da pessoa hu
mana. E, nesse contexto ideológico de nosso partido,
Sr. Presidente, destaca-se o Sr. Pratini de Moraes,
não só como Ministro, mas como pessoa dedicada à
solução dos problemas brasileiros.

Dotado de vasta cultura e larga experiência
parlamentar, Pratini vem marcando posição como o
melhor Ministro da Agricultura dos últimos tempos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o PPB
quer ter seu candidato à Presidência da República, e
Pratini de Moraes é o nome mais indicado, por con
senso em nosso partido.

Pratini representa a competência de um bom
homem público, experiente, e a sua competência dará
segurança aos brasileiros, na condução de um país
de economia complexa como o nosso.

O lançamento da candidatura do Ministro Prati
ni de Moraes deve ser refletido por todos os brasilei
ros, pois não se trata de nome frágil, fabricado pela
mídia mas sim com vivência nacional e internacional,
bem ~o nível do atual Presidente da República, Fer
nando Henrique Cardoso.

O País precisa se fazer representado no cená
rio nacional e no internacional. Portanto, temos de
eleger o homem certo, para fazer o que é certo. O
povo saberá, com o tempo e com os debates, fazer a
melhor escolha. O PPB aposta no seu Ministro e pede
ao povo brasileiro que reflita sobre todos os ~andi~a

tos. Acreditamos no sucesso de nosso candidato, In
clusive tratando-se do melhor, entre os demais com
petentes concorrentes.

O nome de nosso Ministro, Sr. Presidente, cer
tamente obterá sucesso, pois seu espirito aglutinador,
agilizador e cartesiano em solucionar problemas e
dar trato às decisões, somados, lhe conferem uma
qualidade admirável politicamente: a integridade, que
só tem a contribuir rumo ao total desenvolvimento e
independência de nosso País.

Muito obrigado.

O SR. CESAR BANDEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Tem V.Exa. a palavra.

O SR. CESAR BANDEIRA (PFL-MA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, trago à
Casa nota divulgada pela Agência Estado a respeito

da decisão do Tribunal Superior Eleitoral sobre a ver
ticalização das coligações.

Diz a nota:

A Governadora Roseana Sarney,
pré-candidata do PFL à sucessão presiden
cial, reagiu com indignação à decisão do
TSE que vinculou as coligações estaduais à
federal. Segundo sua assessoria de impren
sa Roseana considerou a decisão um 'ca
suísmo inadmissível, só comparado ao voto
vinculado de 1982 e ao Pacote de Abril (de
1978, quando foi criada a figura do senador
biônico para impedir a derrota do Governo
para a oposição)". O Líder do PFL, Inocên
cio Oliveira, disse que a decisão agride a
democracia, pois atropela o processo eleito
ral em curso. Ele reafirmou que o PFL não
pensa em tomar qualquer atitude contra de
cisão do tribunal.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PAULO LESSA -Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Tem V. Exa. a palavra.

O SR. PAULO LESSA (PPB-RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, venho a esta tribuna para falar sobre pro
jeto de lei que encaminhei, em novembro passado,
que visa destinar 50% das vagas das universidades
públicas a famílias cuja renda não ultrapasse cinco
salários mínimos.

Temos visto uma inversão de valores neste
País: o rico freqüenta a escola particular no 10 e 2°
graus; prepara-se bem nessas escolas; no 3° grau,
passa para a escola pública, tirando a oportunidade
das pessoas que possuem menos recursos de cursar
o ensino superior.

É inadmissível que não possamos fazer justiça
a uma camada tão sofrida da população. Deveria ser
pré-requisito para cursar a universidade pública fazer
o 10 e o 20 graus na escola pública.

Isso não é possível, porque a lei é igual para to
dos. Então, estabelecemos no projeto que 50% das
vagas sejam garantidas às famílias cuja renda familiar
não ultrapasse cinco salários mínimos. O pobre não
tem o direito de estudar numa escola particular. Nas
universidades, vemos os carros importados para to
dos os lados daqueles que poderiam ceder essas va
gas aos que não podem pagar pelo ensino superior,
diminuindo a diferença social deste País.
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Sr. Presidente, este é um ano eleitoral e em bre- O SR. PAULO MAGALHÃES (PFL-BA. Pela or-
ve poucas sessões serão realizadas nesta Casa, por- demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
que todos os Srs. Deputados estarão em campanha. Srs. Deputados, senhores da imprensa, criticar a per-
Nesse sentido, apelo às Comissões Permanentes formance do Governo do Estado da Bahia é algo
para que nelas tramite com maior brevidade possível inadmissível. As pesquisas mostram que o Governo
essa lei que pretende amenizar a grande injustiça so- Estadual baiano tem nível de aprovação de mais de
cial que se comete com a juventude menos favorecida 70% da população. E um Governo que atinge esse
deste País. percentual de aprovação de seu povo não pode ser

Não se trata de uma lei do Deputado Federal criticado. Pelo contrário, tem de ser exaltado.
Paulo Lessa, mas do Congresso Nacional, porque ga- O conflito de terras entre os índios pataxós
rante que o jovem humilde também tenha acesso a hã-hã-hãe e os pequenos fazendeiros em Pau Brasil
um curso superior, para se profissionalizar e se pre- e Itaju do Colônia dista de muitos anos e, a esta altu-
parar para o mercado de trabalho. ra, não poder ser alvo de alguns Deputados que que-

Conforme tenho dito, Sr. Presidente, a cidade rem transformar essa querela em palanque eleitoral.
em que moro é uma das que mais contribuem para o Ora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os
nosso PIB. Em Macaé, está situada a sede da títulos de terra mencionados pelos Deputados do PT
PETROBRAS, produtora de 80% do petróleo nacio- datam do período do Estado Novo, da época - acredi-
nal. No entanto, não dispomos de uma universidade tem - do interventor Landulfo Alves. Antes de fazerem
pública, no Município ou na região circunvizinha, que críticas e tais observações, esses Deputados devem
possa garantir aos jovens da localidade o direito de estudar a história para ter consciência dos seus julga-
participar do mercado de trabalho. mentos.

Sr. Presidente, registro ainda que ontem estive Por saber que o primeiro título foi concedido
reunido com o Secretário de Educação Média e Tec- pelo interventor Landulfo Alves, vi-me obrigado a vir a
nológica do Ministério da Educação, Rui Berger, e esta tribuna.
também com o Prof. José Augusto, do CEFET de Também cometeu - e, aí, tenho a obrigação de
Campos, Rio de Janeiro, analisando a possibilidade nominar - injustiça e, não diria nem uma leviandade,
de instalarmos na Escola Técnica Federal de Macaé mas um equívoco o ex-Líder do PT na Casa, Deputa-
o curso de 30 grau, o chamado "tecnólogo", a fim de do Walter Pinheiro, quando afirmou, do microfone de
instruir a juventude da região. apartes deste plenário, que o Ministro Nelson Jobim

Sr. Presidente, a solução para os problemas do assegurou que apresentaria o seu voto ainda em
País está em educar o povo, em preparar a 2001 e que não o tinha feito. Ledo engano: S.Exa.
mão-de-obra e qualificar os profissionais para o futu- apresentou, sim. O Ministro Nelson Jobim cumpriu o
ro. Os jovens representam o nosso amanhã, e não po- que prometeu: apresentou o seu voto, inclusive com
demos admitir que eles envelheçam e morram sem uma preliminar. A Ministra Ellen Gracie proferiu o seu
que o futuro chegue. voto, e o Ministro Maurício Correa pediu vista ao pro-

Sr. Presidente, nesse sentido solicito encareci- cesso.
damente à Mesa Diretora e também às Comissões Hoje, o Ministro Maurício Correa apresentou o
Permanentes desta Casa que analisem, com a maior processo e votou de acordo com o voto proferido pelo
brevidade possível, o projeto de lei que assegura 50% Ministro Nelson Jobim.
das vagas das universidades públicas para pessoas Sr. Presidente, não podemos aceitar que sejam
cuja renda familiar não ultrapasse cinco salários míni- cometidos nesta tribuna - que para nós deveria ser
mos. um templo sagrado - equívocos por parte de Deputa-

Solucionar o problema da educação brasileira é dos. O Poder Legislativo tem sido bastante prejudica-
tão importante quanto combater a violência e erradi- do por atitudes de alguns Deputados. E isso é inad-
car a dengue. Espero que possamos apreciar esse missível.
projeto o mais rápido possível, para que essas vagas Estamos tentando equacionar o problema entre
estejam garantidas para os alunos menos favorecidos os fazendeiros e os índios pataxós. O Governo do
em 2003. Estado da Bahia está aguardando a decisão do STF

O SR. PAULO MAGALHÃES - Sr. Presidente, para melhor se posicionar. É preciso que estejamos
peço a palavra pela ordem. unidos em busca da melhor solução. Não queremos

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) cometer injustiça alguma nessa questão. Do mesmo
- Tem V.Exa. a palavra. modo, não podemos praticar nenhuma injúria contra o



Sr. Presidente, outro assunto. Lembro, nesta
oportunidade, da tribuna desta Casa, que hoje, 27 de
fevereiro, é comemorado em todo o País o Dia do Ido
so. Muito mais do que comemorar, essa data reme
te-nos a uma reflexão sobre a qualidade de vida que a
sociedade vem proporcionando aos milhões de brasi
leiros da terceira idade.

Neste aspecto, quanto à dignidade da maioria
dos idosos, o Brasil deixa mu~o a desejar, principal
mente àqueles que chegaram nessa fase da vida sem
o amparo de uma família, desprovidos de recursos
materiais e debilitados física e emocionalmente.

Não tenho nenhuma dúvida, Sras. e Srs. Depu
tados, de que a fragilidade das políticas públicas de
inclusão social, a submissão do País aos interesses
internacionais e, agora, a globalização são fatores de
terminantes que condenam a maioria da população
brasileira que chega à terceira idade, a uma situação
de extrema injustiça, passando por uma gama de ne
cessidades básicas.

Creio que não fora o desemprego, o analfabe
tismo, salários irrisórios, enfim, os frutos podres de
um sistema injusto e desumano, o homem e a mulher
brasileira chegariam à terceira idade com garantias
de dignidade e sobrevivência próprias.

Valorizar o idoso é valorizar a vida. Aliás, essa
foi uma das principais características da grande maio
ria dos povos da antiguidade. Afinal, a sabedoria e a
experiência acumuladas pelos mais velhos são impe
rativas para corrigir os rumos do presente e vislum
brar uma futura humanidade mais fraterna e solidária.

E nesse aspecto menciono agora trecho de uma
carta endereçada pelo Lar do Idoso de Dourados, à
imprensa local. Diz a carta:

"Há fatos inatos no ser humano que
devem ser lapidados, um deles é a solidari
edade, porque a inclusão social se dá justa
mente com uma melhor distribuição da ren
da. Este viés causa reflexos em outros seto
res como uma qualidade de vida, proporcio
nando aos nossos idosos uma vida mais
digna".

Aproveito para destacar o trabalho voluntário
desenvolvido no Lar do Idoso de Dourados, que ofe-
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Ministro Jobim. Não podemos igualmente permitir entrar. Eles estão lá; quem quiser pode comprovar. Foi
que um Deputado venha a esta tribuna dizer que o Mi- fe~a uma negociação - vinte pessoas de cada lado -
nistro prometeu apresentar seu voto e não o fez. A e, após isso, dez pessoas adentraram imediatamente
nossa obrigação é a de buscar a verdade. no plenário exatamente porque estavam de terno e

Por isso, senti-me obrigado a assomar à tribuna gravata.
para defender, não o Ministro Jobim, porque S.Exa. Peço a VExa. que tome as devidas providênci-
não precisa disso, mas a verdade. as.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. JOÃO GRANDÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Tem VExa. a palavra.

O SR. JOÃO GRANDÃO (PT-MS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, com a per
missão de VExa., quero registrar o que está aconte
cendo no Plenário 8, na reunião da Comissão Especi
al que discute a questão dos alimentos transgênicos.

Ocorreu um incidente, testemunhado por Depu
tados que não são do meu partido, que considero gra
víssimo: no momento em que o Presidente anunciou,
de forma tempestiva, a dispensa da leitura da ata, eu
fui literalmente impedido pelo Sr. Presidente da Co
missão de promover a discussão. S.Exa. cortou o mi
crofone. Tanto é verdade que está um verdadeiro tu
multo, provocado exatamente pela falta de habilidade
do Presidente em conduzir a reunião - digo isso, em
bora sinta profundo respeito por S.Exa.

Quero deixar registrado o que eu disse de viva
voz: que estaria comunicando ao Plenário desta Casa
o fato de ter sido tolhido em minha fala, embora tenha
pedido a palavra para uma questão de ordem em tem
po hábil, porque os relatórios não foram distribuídos
no período determinado pelo Regimento Interno da
Casa.

A questão de ordem não foi concedida e a ata foi
imediatamente colocada em votação. Pedi para discu
tir a ata, como é de direito, mas S.Exa. não atendeu à
solicitação. Em função disso, o Presidente foi obriga
do a suspender a sessão por vinte minutos.

Sr. Presidente, faço esse registro para que a po
pulação brasileira saiba que está havendo direciona
mento na votação do relatório. Primeiro, dez pessoas
de terno e gravata adentraram no Plenário 8 para fa-
zer a discussão e outras que não estavam vestidas
dessa maneira foram literalmente impedidas pela se
gurança da Casa de entrar no recinto.

Tanho todo o respeito pelos seguranças da
Casa - sou amigo de muitos deles -, mas não consi
go entender por que pessoas de terno e gravata, que
foram identificados depois com faixas em que se di
zem favoráveis aos produtos transgênicos, puderam
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rece aos seus internos instalações apropriadas, ali
mentação' assistência médica, clínica de fisioterapia,
entre outros serviços oferecidos com muita qualida
de, amor e compreensão.

Para finalizar, Sr. Presidente, faço aqui um apelo
à totalidade dos membros desta Casa: que todos fa
çamos uma profunda reflexão sobre a realidade de
nossos idosos e, a partir daí, busquemos alternativas
concretas não só para resgatar a dignidade dos ido
sos de hoje, mas também para tranqüilizar, com políti
cas públicas eficazes, os milhões de brasileiros que,
com certeza, querem o prazer de viver até a velhice.

Sr. Presidente, solicito que o meu pronuncia
mento seja publicado nos órgãos de divulgação da
Casa.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Deputado João Grandão, o requerimento de VExa.
será atendido e seu pronunciamento divulgado nos
órgãos de comunicação da Casa.

Estou certo de que o Deputado Aécio Neves já
tem conhecimento do fato ocorrido no plenário da Co
missão e tomará as devidas providências.

O SR. ARISTON ANDRADE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Tem VExa. a palavra.

O SR. ARISTON ANDRADE (PFL-BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
dizer que não cheguei a tempo de ouvir o que foi dito
pelo nobre Deputado João Grandão, mas estava lá
desde o início da reunião e o que está havendo é uma
obstaculização aos trabalhos promovidos pelos parti
dos de esquerda, pelas pessoas que são contra o fun
cionamento daquela Comissão Especial.

Estão desacatando os membros da Comissão.
Por exemplo, o Presidente da Comissão, Deputado
Carlos Alberto Rosado, que é do meu partido, PFL,
pediu às pessoas que parassem de apitar, dar murros
nas mesas, perturbar a ordem e deixasse os Deputa
dos trabalhar.

a Presidente suspendeu a reunião por vinte mi
nutos e convidou os representantes dos partidos inte
ressados no assunto transgênicos para uma reunião.

Não é possível permitir a invasão do recinto da
Comissão, inclusive com apitos e palavras de baixo
calão, nem desrespeito aos Deputados.

a Presidente da Comissão pediu a atuação da
segurança no sentido de evacuar o plenário, mas esta
não foi capaz de fazê-lo. Pessoas que fazem parte da
Comissão, certamente para evitar agressão física, sa-

íram de lá. a nobre Deputado Saulo Pedrosa, por
exemplo, estava lá desde o início.

O SR. LUIZ SÉRGIO (PT-RJ. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem. Esta Casa tem um Regimento a ser cum
prido. a Deputado Ariston Andrade não está inscrito e
não se trata de discurso a ser dado como lido.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- A reclamação, nobre Deputado, será encaminhada,
em conformidade com o Regimento da Casa.

O SR. ARISTON ANDRADE - Espero seja
dada garantia para o funcionamento da Comissão.

O SR. LUIZ SÉRGIO - Sr. Presidente, encami
nho também reclamação, porque a Casa tem Regi
mento. Portanto, para fazer uso da palavra é preciso
submeter-se a ele. a Deputado Ariston Andrade não
estava inscrito para falar. S.Exa. pode pedir para dar
como lido, mas, como há Regimento, é preciso se
gui-lo.

Fica registrado o meu protesto.

O SR. ORLANDO DESCONSI - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Tem VExa. a palavra.

O SR. ORLANDO DESCONSI (PT-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estava
no Plenário 8 desde o início dos trabalhos. Permitiram
a entrada de mais gente a favor dos transgênicos,
pessoas de terno e gravata. Daí começou a confusão.
Pediram ao Presidente que reconsiderasse sua posi
ção. S.Exa. não a reconsiderou. Trata-se de tema po
lêmico e não há condições de ser votado.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Está sendo encaminhada a reclamação.

O SR. EURípEDES MIRANDA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Tem VExa. a palavra.

O SR. EURípEDES MIRANDA (Bloco/PDT-Ra.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srs. Parlamentares, a crise do preço do café afetou
em muito o produtor rural do Estado de Rondônia.
Não bastasse o problema do café, há também a crise
da bacia leiteira. Tanto é verdade que muitos fazende
iros têm vendido suas propriedades para pagar finan
ciamentos junto ao Banco do Brasil, ou ao BASA, e
estão mudando para o Estado de Mato Grosso, mais
precisamente para a região de Concisa.

Isso acontece, Sr. Presidente, Srs. Parlamenta
res, porque os homens do campo trabalharam duran
te o dia, enfrentaram sol, chuva, e hoje têm que se
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desfazer de seu patrimônio para pagar o banco e ten
tar a sorte em outra região.

É lamentável, porque a maioria dos que residem
em Rondônia vieram de outros Estados, como Para
ná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito San
to, Minas Gerais, São Paulo e todo o Nordeste, para
tentar a sorte. E, depois de trabalharem por anos,
desbravando a região, enfrentando todo tipo de difi
culdade, todo tipo de doença, têm que vender suas
propriedades simplesmente porque trabalharam. Isso
é deplorável. Estão indo embora porque trabalharam.
Não cometeram nenhum mal a não ser produzir e aju
dar no desenvolvimento do Estado e do nosso País.

Vejo, com muita tristeza, muitas pessoas se
desfazendo de suas propriedades para pagar contas
de financiamento junto ao Banco da Amazônia, ao
Banco do Brasil, tendo que novamente tentar a sorte
em outras regiões, como é o caso das famílias que es
tão se mudando para o vizinho Estado de Mato Gros
so para recomeçar.

Não adianta, Sr. Presidente, Srs. Parlamenta
res, assistirmos pela televisão à propaganda dizendo
que o País vai bem, quando a realidade é totalmente
diferente. No campo, verifica-se a falta de apoio para
que o homem possa lá fixar-se, para que o homem
possa produzir, para que o homem possa lá sustentar
seus familiares.

Muitos, já sem coragem, estão indo à periferia
das cidades em busca de novos caminhos. Mas
como, se todos sabemos que nas cidades o índice de
desemprego é altíssimo? Além disso, a falta de opor
tunidades é comprovadamente uma das causas da vi
olência.

Lamento o que está acontecendo em Rondônia.
Repito: muitos pequenos proprietários estão venden
do suas terras e abandonando o Estado com destino
ao Mato Grosso. Sinto por eles, principalmente por
que não terão como sobreviver nas cidades.

A situação enfrentada pelos médios, pequenos
e microempresários é de total dificuldade. Estão total
mente marginalizados e não recebem apoio algum,
quer do Governo Federal, quer do Governo Estadual.
E todos sabemos que a grande maioria dos empregos
é gerada por esse segmento da economia.

Não poderia deixar de registrar a decepção de
quem chegou a Rondônia, há mais de 20 anos, e, por
falta de apoio dos Governos Estadual e Federal, hoje
ruma a Mato Grosso para tentar a sorte novamente. É
triste que aqueles que desejam trabalhar e produzir
sejam totalmente abandonados.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Passo a ler decisão do Presidente da Câmara dos
Deputados em questão de ordem levantada pelo De
putado Clementino Coelho, em sessão do dia 26 de
fevereiro de 2002:

Em Sessão do último dia 26, o Senhor
Deputado Clementino Coelho levantou
questão de ordem acerca da tramitação do
Projeto de Lei n° 5.307, de 2001, do Poder
Executivo, que autoriza a instituição da Fun
dação Universidade Federal de Petrolina e
dá outras providências, especialmente no
que concerne ao oferecimento de parecer
pela Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação antes do pronunciamento das
demais Comissões.

O Projeto de Lei em causa foi apre
sentado no dia 10-9-01, pelo Poder Executi
vo, tendo sido distribuído às Comissões de
Trabalho, de Administração e Serviço Públi
co e de Educação, Cultura e Desporto, para
exame de mérito, e de Finanças e Tributa
ção e de Constituição e Justiça e de Reda
ção, para apreciação dos aspectos de ade
quação financeira e orçamentária e de cons
titucionalidade e juridicidade.

Em 25-10-0 1, foi solicitada, pelo Pre
sidente da República, urgência constitucio
nal para a matéria, em razão do que a maté
ria passou a tramitar, na forma regimental,
simultaneamente, com prazo conjunto, em
todas as Comissões.

Todavia, em 6-12-01, foi solicitado,
pelo Poder Executivo, o cancelamento do
regime de urgência, quando a matéria deve
ria ter retomado à tramitação em regime de
prioridade, com a manifestação sucessiva
das Comissões, na ordem do despacho de
distribuição, já que, até aquela data, nenhu
ma havia ainda se manifestado.

Por falha de processamento, não hou
ve a devolução da matéria pela Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação,
que acabou por apreciar a proposição em
11-12-01, aprovando parecer pela sua cons
titucionalidade e juridicidade.

Considerando os fatos expostos, defi
ro a questão de ordem no sentido de deter
minar o encaminhamento do Projeto de Lei
n. ° 5.307, de 2001, à Comissão de Traba
lho, de Administração e Serviço Público,
para oferecer parecer e, após, às demais
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Comissões constantes do despacho inicial,
na forma regimental, e, ao final, à Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação,
que poderá ratificar o parecer já apresenta
do ou reformulá-Io à vista de eventuais mo
dificações propostas pelas Comissões ante
riores que interfiram na constitucionalidade
ou juridicidade da matéria.

Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2002.

Assinada pelo Presidente da Câmara dos Depu
tados, Aécio Neves.

O SR. JOÃO MAGNO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
Tem V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO MAGNO (PT-MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, congratulo o Instituto Cidadania, que,
principalmente na figura de Luiz Inácio Lula da Silva
virtual candidato à Presidência da República pelo
Partido dos Trabalhadores -, juntamente com um
elenco de pessoas importantes, que têm grande co
nhecimento dos problemas da segurança pública no
País, aprofundaram, estudaram e produziram o cha
mado Projeto de Segurança Pública, lançado hoje no
auditório Nereu Ramos.

Este projeto surge exatamente no momento em
que a sociedade brasileira enfrenta uma das mais
graves crises de insegurança. A violência, lamenta
velmente, nos últimos anos, toma conta das peque
nas, médias e grandes cidades, assim como das ro
ças.

É muito oportuno o lançamento deste projeto de
segurança, porque, pela própria substância que traz,
seu conteúdo perpassa por vários temas que têm mu
ito a ver com a necessidade do Brasil de realizar pro
funda reestruturação.

Na verdade, o problema da segurança pública
no Brasil tem a ver com um modelo obsoleto, defasa
do ao longo da história: os policiais enfrentam os mar
ginais com revólver calibre 38, e a criminalidade já
está adaptada à Internet. O estudo é muito oportuno,
Sr. Presidente. Parabenizo a iniciativa do companhei
ro Lula.

Quero, nesta oportunidade, tratar também de
outro assunto que está chamando a atenção do povo
brasileiro.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no ano
passado, durante a vitoriosa greve dos servidores do
INSS, denunciei nesta tribuna as condições vexatóri
as de trabalho dos funcionários encarregados de

atender a milhões de trabalhadores, aposentados e
pensionistas do País. O exemplo que trazia naquela
oportunidade era baseado no relato de profissionais
sérios e dedicados que atendem no posto do INSS no
Vale do Aço de Minas Gerais. Além da falta de reajus
te salarial e de perspectivas na carreira, os previden
ciários já estavam inconformados com a situação de
abandono que impera nos postos de atendimento,
onde faltam desde canetas e papéis, até manutenção
de computadores e tintas para impressora.

A nova agência do INSS de Ipatinga, no Vale do
Aço, inaugurada no ano passado, pode-se dizer que
foi construída para servir de modelo. Moderna, bem
localizada, confortável, está toda equipada para aten
der uma população regional de mais de 320 mil habi
tantes. Mas as aparências enganam. E poucos meses
depois de inaugurado, o prédio bonito já não conse
guia mais esconder a penúria nas condições de tra
balho dos servidores.

Um gerente regional da Previdência Social ten
tou questionar este Deputado sobre a veracidade das
informações na época, mas teve que se calar diante
da dura realidade que ele desconhecia, e que foi tor
nada pública num manifesto assinado pelos servido
res em greve, com apoio de representantes de todos
os segmentos da sociedade regional, incluindo Prefe
ituras, Câmaras Municipais, OAB, empresas e sindi
catos.

Pois bem, esta semana os principais jornais do
País anunciam que a situação está caótica nos pos
tos de atendimento do INSS de Minas, Rio, São Paulo
e Alagoas. Muitas agências, que hoje funcionam gra
ças ao empenho dos servidores, podem fechar as
portas a qualquer momento. São problemas de toda
ordem, além da falta canetas, papeis e materiais de
escritório: contas de luz, água e telefone atrasadas,
ameaças de despejo por falta de pagamento de alu
guei, falta de gasolina para abastecer os carros do
INSS e muitos outros exemplos do descaso com a
prestação de um serviço público da mais alta relevân
cia para o País.

Todos os meses chegam ao INSS mais de 370
mil novos pedidos de benefícios, que poderão estar
inviabilizados de serem atendidos por absoluta falta
de recursos. O grande responsável pela maior crise
previdenciária do Governo FHC é justamente o Te
souro Nacional, seguindo a orientação ortodoxa da
equipe econômica que reza na cartilha do FMI.

Para sair do caos, estima-se que o INSS preci
saria de, no mínimo, R$150 milhões, mas o Governo
estaria disposto a liberar cerca de R$70 milhões. Com
isso, não há perspectivas de melhora a curto prazo e,
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para piorar mais ainda, aprecariedade das condições
de trabalho vai comprometer as finanças do Instituto,
diminuindo sua capacidade de arrecadação, já que os
fiscais e auditores não dispõem de recursos para rea
lizar as viagens necessárias.

Agora não dá mais para tapar o sol com a penei
ra. Ou o Governo assume sua responsabilidade pela
gerência dos bons serviços que devem ser prestados
pelo INSS à população, ou muito brevemente teremos
que assistir um País jovem viver seu futuro à míngua,
sem esperança, desamparado e infeliz.

E este, Sr. Presidente e Srs. Deputados, não é o
Brasil que queremos. Por isso, vamos lutar para mu
dar esse modelo que há mais de 500 anos maltrata o
povo, suga nossas energias e consome nossas rique
zas, mas não é capaz de anular nossa dignidade ou
reprimir nossa vontade de construir uma nação com
desenvolvimento e justiça social.

~

Era o que tinha a dizer.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Tem V.Exa. a palavra.

O SR. GIVALDO CARIMBÃO (PSB-AL. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Deputados, o Poder Legislativo
tem a responsabilidade de acompanhar e oferecer
ajuda concreta na resolução dos problemas que mais
afetam o povo brasileiro, e a questão da violência é
um deles. Com essa preocupação é que pretendo
promover em Alagoas, Estado que represento, um
amplo debate com representantes de vários segmen
tos da sociedade, de modo especial com as autorida
des ligadas à segurança pública para que possamos
viabilizar um plano de ações preventivas no combate
à violência.

Com essa iniciativa pretendo obter subsídios
para que sejam feitas propostas de interesse do meu
Estado na área de segurança pública a serem enca
minhadas ao Deputado Moroni Torgan, Relator da
Comissão Mista de Segurança Pública.

É preciso que sejam tomadas decisões que dê
uma resposta rápida à sociedade brasileira que vive
hoje angustiada com a escalada da violência no País.
Entendo que o melhor caminho é o debate onde se
rão apresentadas propostas e planos a curto e médio
prazos. Apoio a iniciativa de que seja feita uma avalia
ção das políticas públicas de segurança, do sistema
penitenciário e das legislações penal e processual
existentes no Brasil.

Estou de acordo que há necessidade de investi
mentos na área de segurança pública não apenas no
Estado que eu represento, Alagoas, mas em todos os
Estados brasileiros. Mas todas essas iniciativas só
poderão ser tomadas, fundamentadas em decisões
concretas que irão ajudar a punir e inibir a onda de cri
minalidade existente no Brasil. Isto é feito ouvindo os
vários setores da sociedade, principalmente os da se
gurança pública.

Muito obrigado.
O SR. CARLlTO MERSS - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)

- Tem V. Exa. a palavra.
O SR. CARLlTO MERSS (PT-SC. Pela ordem.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o Instituto da Cidadania, or
ganização presidida pelo nosso companheiro Lula,
lançou na manhã de hoje, com a presença do Ministl'
da Justiça, Aloysio Nunes, e diversas autoridades, a
versão inicial do Projeto de Segurança Pública para o
Brasil.

Como disse o Presidente da Câmara, Deputado
Aécio Neves, na ocasião do lançamento, trata-se de
uma iniciativa pioneira de sistematização de propos
tas para a segurança pública, que procura abordar de
forma sistêmica a questão da violência, focalizando
seus vetores e apontando caminhos para que o Esta
do e a sociedade eliminem este fator de intranqüilida
de social. O trabalho do Instituto da Cidadania traça
um diagnóstico detalhado do atual quadro de violên
cia, tanto no que se refere ao crime, às drogas, aos
seqüestros, à desestruturação física e técnica das po
lícias, o descalabro do sistema prisional e das defi
ciências do processo judiciário.

A partir deste quadro, propõe reformas na esfe
ra federal, estadual e municipal, de forma a compor
um sistema único e articulado de segurança pública
para o País. Igualmente, trata do inquérito policial, da
violência doméstica, contra as minorias, do acesso à
Justiça, do sistema penitenciário, da segurança priva
da, da violência no trânsito, do controle de armas e,
também, do Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) e seu papel de recuperar socialmente jovens
infratores.

É certo que grande parte dos problemas sociais
que estamos vivenciando, como o roubo, seqüestros,
assaltos e a violência epidêmica na juventude pobre e
desempregada, deriva de ausência de oportunidades
econômicas e produtivas numa sociedade altamente
concentradora da renda e promotora da exclusão.
Contudo, esta consideração estrutural das desigual-
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dades no País não nos exime de aperfeiçoar os meca
n�smos preventivos e ostensivos do aparato de segu
rança e que devem obedecer os princípios constituci
onais de garantir uma vida digna para todos.

Por isso, merece aplauso esta iniciativa do Insti
tuto da Cidadania pela coragem de abordar objetiva
mente o descalabro das policias, a insuficiência mate
rial e tecnológica dos seus instrumentos de trabalho,
inclusive salários, o conflito de competências e a au
sência de uma visão que acumule a sinergia local, es
tadual e federal no combate ao crime e na responsa
bilização judiciária dos delitos da lei.

Em Santa Catarina, especificamente em Joinvil
le, temos acompanhado, com angústia, o crescimento
dos indicadores de violência, como danos ao patrimô
nio, roubo de automóveis e a perda de vidas huma
nas, especialmente jovens, por crimes banais. É pa
tente a insuficiência do efetivo policial e o desapare
lhamento para a atividade judiciária, tanto para a in
vestigação, como para a materialização do inquérito
policial. É preciso enfrentar esta hipossuficiência or
çamentária' ampliando os investimentos na eficácia
do sistema de segurança.

Nesse sentido, saúdo o lançamento do Projeto
de Segurança Pública para o Brasil, lançado pelo
nosso companheiro Lula e espero que iniciativas
como esta se reproduzam na sociedade, mobilizan
do-a para o enfrentamento coletivo desta quadro de
violência. O Congresso Nacional, através da Comis
são Mista de Segurança Pública está trabalhando,
com celeridade, no aperfeiçoamento da legislação
pertinente. Precisamos, também, fazer com que a lei
disponível seja efetiva e criteriosamente aplicada, evi
tando a impunidade e a omissão, verdadeiras partei
ras do crime. É preciso resgatar a autoridade da lei e o
papel do Estado na garantia da ordem pública.

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. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, faltam praticamente 28 semanas, aproxima
damente sete meses para a eleição mais importante
da história do nosso Brasil. A população brasileira irá
às urnas escolher o Presidente da República, os Se
nadores, os Deputados Federais e Estaduais e os Go
vernadores. Está à espera de que se definam os can
didatos, as propostas, as coligações.

Mais uma vez, diante da proximidade das elei
ções, enquanto os partidos e os candidatos à Presi
dência da República, em especial os de Oposição,

procuram definir suas coligações e sua plataforma
política, o Governo, apoiado pela grande mídia, volta
a reproduzir a mesma conjuntura articulada para as
eleições presidenciais passadas. Novamente tentam
convencer a população de uma realidade totalmente
diversa daquela que vive o cidadão brasileiro no
dia-a-dia. Nos noticiários de televisão e nas manche
tes dos jornais, em especial nos da Rede Globo, não
se ouve falar na dívida do Brasil, nem no crescente
desemprego, nem na fome, nem na miséria, nem na
falência das nossas empresas, principalmente das
pequenas, nem muito menos no drama que vive o ho
mem do campo, obrigado a migrar para os grandes
centros urbanos.

Mais uma vez montam um cenário para benefi
ciar o candidato do Governo. O País já não vive mais a
crise de energia, agora bem longe dos olhos da socie
dade; nossa moeda começa a se valorizar em relação
ao dólar; a balança comercial começa a apresentar
superávit. Tudo isso gera expectativas fictícias.

Sr. Presidente, uma vez mais o Governo ence
nou o golpe da gasolina, diminuindo o preço dos com
bustíveis. Essa história nós já conhecemos. Nas elei
ções passadas, foi motivo de vergonha, porque, logo
depois do pleito, nossa moeda, que era o cavalo de
batalha da eleição presidencial, teve uma grande des
valorização frente ao dólar, os escândalos aparece
ram, e esse Governo continua entregando o Brasil ao
capital estrangeiro. A crise da Argentina, da qual nos
so projeto é uma cópia, em vez de ser devidamente
adequado à conta do Governo brasileiro pela seme
lhança do projeto, é atribuída aos candidatos da Opo
sição.

Mais uma vez prepara-se um cenário falacioso
em que o Governo, enquanto trabalha uma grande ali
ança com os partidos que lhe deram sustentação
nesta Casa a qualquer custo, mas a um preço alto
para o povo, nas principais decisões que colocavam
em debate interesses do País e da sociedade brasilei
ra, através de um engodo, empurra-nos mais um can
didato do Sr. Fernando Henrique Cardoso.

Esperamos que no futuro o Brasil tenha a sorte
de não ter o mesmo destino da Argentina, pela venda
total do patrimônio público e pelo desagregamento da
economia, como está acontecendo.

Muito obrigado.

O Sr. Themístocles Sampaio, § 2° do
art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Saulo Pedrosa, § 2° do art. 18 do Regimen
to Interno.
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O SR. JUQUINHA - Sr. Presidente, peço a pa- Trata-se de um processo que poderíamos cha-
lavra pela ordem. mar de interiorização do desenvolvimento, algo extre-

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Tem mamente positivo se considerarmos que o cresci-
V.Exa. a palavra. mento econômico da Região Sudeste, a partir da dé-

O SR. JUQUINHA (Bloco/PL-GO. Pela ordem. cada de 50, se deu exatamente à custa do esvazia-
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, mento das demais regiões.
Sras. e Srs. Deputados, estudo realizado pelo Institu- Como representante de um Estado do Cen-
to Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revela tro-Oeste nesta Casa, vejo como bastante promissor
que o Centro-Oeste está entre as regiões brasileiras o avanço da expansão econômica nas regiões menos
que mais cresceu nas duas últimas décadas. De acor- desenvolvidas, por entender que esse é o caminho
do com a pesquisa, a participação do Centro-Oeste para a superação das nossas desigualdades regiona-
no Produto Interno Bruto (PIB) passou de 4,81 %, em is e sociais.
1985, para 6,44%, em 1999, um crescimento recorde Mesmo que essa perda represente, num primei-
se comparado com as demais regiões do País. ro momento, um impacto negativo para o Sudeste, a

O campo foi o segmento econômico que mais longo prazo a região só tem a ganhar com a reversão
contribuiu para a expansão do Centro-Oeste, particu- do processo migratório e, conseqüentemente, com a
larmente do Estado de Mato Grosso, cuja agricultura redução das pressões sociais sobre os Municípios da
registrou um crescimento de 600% no período pes- Grande São Paulo, por exemplo, que conta hoje com
quisado. Com isso, o PIB de Mato Grosso saltou de mais de 1,5 milhão de trabalhadores desempregados.
0,69% para 1,20%, enquanto o de Goiás passou de Apesar da queda, o Sudeste ainda concentra a
1,80% para 1,84%, ficando em 120 lugar entre os maior parte do PIB brasileiro, até porque o crescimen-
Estados brasileiros. Esse crescimento representou to das demais regiões é ainda extremamente modes-
um acréscimo de R$ 16 bilhões no PIB da região. to. Afinal, os Estados periféricos encontram muita difi-

A região que mais perdeu foi o Sudeste, cuja culdade para expandir sua economia e ainda enfren-
participação no PIB nacional caiu de 60,15% para tam mutuamente uma guerra fiscal. Entretanto, os
58,25% no mesmo período, representando um enco- quatro Estados mais ricos do País - São Paulo, Rio
Ihimento de aproximadamente R$ 19 bilhões. O estu- de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul- ainda
do comprova a migração de um número cada vez mai- concentram dois terços de tudo o que o Brasil produz:
or de empresas do ABC Paulista para outras regiões 64,08%.
do País, atrás de estímulos e incentivos fiscais adota- A pesquisa constatou também outro dado signi-
dos pelos demais Estados. ficativo: o crescimento de 158% na renda per capita

O mesmo resultado havia sido constatado em dos brasileiros, no período de 1994 a 1999, passando
estudo realizado no ano passado pelo Banco Nacio- de R$2.227,00 para R$5.740,00. Apesar de apresen-
nal de Desenvolvimento Econômico e Social tar variação positiva, o PIB per capita de Goiás ficou
(BNDES) - estudo que abordei em pronunciamento em R$3.603,00, abaixo da média nacional e da pró-
anterior. A pesquisa revelou uma surpreendente des- pria Região Centro-Oeste, que está em torno de
concentração do PIB entre as regiões brasileiras, R$5.421 ,00.

principalmente em direção ao Centro-Oeste. Mesmo apresentando um crescimento modesto
O maior destaque da pesquisa foi para o Pólo do PIB, entendo que Goiás está no caminho certo.

Fármaco-Químico do Distrito Agroindustrial de Aná- Mas deve continuar priorizando a política de atração
polis (DAIA), em Goiás, e para novos pólos de desen- de novos investimentos, particularmente em relação
volvimento dos Municípios de Sorriso e Lucas do Rio à agroindústria, para expandir ainda mais sua econo-
Verde, ambos em Mato Grosso, voltados para a pro- mia, ampliar a oferta de emprego e melhorar a distri-
dução de grãos, que tem crescido acima de 10% ao buição de renda.
ano, além do pólo turístico da região de Bonito, em Muito obrigado.
Mato Grosso do Sul.

O trabalho do BNDES é relativo ao período de O SR. LUIZ RIBEIRO - Sr. Presidente, peço a
1985 a 1997, mas indicadores como dados demográ- palavra pela ordem.
ficos, de consumo de cimento e de energia, mostram O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Tem
que a tendência de desconcentração em direção ao V.Exa. a palavra.
Centro-Oeste e, em menor grau, ao Norte, vem ocor- O SR. LUIZ RIBEIRO (PSDB-RJ. Pela ordem.
rendo de forma crescente e permanente. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,



Art. 75. Não se procederá à expulsão:
11- ..

b) quando o estrangeiro tiver filho bra
sileiro que, comprovadamente, esteja sob a
sua guarda e dele dependa economicamen
te, desde que a concepção não se tenha
dado durante procedimento de deportação,
expulsão ou extradição.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Tem
V.Exa a palavra.

O SR. EXPEDITO JÚNIOR (PSDB-RO. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, se prestarmos atenção
aos indicadores da produção agropecuária brasileira
e os compararmos aos resultados da balança comer
ciai, será fácil constatarmos que, apesar de estarmos
exportando cada vez mais, recebemos cada vez me
nos pelos nossos produtos.

Em 2001, por exemplo, exportamos 30% mais
toneladas; recebemos, contudo, apenas 15% mais
dólares. Ou seja: a recessão mundial, somada às bar
reiras alfandegárias, inibe a recompensa justa ao au
mento de produtividade obtido pelos brasileiros.

O agronegócio, que reúne não apenas a agricul
tura e a pecuária, mas o setor de fertilizantes, agrotó
xicos, tratores, implementos, armazenagem e comer
cialização, gerou um PIB de aproximadamente 87 bi
lhões de reais em 2001, continuando uma expansão
que restaura e supera índices anteriores à primeira
fase do Plano Real. Naquela época, o atrelamento da
moeda nacional ao dólar inibiu a geração de empre
gos não só nas cidades, mas também no campo.

Evitamos persistir no erro dos argentinos, e libe
ramos o câmbio. A alta do dólar que se seguiu, gerou,
entre outros benefícios, a diminuição em 13% nos
gastos de importação agropecuária no ano passado.
Esperemos que notícias igualmente boas repitam-se
com o passar do tempo, e não sejam fruto de uma
conjuntura nacional e internacional passageira.
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Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna parabe- O SR. NEUTON LIMA - Sr. Presidente, peço a
nizar o Sr. Ministro do Meio Ambiente José Sarney Fi- palavra pela ordem.
lho pela forma como conduziu as questões relaciona- O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Tem
das ao Meio Ambiente. V.Exa a palavra.

Em toda sua história, seja como Deputado ou O SR. NEUTON LIMA (PFL-SP Pela ordem.
Ministro, José Sarney vem realizando trabalhos de Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, encaminho
relevância nacional frente à área ambiental. Como à Mesa projeto de lei em que altero a redação da alí-
Ministro, tem destacada atuação na defesa do meio nea b, inciso 11, do art. 75 da Lei n° 6.815, de 19 de
ambiente, onde tem sido firme ante as questões rela- agosto de 1980, que diz:
tivas a incêndios florestais, agressões a parques na
cionais e nas ações de biopirataria - nossas rique
zas naturais.

As iniciativas do Ministro têm como objetivo ga
rantir a preservação de nossos ecossistemas e com
isso a qualidade de vida. Devemos a ele, como Depu
tado, o Projeto de Resolução que criou a Comissão
de Meio Ambiente desta Casa; a publicação da Agen
da 21 em português - documento aprovado na Eco
92; trabalho relevante junto à Lei de Crimes Ambien
tais; projeto que possibilita o desconto do Imposto de
Renda para aqueles que doarem verbas destinadas à
proteção do meio ambiente e outras proposições.

Daqui a alguns dias, irá se afastar da Pasta do
Meio Ambiente para voltar a sua vida política.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero
que fique registrado nos Anais desta Casa meu agra
decimento a esse homem pelo excelente trabalho ali
desempenhado. Para seu lugar indicará o nome de
seu Secretário-Executivo José Carlos Carvalho, en
genheiro florestal, servidor desde 1975 do Instituto
Estadual de Florestas de Minas Gerais, que atuou na
administração federal sendo Secretário-Geral e Pre
sidente do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de
Florestas; Coordenador do Programa nossa Nature
za; Diretor e Presidente Substituto do Instituto Brasi
leiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renová
veis -IBAMA, Secretário Executivo do Conselho Na
tural do Meio Ambiente e outros. Eautor de uma série
de trabalhos técnicos relacionados à temática flores
tal e ambiental. Representou o Brasil em eventos in
ternacionais' entre os quais se destacam: Delegado
do Brasil junto à 3a Sessão de Reuniões da Comissão
de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas,
em Nova Iorque e Membro da Missão Oficial do Go
verno Brasileiro junto ao Banco Mundial, encarregada
das negociações do Programa Nacional de Meio
Ambiente, em execução no País.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, como
Parlamentar envolvido com as questões do meio am
biente, apoio a indicação do nome do Secretário-Exe
cutivo para Ministro da Pasta do Meio Ambiente.
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De qualquer forma, podemos comemorar um empenho, rompendo inclusive nossa excessiva de-
saldo na balança comercial agropecuária de 14 bi- pendência comercial dos Estados Unidos, Japão e
Ihões e meio de dólares em 2001, quase 30% superi- Europa. A recente investida dos suinocultores brasile-
or ao do ano 2000, de menos de 9 bilhões de dólares. iros no voraz mercado russo é um bom exemplo.

Moderemos, porém, nosso otimismo. O PIB da Sr. Presidente, finalizo meu pronunciamento
agricultura, no ano passado, cresceu, mas cresceu lembrando a necessidade que temos não só de uma
menos que a população brasileira. Apesar da melhora política agropecuária mais consistente, mas também
no desempenho da agricultura, derivada tanto do au- de uma política industrial que se preocupe em fazer
mento das quantidades produzidas quanto do au- com que o Brasil não exporte somente produtos in
mento dos preços médios reais pagos aos produtos natura. Precisamos de uma agroindústria que agre-
agrícolas, não podemos nos esquecer de que o setor gue valor ao trabalho do homem do campo; nunca en-
produtivo, quando visto isolado dos outros setores do riqueceremos, Senhoras e Senhores, enquanto ex-
agronegócio, não recuperou a força nem os ganhos portarmos grãos de cacau e café a "preço de banana"
que já teve em décadas passadas. e importarmos chocolate e café solúvel ao preço que

Supõe-se que o PIB do agronegócio brasileiro nos impuserem. Devemos exportar qualidade e sofis-
tenha chegado, em 2001, a 308 bilhões de reais, con- ticação, e não mercadorias facilmente substituíveis
tra 306 bilhões em 2000; tal aumento mal camufla a por similares de preço mais baixo.
desvalorização da moeda nacional frente ao dólar, e Era o que tinha a dizer.
nem mesmo cobre a inflação havida no ano passado.
Sendo assim, pode ser visto como uma redução. Muito obrigado.

Verifica-se que, apesar de a indústria brasileira O SR. ANDRÉ BENASSI- Sr. Presidente, peço
estar vindo de anos de recessão ou estagnação, a in- a palavra pela ordem.
dustrialização de produtos da pecuária cresceu O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Tem
2,31 %, um bom número. A agroindústria, porém, so- V.Exa a palavra.

freu uma queda de 1,13% em seu PIB. O SR. ANDRÉ BENASSI (PSDB-SP. Pela or-
Estudiosos do assunto são unânimes em apon- demo Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-

tar a pecuária como um pólo altamente dinâmico de te, Sras. e Srs. Deputados, duas recentes pesquisas
nossa economia, e vital numa estratégia comercial. divulgadas, respectivamente, pelos jornais Folha de
Se antes exportávamos muita carne de frango para S.Paulo e O Estado de S.Paulo confirmam dados e
os países árabes, agora a carne suína brasileira des-

questões a respeito da violência, do tráfico de drogas
cobre o promissor mercado do antigo bloco comunis-
ta. Se não fossem as barreiras alfandegárias e pseu- e do crime organizado, problemas que exigem um

profundo exame e a adoção de medidas urgentes e
do-sanitárias, a carne bovina brasileira, de alta quali-

de longo alcance.
dade e baixo preço, teria uma penetração formidável
na Europa, nos Estados Unidos e no Japão. Uma delas, sob o título "Ricos e pobres temem

É praticamente impossível falar do agronegócio os seqüestros em São Paulo", demonstra que 53% da
sem tocar na questão das barreiras comercias, im- população consideram grande o risco de serem víti-
postas em sua maioria por países que se dizem, mas de seqüestro, temor que chega a 57% entre as
como os Estados Unidos, defensores do livre comér- classes D e E, isto é, os segmentos mais carentes da
cio. Sabemos que, na prática, os países desenvolvi- sociedade.
dos defendem o fim de barreiras comerciais apenas A outra matéria - "Crianças preferem o tráfico à
para os produtos de mais alta tecnologia, bloqueando escola no Rio" - apresenta resultados igualmente
as exportações agropecuárias dos países mais po- graves, pelas características das mudanças de com-
bres com argumentos sanitários, ecológicos ou hu- portamento de jovens e crianças recrutados por trafi-
manitários que escondem, na verdade, o mais ele- cantes e bandidos. A pesquisa, de caráter inédito, a
mentar protecionismo. pedido da Organização Internacional do Trabalho -

Não se trata, porém, de ficarmos reclamando, e OIT, ouviu dezenas de menores e jovens a partir de
sim de expormos essa assimetria nos fóruns interna- 12 anos de idade integrantes de comunidades caren-
cionais, coisa que o Itamaraty tem-se esforçado por tes do Rio de Janeiro e que atuam em atividades ile-
fazer. Além disso, existem mercados não tradicionais, gais de entorpecentes, além de policiais, funcionários
como a China, a índia, e mesmo a África, onde os pro- da Justiça, diretores de escolas públicas e parentes
dutos brasileiros poderiam ser vendidos com mais dos envolvidos.
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Um dos pontos que mais chamam a atenção é a
participação, no tráfico, de crianças cada vez mais no
vas, em muitos casos com dez, nove ou oito anos de
idade, o que dificulta e não raro inviabiliza sua perma
nência na escola.

Impõe-se, com urgência, um verdadeiro trata
mento de choque para se deter a atuação do tráfico
de drogas. Cada vez mais poderosos economicamen
te, em função dos lucros extraordinários que acumu
lam, os traficantes aumentam sua capacidade de ar
regimentar pessoas de diferentes idades. Funcionam
como organizações bem estruturadas, aplicando a lei
do mais forte, impondo o medo e a submissão, igno
rando as leis instituídas e as regras mais elementares
de convivência humana civilizada. Com tal poder, ba
seados em atividades e em dinheiro ilegais, forjam a
imagem de benfeitores, atraindo simpatia.

Lamentavelmente, o consumismo exacerbado
dos dias atuais provoca a inversão de valores entre
pessoas fragilizadas social e emocionalmente. Per
dem-se os valores humanos e familiares, substituídos
que são pela vontade do consumo a qualquer custo.
Nesse contexto deformado, desprezam-se a inteli
gência e o preparo cultural, para se atribuir maior va
lor a marcas de produtos de consumo, ao culto do cor
po, à capacidade de gastar e adquirir bens.

A vida acaba perdendo o sentido, e a violência
torna-se rotina.

Por tudo isso, mais jovens, crianças e adultos
acabam sucumbindo ao poder do tráfico construído
por essa combinação de dinheiro fácil, pressão psico
lógica e da chamada lei da selva. Movidos pelos refe
ridos fatores externos, muitos adolescentes e até cri
anças vislumbram naqueles supostos protetores o
exemplo de poder, de comando, que simbolizam o su
cesso e o êxito na vida, porque tudo podem e reali
zam.

É preciso, portanto, enfrentar com o máximo ri
gor essa luta tão desigual. De um lado, estão as pes
soas do bem com origem em todas as classes socia
is, agindo com dignidade, respeitando os direitos e as
leis, relacionando-se conforme os princípios de convi
vência fraterna. Essa parcela - a grande maioria dos
brasileiros - repudia a violência e busca resolver os
conflitos sociais pelo entendimento e o bom senso.
Do outro lado, encontra-se a parcela de bandidos e
traficantes, que se armam cada vez mais; que não he
sitam em assassinar inocentes, destruir famílias e in
viabilizar o futuro de crianças e jovens.

Na verdade, uma guerra entre pessoas arma
das e criminosas contra o povo indefeso, ordeiro e tra
balhador.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cabe
também a nós o dever, a responsabilidade, de encon
trar as saídas para a defesa da sociedade brasileira
diante de tão grave ameaça.

Tenho defendido com muita insistência a bande
ira das reformas estruturais para o País. Muitas delas
vêm sendo implementadas tanto nas áreas econômi
ca e social como na administrativa e da previdência
social. Mas há uma reforma essencial, ainda a ser re
alizada com a mais absoluta urgência, que trata da le
gislação penal brasileira, reconhecidamente ultrapas
sada e obsoleta, porque elaborada no curso de uma
realidade completamente diversa da atual, na primei
ra metade do século passado.

Em primeiro lugar, é preciso tipificar como cri
mes de natureza especial o tráfico de drogas, bem
como outros procedimentos que a eles estão interli
gados. E por ser um crime especial, deve receber tra
tamento diferenciado, tanto no processo de investiga
ção e julgamento quanto na aplicação e na execução
das penalidades.

Para o crime por tráfico de drogas, tal como nos
casos de seqüestro, as penas devem ser rigorosas,
elevadas, sem direito aos benefícios definidos na atu
ai legislação, benefícios esses que se transformam
em privilégios ou medidas de suavização das senten
ças proferidas.

Traficantes e seqüestradores devem ser conde
nados mediante processos que não permitam atra
sos, adiamentos nem recursos protelatórios. A prisão
precisa obedecer ao princípio do isolamento. É total
contra-senso que presos dessa periculosidade per
maneçam nas mesmas unidades onde estão recolhi
dos detentos por delitos de menor porte. Para esses,
deve-se esperar a devida recuperação para o conví
vio social. Para os traficantes e seqüestradores, pelo
seu grau de insensibilidade, é imperioso exigir-se o
seu afastamento da sociedade pelo maior espaço de
tempo possível.

Outra mudança legal a ser estudada, para im
plantação imediata, é a apreensão sumária de dinhei
ro e bens com origem no comércio de drogas e na
ação de seqüestradores. É fundamental desmontar o
poderio econômico decorrente dessas atividades cri
minosas, que se tornam fonte de corrupção e alicia
mento.

A Nação inteira espera do Poder Legislativo res
postas concretas nessa direção. A constituição da
Comissão Especial do Congresso Nacional para exa
minar as proposições relativas à área de segurança
pública e a criação, pela Câmara dos Deputados, da
Comissão Permanente de Segurança Pública, contra
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o Crime Organizado e o Narcotráfico, são importan
tes, mas apenas passos iniciais.

Conclamo os meus ilustres pares desta Casa
para que agilizemos a apreciação dessas matérias,
iniciando-se, inclusive, uma grande mobilização naci
onal, com o engajamento de educadores, psicólogos,
igrejas, sindicatos, organizações não governamentais
e os poderes públicos em suas diferentes instâncias,
com o objetivo de nos livrarmos desse terrível mal que
tanto assusta o povo brasileiro.

Muito obrigado.

O SR. ADÃO PRETTO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. ADÃO PRETTO (PT-RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ontem votei
contra a medida provisória que previa o ingresso de
capital estrangeiro na compra de meios de comunica
ção. Apesar de minha bancada ter orientado o voto fa
vorável, alguns colegas e eu votamos contra a maté
ria. Hoje, checando a lista de votantes, verifiquei que
não constava o meu nome. Solicito da Mesa a corre
ção do equívoco.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, no ano
passado tivemos audiência no Superior Tribunal de
Justiça sobre a proibição de se plantar transgênicos
no Brasil. E nos disseram o seguinte: vocês têm de
apresentar provas, ou seja, onde houvesse lavoura
transgênica a Justiça seria obrigada a destruí-Ia.

Na última segunda-feira, um grupo de 1.500
agricultores ocupou, por oito horas, a fazenda Guabi
ju, de 2.860 hectares, localizada no Município de Jóia,
no Rio Grande do Sul, e comprovou a existência de
plantio de transgênico. Esperamos que a Justiça real
mente destrua essa lavoura.

Por que os agricultores brasileiros estão indig
nados com o plantio dessa semente transgênica, que
está sendo semeada clandestinamente em nosso
País? No último dia 7 tive a honra de acompanhar, no
Município de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, o
embarque de mais de 400 toneladas de soja orgâni
ca, produzida pela cooperativa COTRIMAIO, do Muni
cípio de Três de Maio, situado naquele Estado. Esse
produto foi exportado para a França por preço 50%
maior que o da soja comum.

Isso demonstra que os europeus preferem a
soja não transgênica. A Europa tem uma tecnologia
muito mais avançada que a nossa. Por que, então,
prefere a soja não transgênica? E porque essa cultura

tem de ser enfiada goela abaixo do povo brasileiro, de
qualquer maneira?

Hoje na Comissão Especial tentou-se votar de
forma forçada o projeto que estabelece normas para
a comercialização de produtos transgênicos Não se
ria permitida a presença de agricultores, mas nós ne
gociamos. O pessoal da Monsanto e da FARSUL es
tava na porta da Comissão para assistir à votação,
mas nós negociamos. Entram vinte deles e vinte agri
cultores, esse foi o acordo.

Quando as pessoas começaram a se posicionar
em seus lugares para a reunião ter início, a porta dos
fundos foi aberta e entraram pessoas defensoras da
Monsanto, o que causou muito tumuho. Mesmo assim
o Presidente queria forçar a votação do projeto.

Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
posicionamo-nos ao lado daqueles que não querem
esse tipo de plantio no Brasil sem que o mesmo seja
legalizado, porque ele traz danos econômicos ao Bra
sil e à ecologia.

Percebemos - qualquer um que já lidou com a
terra sabe disso - que a natureza encarrega-se de fa
zer alguns cruzamentos de sementes. Por exemplo:
milho com pipoca é possível; melancia com abóbora
também. No entanto, feijão com abóbora não se cru
za, mas por intermédio do laboratório é possível
fazê-lo.

E esse produto irá fazer cruzamento com o quê?
Isso é o que ninguém sabe. Por isso queremos tempo
para que o Brasil tenha uma tecnologia mais avança
da para verificar o que irá acontecer com a saúde do
nosso povo e com o nosso meio ambiente.

Repito, essa situação não pode ser forçada,
como está se tentado no Brasil!

Muito obrigado.

O SR. LUIZ BITTENCOURT - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ BITTENCOURT (PMDB-GO. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras e Srs. Deputados, em Goiânia, aos 92
anos, faleceu a senhora Hilda Sóter Gonzaga Câma
ra, viúva de Joaquim Câmara Filho, um dos fundado
res do jornal O Popular e figura que tem papel de sali
ente destaque durante o processo da mudança da ca
pital de Goiás e a sua conseqüente consolidação no
mapa geográfico do Brasil. Era cunhada do coronel
Quintino Vargas, com quem seu marido se aliou, vin
do da Coluna Arthur Bernardes e que foi, após o triun
fo da Revolução de 30, o chefe da Aliança Liberal a
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presidir o Governo Estadual como representante do
referido movimento tenentista.

A extinta era uma dama de excepcionais virtu
des, destacando-se como pessoa de experiente vi
vência política, sobretudo como militante ativa no
companheirismo de Joaquim Câmara Filho, que,
além de engenheiro agrônomo, foi um jornalista de
prestígio à época em que, como um dos auxiliares
imediatos de Pedro Ludovico, tomou para si o encar
go de promover a divulgação das riquezas de Goiás
e, sobretudo, o trabalho de promover Goiânia na im
prensa nacional e no exterior. Pioneira da minha cida
de natal, conselheira e mãe dos filhos do casamento,
realizado em Paracatu, ela foi uma das mulheres de
maior projeção da comunidade que participava.

Seu marido, major revolucionário de 30 e 32, foi
Prefeito de Paracatu, em Minas Gerais, Pires do Rio e
Anápolis, dois dos mais importantes Municípios de
Goiás, onde realizou uma administração eficiente, la
ureada por iniciativas de vulto na melhoria dos negó
cios públicos. Ela foi, por assim dizer, uma testemu
nha qualificada da história de Goiânia e também pro
tagonista dos seus eventos de maior repercussão,
mantendo sempre uma irrepreensível conduta como
mulher de altíssimos predicados morais.

Dos setes filhos que deixou, dois deles são dire
tores da Organização Jaime Câmara, hoje talvez o
maior império de comunicação social da Região do
Centro-Oeste, a saber, jornal, TV e rádios.

Educadora da família, que soube formar à som
bra dos princípios e da ética cristã, jamais se furtou à
tarefa de colaborar com o seu espírito altruístico para
o bem-estar de sua comunidade e em favor dos desa
fortunados. Foi uma mulher de incomparáveis ador
nos morais, elegante, infatigável na labuta diária dos
seus afazeres familiares, de incomum exemplaridade
no trato individual, pois tranqüilamente posta a servi
ço dos que dela requeriam constantes lições de vida.

Sem favor algum, pode-se afirmar que foi uma
grande mulher e honrou com muita nobreza as glorio
sas tradições da gente de Goiás.

Positiva, sempre consciente de que educar é um
ato de amor, por isso assumiu a responsabilidade de
se preocupar com o futuro feliz e saudável de seus fi
lhos, encaminhando todos para enfrentar o desafio da
realidade do mundo. Na sua simplicidade feminina,
construiu, conquistou, criou e traçou os limites in
transponíveis, sem tempo de pausa, no cotidiano de
uma perspectiva de vida guiada pelo seu espírito de
bondade e de sabedoria. Cultivou, assim, os valores
ético-morais, esses valores eternos que fazem a hu
manidade recusar os sucessos frívolos e as coisas fú-

teis que humilham, ofendem, oprimem e contrariam a
palavra de Deus.

Ao fazer nesta tarde, ocupando a tribuna da Câ
mara dos Deputados, a triste comunicação do faleci
mento da senhora Hilda Sóter Gonzaga Câmara, mi
neira de Paracatu e cidadã honorária do meu querido
Estado de Goiás, lembro Santa Teresa quando defi
niu a humildade como sendo simplesmente a verdade
sem falsear nada.

Pois assim foi a viúva de Joaquim Câmara Filho,
nome que está definitivamente incorporado à história
goiana. Não hesito em proclamar, com muita honra e
orgulho, que ela foi uma notável mulher que bem cum
pria a sua missão de servir à comunidade do seu ber
ço natal, vivendo em piedade e esperança por um
mundo melhor.

O SR. REINALDO GRIPP - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. REINALDO GRIPP (Bloco/PL-RJ. Pela
ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Parlamentares, nos últimos anos, a
violência acampa de forma agressiva em nossas ci
dades, conforme matéria do jornal O Globo. O Exerci
to desliga 2 mil soldados e cabos das tropas de elite e
especiais, alguns com dez anos de serviço, especia
listas em atirar com fuzis, especialistas em combate e
em táticas de guerrilha urbana e lançamento de gra
nada.

Observamos que existem grandes gastos com
treinamentos e aparelhamento e para quê? Se de um
momento para outro esses rapazes treinados e com
petentes se vêem na rua, sem a finalidade para que
se aperfeiçoaram, que é a defesa do País, que vive
uma crise de desemprego, o que fazer, Sr. Presiden
te?

As situações de crise acentuam mais os confli
tos que geram a violência.

A grande maioria da população dos subúrbios
fluminense e paulista vive excluída, sem equipamen
tos e bens de consumo, ocupando posições menos
prestigiosas no mercado de trabalho, recebendo bai
xos salários e morando em lugares sem nenhuma in
fra-estrutura nem benefícios sociais, sem ocupar po
sições de destaque e poder.

O que cada cidadão quer, senhores, é ser reco
nhecido, útil e socialmente aceito, ter a dignidade de
seu emprego e salário.

A diminuição dos verbas públicas governamen
tais contribuiu de forma decisiva para que aumentas-
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se o quadro de abandono em locais conhecidos como
"bolsões de pobreza".

Na área da saúde, em particular, alguns proble
mas agravam-se, na medida em que nos damos con
ta de que doenças que pensávamos sob controle,
como malária, tuberculose, febre amarela e dengue
estão voltando a fazer parte do cotidiano da popula
ção brasileira.

Diante disso, mudar é preciso, não permitindo
que situações como essas perdure~. O primeiro pas
so para se reverter esse quadro social ca~sador e for:
mador de parte significativa da violência urbana e
executar os direitos constitucionais dessa população
já tão excluída. A partir disso, elaborarmos progr~~as

específicos, exigindo do Governo Federal, poll.tlcas
públicas que permitam e possibilitem a ~elhona da
qualidade de vida dessa parte da populaçao.

Gostaria de finalizar afirmando o compromisso
desta Casa política e, principalmente, do PL, que
acredita que as soluções práticas e viáveis dessa pro
blemática social tão grave quanto urgente passam ne
cessariamente pelo Congresso Nacional, pelo qual
somos responsáveis. Recebemos em voto confiança
e temos de dar satisfação do que podemos e preten
demos fazer no nosso mandato.

Solicito a V. Exa. faça divulgar este pronuncia
mento nos meios de comunicação da Casa.

O SR. ANTÔNIO JORGE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ANTÔNIO JORGE (PTB-TO. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sou
um servidor desta Casa. Encaminhei ofício ao Dire
tor-Gerai, ao Primeiro-Secretário e ao Presidente da
Casa solicitando que averiguassem a situação em
que se encontram os motoristas no Anexo IV. Não faz
sentido ficarem em pé naquele local.

As empresas aéreas têm ganhado mais espaço
físico em suas instalações no Anexo IV. Solicito que
seja construída uma sala para os motoristas se insta
larem.

O SR. POMPEO DE MATTOS-Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT-RS.
Pela ordem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Pre
sidente, Srs. Parlamentares, venho a esta tribuna
para incluir nos Anais desta Casa editorial do jornal
Zero Hora de hoje, 27 de fevereiro, que alerta para

um drama que começa a instalar-se no meu Estado, o
Rio Grande do Sul, mas já é realidade em grandes
centros do País.

Minha experiência na CPI do Narcotráfico ensi
nou-me que o descuido com o presente transfor
ma-se no caos do futuro.

É o seguinte o editorial:

São estarrecedoras as informações
sobre a disseminação do crack no Rio
Grande do Sul, tema de ampla reportagem
publicada esta semana por Zero Hora. A
partir de um alerta feito pelo juiz da Infância
e da Juventude Leoberto Brancher, que
constatou os efeitos da droga sobre os jo
vens em Caxias do Sul, o jornal buscou fon
tes da Polícia Civil e constatou um aumento
de 224% nas apreensões de crack no ano
passado em relação a 2000. Os números,
porém, não expressam nem de longe o terrí
vel efeito dessa substância, que não apenas
destrói fisicamente seus usuários como tam
bém os torna delinqüentes. De acordo com
os especialistas, o vício está na origem de
crimes verdadeiramente insanos, a maioria
praticados por jovens e adolescentes que
roubam e matam para comprar mais drogas.

É de tal ordem a gravidade do proble
ma que o próprio magistrado autor da de
núncia admite a necessidade de uma políti
ca de segurança mais afirmativa, inclusive
com o uso de algemas em adolescentes. O
crack vicia rapidamente e cria tal depen
dência que o usuário só se livra da droga
com ajuda externa.

De acordo com o depoimento de um
oficial da Brigada Militar ouvido pela reporta
gem, a droga transforma os jovens em farra
pos humanos, tornando-os irritados, agres
sivos e sem vontade para fazer qualquer ou
tra coisa.

Apesar dessas constatações, a Polícia
Civil acredita que o mal ainda pode ser con
trolado, pois o consumo de crack ainda é
relativamente pequeno na relação com o
uso de cocaína. Porém, diante da dupla le
talidade das pedras, que provocam a des
truição física e psíquica do usuário além de
transformá-lo num infrator perigoso, é im
prescindível que as autoridades passem a
tratar dessa chaga com a atenção que ela
merece - com tolerância zero para os trafi-
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cantes e tratamento rigoroso para os usuári
os.

Esse é um dos desafios da Comissão de Segu
rança Pública do Congresso Nacional, que começa a
trabalhar esta semana e a qual integro. A droga é a
raiz do crime e tem de ser combatida com obstinação
e competência.

O SR. MANOEL VITÓRIO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. MANOEL VITÓRIO (PT-MS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acabo de
sair, juntamente com o Governador Zeca do PT, de
uma audiência com o Ministro Sarney Filho.

Gostaria de deixar registrado nos Anais desta
Casa o compromisso do Ministério do Meio Ambiente,
mais especificamente do IBAMA, com a liberação da
Licença de Instalação da Usina Termelétrica de Co
rumbá no próximo dia 8 de março.

O SR. DR. ROSINHA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. DA. ROSINHA (PT-PR. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, hoje completa hoje dias a greve dos profes
sores e funcionários das Universidades de Londrina e
Maringá, no oeste do nosso Estado. É a mais longa
greve da história das universidades brasileiras.

Vemos isso com bastante preocupação, porque
o Governador Jaime Lerner e o Secretário de Estado
da Ciência, TecnoJogia e Ensino Superior, Sr. Ramiro
Wahrhaftig, não querem resolver o problema das nos
sas universidades. Ao contrário, desejam a destrui
ção do ensino público em nosso Estado.

O Sr. Ramiro foi Secretário de Educação nos pri
meiros quatro anos do Governo Lerner. Nesse perío
do, criou a empresa paraestatal de caráter privado
chamada Paraná Educação. Propiciou a destruição
do ensino médio, não fez a contratação nem a qualifi
cação de professores de acordo com as necessida
des da rede pública estadual. Por ter cumprido a lição
de casa do Fundo Monetário Internacional, de quem
Lerner está a serviço, o Sr. Ramiro foi transferido para
a Secretária da Ciência, Tecnologia e Ensino Superi
or, onde faz o mesmo que na Secretaria de Educação,
ou seja, a destruição do ensino público superior de
meu Estado.

Mesmo o Provão, implantado por outro destrui
dor do ensino público, o Sr. Ministro Paulo Renato,

não sendo o melhor método de avaliação, as universi
dades estaduais do Estado, em vários cursos, obtive
ram excelentes e bons desempenhos.

O Sr. Ramiro, não satisfeito com a qualidade do
ensino porque está a serviço das escolas e universi
dades privadas do Estado, tem procurado destruir o
bom ensino. Por isso não negocia com o movimento
grevista. Ele não defende os interesses públicos, mas
ocupa a Secretaria de Ciência e Tecnologia para des
truir o ensino público no Paraná.

Essa destruição não se dá apenas neste mo
mento. Ao permitir que a greve dure mais de 160 dias,
consente S.Sa. na destruição de uma geração de ci
entistas e estudiosos que poderiam sair dessas uni
versidades, bem como impede a entrada de novos
alunos através do vestibular, fazendo com que aca
bem indo para as universidades privadas.

O que propôs o Sr. Governador Jaime Lerner
para acabar com a greve? Aquilo que ele sempre pro
pôs: vender tudo. Enviou projeto de lei à Assembléia
Legislativa propondo a privatização das universida
des.

Pertenci durante quatro anos à Assembléia. Ela
só sabe dizer sim ao governante que ocupa o Palácio
Iguaçu.

Espero que desta vez a Assembléia Legislativa
tome consciência e defenda um ensino público de
boa qualidade, que é justamente aquilo que Lerner e
Ramiro não estão fazendo. Espero que consiga dizer
ao Governador que a greve tem de ser resolvida, por
que os estudantes precisam ter aula e o Estado do
Paraná, desenvolver-se econômica, financeira e soci
almente.

O SR. DR. GOMES - Sr. Presidente, peço a pa
lavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. DA. GOMES (PFL-AM. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, apresentei hoje
no plenário desta Casa projeto de lei tornando obriga
tório às bibliotecas públicas do País inteiro abrirem
aos sábados e domingos, em regime de plantão cultu
ral.

O presente projeto de lei visa garantir o acesso
da imensa parcela de brasileiros e estudantes que
querem pesquisar e crescer em seus conhecimentos,
mas não podem fazê-lo nos dias úteis de atividades
escolares por trabalharem nos horários em que as bi
bliotecas se encontram abertas.

Por isso, nada mais justo que criarmos um plan
tão cultural em nossas bibliotecas públicas, benefici-



Sob a orientação da Profa. Maria Stela
Grossi Porto, os alunos do curso de Sociolo
gia da UnB saíram às ruas para investigar a
percepção da sociedade sobre a violência.
Descobriram muros altos, armas e precon
ceitos que dividem cada vez mais a popula
ção. O que era para ser medida de seguran
ça vira empecilho para soluções inovadoras
de redução da criminalidade.

O trabalho "As Representações Socia
is da Violência no Distrito Federal" começou
em 1998. Foram aplicados 625 questionári
os, feitos com pessoas acima de 14 anos. O
entorno do Distrito Federal ficou de fora.

Principais conclusões: 1) Classes soci
ais diferentes percebem a violência de ma
neira distinta; 2) A violência dentro de casa
não é mais um tabu como antigamente. A
maioria das denúncias de maus-tratos são
feitas por vizinhos; 3) Quando está em jogo
a segurança das pessoas mais próximas, o
cidadão aceita e até exige uma polícia vio
lenta; 4) Ninguém aceita ações violentas
contra si, apenas contra bandidos. As armas
de fogo são vistas como úteis na defesa

O que ternos visto, hoje, é o FGTS ser desloca
do para financiar megaprojetos na área de constru
ção e o trabalhador sem ter sequer condições de ver
esse recurso, que é dele, no bolso.

Agradeço a oportunidade e peço a esta Casa,
através dos meus pares, que acate esse projeto. Peço
também a divulgação do meu pronunciamento no
programa A Voz do Brasil e nos meios de comunica
ção desta Casa.

Obrigado.

O SR. L1NCOLN PORTELA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL-MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o crime organizado no País
está cada vez mais audaz, deixando à mostra uma

O direito de adquirir o carro próprio com recur
sos do FGTS pelo trabalhador só poderá ser exercido
uma única vez.

O trabalhador deverá apresentar ao banco de
positário proposta de uma empresa concessionária
de veículos.

Apresentei, também, Sr. Presidente, proposta
que torna obrigatória a liberação do FGTS do traba
lhador pelo menos um ano antes de sua aposentado
ria, para facilitar que esse trabalhador, um ano depo
is, ao ser aposentado, tenha condições de se prepa
rar para enfrentar a vida lá fora. Ou seja, quando a
empresa o mandar embora, ele terá condições, de
antemão, de enxergar que tipo de investimento pode
rá fazer.

Portanto, Sr. Presidente, são dois projetos de
âmbito nacional. Tenho certeza de que o primeiro be
neficiará o estudante brasileiro, e o segundo, o traba
lhador brasileiro que recolhe sua contribuição para o
FGTS.
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ando, assim, não só a classe estudantil, mas toda a ineficácia inexplicável do sistema de combate ao cri-
população local. me adotado pelo poder policial no País.

Outro projeto, Sr. Presidente, que apresentei Os atentados à bomba contra o prédio sede da
nesta Casa, diz respeito à questão do FGTS - Fundo Secretaria de Administração Penitenciária do Estado
de Garantia do Tempo de Serviço. Tal projeto acres- de São Paulo e contra viaturas policiais, três em me-
centa inciso ao art. 20 da Lei n° 8.036, de 11 de maio nos de uma semana, as ameaças feitas ao Governa-
de 1990, dá direito à utilização de até 50% do FGTS dor Geraldo Alckmin e as rebeliões que se espalham
para aquisição do carro próprio por parte do trabalha- pelo País estão inaugurando uma nova fase do terro-
dor brasileiro. rismo que as facções criminosas estão querendo im-

O contribuinte do FGTS deverá contar com o plantar no País.
mínimo de três anos de trabalho sob o regime de Em um dos atentados, a facção criminosa que
FGTS. assumiu o crime deixou uma faixa com os dizeres: "As

eleições estão aí. Este é mais um aviso de que não
estamos brincando. Parem com a opressão carcerá
ria".

Creio que está havendo uma inversão dos prin
cípios básicos de repressão ao crime. O poder policial
é que deve pressionar o poder criminoso, não o con
trário. A própria população tem consciência nítida e
clara disso.

Uma pesquisa da Universidade de Brasília pu
blicada no jornal Correio Braziliense mostrou que,
quando o assunto é segurança pública, todas as clas
ses sociais exigem rigor e energia da polícia na per
seguição aos marginais.

Diz a matéria:
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pessoal; 5) Os negros e pobres se vêem
como vítimas da violência policial. Por isso
são menos tolerantes com a agressividade
dos policiais.

Os entrevistados exigem energia das
autoridades no combate ao crime. Segundo
o levantamento, 43% acham um absurdo a
idéia de a polícia agir estritamente dentro da
lei. Para eles, a necessidade de a Justiça
emitir um mandado de busca para autorizar
a entrada na casa de um suspeito, por
exemplo, ajuda os marginais.

A matéria traz, ainda, um comentário do antro
pólogo José Jorge de Carvalho, professor da UnB e
um dos colaboradores do livro "Violência Policial: To
lerância Zero?", afirmando que a sociedade hoje está
paranóica.

Segundo o dicionário Aurélio, a para
nóia se caracteriza pelo aparecimento de
suspeitas acentuadas, delírios baseados na
aparente lógica.

O clima de paranóia transforma o diá
logo e o direito de defesa dos acusados em
vilões, quase incentivos à violência.

Para concluir, manifesto desta tribuna minha
preocupação com a questão da segurança dos brasi
leiros.

Não podemos deixar que os bandidos se prolife
rem País afora, de forma organizada ou não, mas
também não podemos permitir que policiais truculen
tos saiam às ruas impondo medo à população, sem
treinamento específico e armamentos adequados. O
Poder Público deve rever todas estas questões e dar
respostas plausíveis à sociedade.

Repito: não basta formarmos uma Comissão
enquanto o Governo Federal e os Governos Estadua
is continuarem de braços cruzados esperando uma
solução desta Casa.

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

O Sr. Saulo Pedrosa, § 2° do art. 18 do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Themísto
eles Sampaio, § 2° do art. 18 do Regimento
Interno.

o SR. SAULO PEDROSA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio)
- Tem V.Exa. a palavra.

O SR. SAULO PEDROSA (PSDB-BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, segunda-feira próxima passada, dia
25, o jornal A Tarde, da Bahia, trouxe reportagem
com a seguinte manchete: "Governo Federal cria flo
resta nacional em fazenda fantasma".

Essa matéria foi mencionada ontem pelo Depu
tado Fernando Gabeira. A questão ocorreu na micror
região de Barreiras, onde prepostos do IBAMA adqui
riram uma fazenda de 11 .952 hectares. Posteriormen
te, verificou-se que a área tinha apenas 4.400 hecta
res. A negociata aconteceu durante a gerência do Sr.
José Antonio Gonçalves, Gerente do IBAMA de Bar
reiras. No documento de transmissão, ele também as
sina como avalista dessa negociata. S.Sa. foi indicado
do Deputado Paulo Braga, do PFL da Bahia.

Quando assumiu o IBAMA de Barreiras, a nova
gerência, verificando as documentações e os proce
dimentos, identificou esse tipo de negociata e, no dia
18 de fevereiro, enviou ofício ao Dr. Hamilton Casara
para denunciar indícios de fraudes e corrupção na
quela gerência. Ratificou o pedido nos dias 10 de fe
vereiro e 11 de setembro do ano passado, mas até a
presente data não foi tomada nenhuma providência.

Nos últimos três dias, após as denúncias do jor
nal e do Deputado Fernando Gabeira e as providênci
as que o novo gerente tem tomado a respeito da
questão, a gerência e os funcionários do IBAMA de
Barreiras têm recebido ameaças, por meio de telefo
nemas anônimos, em que dizem conhecer e saber
onde mora a filha do gerente e a família do ambienta
lista Dino Dalbó.

Portanto, considerando essas denúncias e ame
aças aos funcionários que tentam sanear as falcatru
as existentes no IBAMA de Barreiras, apelamos ao
Ministro do Meio Ambiente, ao Dr. Hamilton Casara e
à Polícia Federal no sentido de que tomem providên
cias para garantir a integridade física desses funcio
nários e seus familiares.

Eram essas as considerações que queria fazer.
Espero que providências sejam tomadas para que a
figura do Presidente da República, Fernando Henri
que Cardoso, não seja enodoada por denúncias de
maus funcionários que assumem determinados car
gos indicados por Deputados inescrupulosos.

Aguardamos a verificação e punição dos que le
saram os cofres da Nação.

Muito obrigado.

A SRA. MIRIAM REID - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.



O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência solicita que sejam acionadas as campainhas e
convoca os Srs. Parlamentares que estão nas depen
dências da Casa a acorrerem imediatamente ao ple
nário, pois teremos hoje matéria constitucional a so
frer deliberação por voto nominal. A votação começa
rá imediatamente após alcançarmos o quorum de
308 Deputados, que está próximo.

Portanto, apelo aos Srs. Líderes e aos Srs. Par
lamentares para que venham ao plenário o mais rapi
damente possível.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Parlamentares, a semana começou movi
mentada. Estivemos em Brasília no domingo, na con
venção do PSDB, para o lançamento do nosso gran-
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O SR. PRESIDENTE (Themístocles Sampaio) de amigo e companheiro, ex-Ministro e Senador José
- Tem V.Exa. a palavra. Serra, à candidatura da Presidência da República.

A SRA. MIRIAM REID (Bloco/PSB-RJ. Pela or- A expectativa é a mais positiva possível, porque
demo Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, estou entendemos que o seu preparo e a sua capacidade o
dando entrada a uma proposta de emenda à Constitu- credenciam para exercer a honrosa função de Presi-
ição que permite a acumulação de dois cargos de na- dente da República. O PSDB, os partidos com os qua-
tureza técnico-pedagógica na área do magistério. is estiver coligado e o povo brasileiro haverão de en-

O regime constitucional vigente, no tocante à tender que o companheiro José Serra é uma grande
acumulação de cargos públicos, estabelece o princí- opção para o País.
pio da não-cumulatividade. Com base em algumas Sr. Presidente, hoje recebemos, na Comissão
exceções, a Casa estendeu o direito que os professo- de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, o
res possuíam aos médicos, dentistas e demais profis- Embaixador da Palestina, Sr. Musa Amer Odeh.
sionais da saúde. Entretanto, ocorreu uma injustiça Nós, do grupo de Parlamentares liderado pelo
com os pedagogos, que, a partir da aprovação desta Presidente da Comissão de Relações Exteriores, De-
emenda, também terão o mesmo direito, do pessoal putado Hélio Costa, nos comprometemos a discutir
do magistério, de acumular dois cargos públicos. com mais profundidade a questão palestina e a sua

Dessa forma, estaremos tirando a angústia de causa. É o que faremos na próxima semana.
milhares de pedagogos, que têm sido demitidos e en- Informo ainda que apresentei ontem projeto de
frentam sérias dificuldades na Justiça, até mesmo lei de grande importância, que regulamenta a taxa da
com a possibilidade de, depois de uma longa carreira isenção do IPI para os taxistas.
e um brilhante trabalho realizado, ter como prêmio a Passo a abordar outro assunto. Sr. Presidente,
exoneração. Sras. e Srs. Deputados, o Prêmio Governador Mário

Queremos resolver essa pendência jurídica, Covas para o Prefeito Empreendedor foi criado pelo
que tem trazido desespero a milhares de professores SEBRAE como uma iniciativa de crença na boa go
pela interpretação de alguns juristas que entendem vernança, na capacidade de mobilização e realização
não ser atividade de magistério essa atividade técni- dos Prefeitos brasileiros. E é uma homenagem ao sa-
co-pedagógica. udoso ex-Governador paulista que, além de exemplo

O Sr. Themístocles Sampaio, § 20 do de gestor público, foi um grande entusiasta do empre-
art. 18 do Regimento Interno, deixa a cadei- endedorismo, desenvolvendo programas voltados
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. para o fortalecimento das pequenas e microempresas
Aécio Neves, Presidente. A primeira edição do Prêmio Mário Covas teve

268 Municípios inscritos, dos quais 191 foram habill
tados para a segunda fase, em que foram qualificad.)s
151, que irão receber o selo "Prefeitura Empreendt.:
dora".

Na terceira etapa, foram selecionados 25 Muni
cípios, sendo cinco de cada região do País, para dis
putar a grande final, cuja apuração aconteceu no dia
17 de dezembro, conduzida por uma comissão de se
leção, composta por dez pessoas: sete provenientes
da sociedade civil e outras três, do sistema SEBRAE.

Da região Sul, o vencedor foi o Município de Gu
arapuava, do Estado do Paraná, cujo Prefeito é o Sr.
Vitor Hugo Ribeiro Burko, destacado membro de nos
so partido, o PSDB, que concorreu com o Programa
Bairros em Ação, feito em parceria com o
SEBRAE/Paraná e a Associação Comercial e Indus
trial de Guarapuava.

Por meio de capacitação, consultoria e ativida
des de liderança comunitária, o programa já gerou
750 empregos diretos, desde quando foi criado, em
meados de 2000. Ao todo já foram treinadas 4.236
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pessoas, em 1.243 horas/aula. Atualmente, o progra
ma acompanha 614 projetos de futuros empreendi
mentos, além de 262 projetos de empreendedores e
136 planos de negócios.

Uma das principais ferramentas do programa é
a informação. E, para isso, a Prefeitura criou o Centro
de Desenvolvimento Educacional e Tecnológico de
Guarapuava - CDTEG, onde funcionam faculdades,
com cerca de mil alunos, além de cursos técnicos
para oitocentos produtores rurais e treinamentos para
pessoas do 2° grau, além de empresários.

O Programa Bairros em Ação viabilizou ainda a
criação de uma entidade de microcrédito, chamada
Casa do Crédito e Incentivo ao Empreendedor, que
já financiou 61 projetos. Para 2002, a Prefeitura está
criando duas cooperativas: uma com vinte costurei
ras e outra para confecção de acolchoados e deriva
dos de lã.

Em paralelo, a Prefeitura desenvolve o Projeto
de Proteção ao Trabalho do Adolescente, que ensina
profissões a mais de duzentas pessoas em situação
de risco, e o Programa Nosso Lixo, que reúne mais de
duzentas famílias de baixa renda. O sucesso do tra
ba�ho se traduz no rendimento de alguns catadores,
que chegam a ganhar 500 reais por mês e até cesta
básica. Com os treinamentos e as noções sobre meio
ambiente, alguns deles se transformam em operado
res ecológicos.

Em linhas gerais, o Programa Bairros em Ação
começa com palestras de motivação, seminários vi
venciais, para despertar o comportamento empreen
dedor e a identificação de oportunidades de negócios.
A Prefeitura oferece incentivos para a instalação e a
ampliação de empresas, como isenções fiscais, con
cessões de áreas para indústrias, execução de in
fra-estrutura básica, apoio técnico na elaboração de
projetos e na obtenção de recursos financeiros.

Para acompanhar o trabalho que vem sendo re
alizado, o Prefeito se reúne sistematicamente com lí
deres comunitários para discutir as necessidades pri
oritárias para os bairros.

A Prefeitura e o Município de Guarapuava estão
de parabéns, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
pelo recebimento do Prêmio Governador Mário Co
vas, um atestado de boa governança e de mobiliza
ção da comunidade em prol da geração de emprego e
renda, por intermédio de programas inteligentes e
inovadores.

O Prefeito Vitor Hugo Ribeiro Burko desponta
como uma das principais lideranças do Paraná, mer
cê de suas qualidades pessoais e de homem público
voltado para o bem-estar da população e do cresci-

mento político, econômico e social de Guarapuava,
do Paraná e do Brasil.

Gostaria de lembrar aos nobres Parlamentares
que daqui a pouco teremos votação da proposta de
prorrogação da Contribuição Provisória sobre Movi
mentação Financeira. É importante a sua aprovação
para o ajuste fiscal e a estabilidade econômica do
País. Estaremos defendendo também a não-tributa
ção na Bolsa de Valores. É sabido que a tributação da
CPMF na Bolsa criou um prejuízo muito grande no
funcionamento das nossas Bolsas de Valores, fazen
do com que as nossas empresas de capital aberto e a
Bolsa não tivessem aquele volume de movimentação,
prejudicando, dessa forma, o crédito, os juros e o
câmbio.

Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. DR. HÉLIO -Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. DR. HÉLIO (Bloco/PDT-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Parlamentares, há pouco tempo a imprensa criticou o
posicionamento da Câmara dos Deputados no que se
refere à obtenção de passagens aéreas para os Par
lamentares.

Nós, da região de Campinas, ficamos indigna
dos com o preços das passagens que nos são cobra
dos. Pagamos R$498,35 pela passagem de Campi
nas a Brasília, mas o cidadão que compra o bilhete
para o trecho São Paulo-Brasília paga R$174,30. Ele
pode se aproveitar do preço promocional, com des
contos de até 40%; o Parlamentar, não.

O argumento utilizado pela companhia é o de
que só há uma linha aérea no Aeroporto Internacional
de Viracopos, de Campinas a Brasília, o que demons
tra claramente uma atitude monopolista que tende a
aplicar ao Parlamentar o preço cheio das passagens
aéreas. Se continuar dessa forma, Sr. Presidente,
chegaremos ao final do mês sem limite de crédito
para as nossas viagens para Brasília. Em 1999, o pre
ço, comparado ao de hoje, era três vezes maior, sem
que houvesse aumento também na linha de crédito.

Estamos encaminhando à Infraero pedido de
auditagem nessa questão de monopólio de compa
nhias aéreas no Aeroporto Internacional de Viraco
pos, mas peço à Mesa Diretora que promova audita
gem no preço dessas passagens aéreas, visto que o
preço cobrado ao Parlamentar é totalmente diferente
do que é cobrado ao cidadão comum.

Esta é a reclamação que gostaria de fazer.
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Chamo a atenção de V.Exas. para o seguinte: o
espaço físico da Câmara dos Deputados que era ocu
pado pela Transbrasil está sendo ocupado pela TAM.
Isso poderia significar, pelo menos, uma relação co
merciai mais satisfatória para o Parlamentar.

Eram essas as considerações que gostaria de
trazer. A imprensa, há pouco tempo, fez referência ao
problema, afirmando que nós, Parlamentares, temos
alguns privilégios. Ao contrário, deixamos de ter o
desconto na passagem, conforme acabei de relatar.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Encami
nharei a reclamação de V.Exa. ao 3° Secretário, que,
certamente, poderá conduzir a questão de forma ade
quada.

Já que estamos aguardando que o quorum
aqui se estabeleça, lembro - já ocupei a 3a Secretaria
desta Casa - que em determinado momento em que
se buscou uma solução, que acho ainda possível,
para o problema, com o abatimento nas passagens
aéreas, o Tribunal de Contas da União manifestou-se
dizendo que a Câmara dos Deputados deveria reduzir
a quota de passagem àquele valor que efetivamente
viesse a ser cobrado pelas agências. É apenas uma
informação que presto a V.Exa. Não obstante o bom
cliente que se tornou a Câmara dos Deputados, reco
mendaria realmente um tratamento que facilitasse um
pouco mais o transporte dos Srs. Parlamentares. O 3°
Secretário certamente vai lhe dar uma resposta.

O SR. FERNANDO FERRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V. Exa. a palavra

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, estamos participando de uma Co
missão desta Casa sobre a adoção de procedimentos
legislativos para introduzir organismos geneticamen
te modificados na agricultura do Brasil. Trata-se de
debate sobre os transgênicos.

A biotecnologia, sem sombra de dúvidas, assu
me importância crescente na definição do poder polí
tico no mundo. Nosso País precisa atualizar-se para
discutir esses fatos que estão a desafiar todas as na
ções.

Tivemos, há poucos momentos, uma sessão
bastante tumultuada, graças à pressa com que se
quer aprovar uma legislação em nosso País para libe
rar o cultivo de transgênicos.

Temos informações de pesquisadores de diver
sas partes do mundo sobre o impacto da adoção de
cultivares e de transgênicos. Os Estados Unidos, que

há mais de seis anos liberaram o cultivo de transgêni
cos, já podem constatar que não houve retorno em
produtividade e em preço que justificasse a forma
como foi adotado o cultivo na agricultura norte-ameri
cana.

Temos em mãos estudo da Universidade de
Iwoa, que compara a soja transgênica norte-america
na com a soja brasileira, de Mato Grosso. E nele está
especificado que a produtividade da soja transgênica
norte-americana é 2% a 8% menor do que a da soja
produzida no Brasil. Alguns cultivos chegam a ter
30% de perda de produtividade.

Além do mais, o discurso que se fazia era de
que, com a adoção de transgênicos, seria reduzida a
utilização de agrotóxicos. Na realidade, nesse estudo
comparativo, o que se verifica é que aumentou 11 % a
necessidade dos agrotóxicos específicos, que são
verdadeiras reservas de mercados para as sojas
transgênicas.

Hoje, podemos dizer que o Brasil, que possui
um mercado livre de transgênicos, tem a possibilida
de de exportar para mercados importantes, como Ja
pão e China, de forma crescente. O País vem ampli
ando a sua exportação para aqueles países, o que
tem evidentemente provocado preocupação dos pro
dutores de soja norte-americanos, pois têm interesse
em contaminar a soja brasileira com os cultivares
transgênicos.

Além do mais, temos de registrar que o preço da
soja transgênica brasileira, hoje, está perto de 470
dólares por hectare, bem abaixo do preço da soja
americana, que está em torno de 689 dólares por
hectare.

Outro detalhe importante, resultante da adoção
da soja transgênica, Sr. Presidente, é que ela introduz
riscos de acidentes ambientais, de contaminação e
de poluição. E ficaremos reféns dos mercados de se
mentes, que são originários dessa adoção de cultiva
res transgênicos. O mercado de agrotóxico, que hoje
já está no Brasil, na faixa de 2,3 bilhões de dólares, e
o mercado de sementes, que está na faixa de 600 mi
lhões de dólares, passarão a ser monopolizados por
esses interesses multinacionais.

Ora, Sr. Presidente, não somos contra a pesqui
sa tecnológica, nem contra a adoção dos estudos.
Estamos compreendendo que não podemos servir de
cobaias nem de experimentação para interesses co
merciais que hoje efetivamente atuam nessa área.
Essa é uma briga de gigantes. O que estamos pedin
do é que o Governo brasileiro reconheça a importân
cia econômica, ambiental, social e ecológica desse



Sustar os atos normativos do Poder
Executivo que exorbitem do poder de regu
lamentar ou dos limites de delegação legis
lativa.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Apenas o
final da interpretação de VExa.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - O art. 49, in
ciso V, diz:

Textualmente, isso diz respeito ao Poder Execu
tivo. Mas, sem dúvida alguma, o Poder Judiciário ex
trapolou a competência legislativa.

Na verdade, Sr. Presidente, ainda que VExa.
entenda que no aspecto regimental estejamos tolhi
dos - com o que não concordo -, a resposta política
tem de ser dada. No entanto, até agora não vi qual
quer manifestação pública nesse sentido, quer do
Presidente da Câmara, quer do Presidente do Sena
do.

Precisamos dar uma resposta. Do contrário,
simplesmente acabaremos aceitando que quaisquer
interferências se sobreponham àquilo que foi decidido
pelo Congresso Nacional.

Se a lei é igual à de 1998, como pode ela ter tra
tamento diferente em 2002, em virtude de alteração
ocorrida em período inferior a um ano da realização
das eleições, o que vai impedir qualquer Parlamentar
que se sentir prejudicado por essa condição de tomar
uma posição?

Esta é a questão de ordem que apresento a
VExa. Solicito a atenção dos Srs. Parlamentares, por
que este é um momento grave, perigoso, de interfe
rência excessiva, e parece que a grande maioria da
Casa não se deu conta do tamanho do dano que está
sendo causado ao processo eleitoral de 2002.

O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem, para comple
mentar a questão formulada pelo Deputado Arnaldo
Faria de Sá.
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debate, para que não fiquemos reféns de interesses Na verdade, entendemos que o TSE extrapolou
comercias. o seu poder de regulamentação. E sendo esta uma

Fazemos um apelo a esta Casa no sentido de Casa política, a questão de ordem que levanto a
que não se vote de forma apressada essa legislação, VExa. é se poderemos, com base analógica no art.
que vai nivelar-nos com os procedimentos que são 49, inciso V, sustar atos normativos que exorbitem do
hoje adequados para a agricultura dos Estados Uni- poder regulamentar ou dos limites de delegação le-
dos e a da Argentina, majoritariamente de cultivares gislativa.
transgênicos. E nós, evidentemente, perderemos Sr. Presidente, vou ler novamente, pois o Depu-
essa particularidade de competição em escala inter- tado Arnaldo Madeira, Líder do Governo, um dos be-
nacional, além - vou até enfatizar - do fato de estar- neficiados pela decisão, acabou atrapalhando meu
mos nos tornando cobaias para experimentações de raciocínio.
laboratórios multinacionais, que querem contaminar a
produção agrícola brasileira.

Se querem fazer experimentos, que os façam,
impedindo que o País, o comércio e a população bra
sileira sejam transformados em vasto laboratório.
Essas experiências podem ser realizadas nos cam
pos de experimentação, sem, com isso, contaminar a
produção agrícola brasileira.

Nossa preocupação é no sentido de não ado
tarmos essa legislação, que prejudicará não só ambi
entai, mas economicamente a agricultura brasileira.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Qu
estão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, VExa., como Presidente da Câmara dos De
putados, deve tomar posição com referência a deci
são tomada ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral.

O art. 16 da Constituição brasileira diz:

A lei que alterar o processo eleitoral entrará em
vigor na data de sua publicação, não se aplicando à
eleição que ocorra até um ano da data da sua vigên
cia.

A resolução do TSE altera questões referentes
às eleições que serão realizadas em outubro deste
ano. Portanto foi tomada com menos de um ano de
antecedência. Poder-se-á dizer que o Tribunal apenas
interpretou uma resolução, mas essa interpretação
acarreta diferentes conseqüências às eleições de
2002, contrariamente às eleições de 1998, quando vi
gorava a mesma lei. Naquele ano havia essa legisla
ção; agora, em 2002, teremos outra completamente
diferente?

Além disso, Sr. Presidente, se um Parlamentar
que está em determinada legenda quiser mudar, em
virtude dessa resolução, ele estará impedido, porque
o prazo de mudança de filiação partidária encerra-se
um ano antes da eleição, como preceitua o art. 16.
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o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra. Eu responderei ao final, já que se
trata do mesmo assunto.

O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB-BA. Qu
estão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi
dente, o que o Deputado Arnaldo mencionou tem mui
ta procedência. A Constituição brasileira estabelece,
no seu art. 49, inciso XI, que cabe de forma exclusiva
ao Congresso Nacional "zelar pela preservação de
sua competência legislativa em face da atribuição
normativa dos outros Poderes".

Outros Poderes vão editar determinadas nor
mas que se confrontam com a legislação sob a ótica
do Congresso Nacional, que tem o dever de zelar por
ela. Nesse sentido, cabe ao Congresso Nacional, a
VExa. e ao Presidente do Senado Federal em especi
al, levar à prática, de forma conscienciosa, prudente,
porém, firme, o preceito constitucional que nos impõe
a norma em vigor.

O Presidente do Congresso Nacional recomen
dou ao Presidente da Comissão de Constituição, Jus
tiça e Cidadania, do Senado, Senador Bernardo Ca
bra�' que designasse os Senadores José Fogaça, Jef
ferson Peres, José Eduardo Dutra e Francelino Perei
ra para comporem uma Comissão Especial encarre
gada de elaborar proposta de emenda à Constituição
que derruba a exigência da unificação nas coligações
partidárias, nas esferas nacional e estadual, para as
eleições de 2002.

Sr. Presidente, o que foi feito por iniciativa do
Presidente do Senado, já levando em conta as iniciati
vas tomadas pelo Presidente da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, diz respeito à tentativa,
ou pelo menos à iniciativa daquele Poder, de pôr em
prática o que prevê a Constituição Federal. Ou seja,
cabe ao Congresso Nacional zelar pela legislação em
vigor.

Aliás, se observarmos o que diversos órgãos de
imprensa publicaram hoje em suas principais man
chetes veremos que, como divulgou o Correio Brazi
liense, virou-se de cabeça para baixo o processo ele
itoral brasileiro, e ninguém tem o direito de fazê-lo.
Cabe ao Congresso Nacional zelar, como diz a Cons
tituição, para que isso não ocorra.

Pergunto a VExa. se no âmbito das iniciativas
que estaria pensando em tomar está prevista a insta
uração de uma Comissão Especial para examinar o
assunto e tomar uma decisão condizente, ou a reali
zação de uma reunião de Líderes imediata, especifi
camente para tratar dessa questão central, ou ainda
nos entrosarmos, se V.Exa. já não o fez, com o Presi
dente do Senado, Senador Ramez Tebet, para o Con-
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gresso Nacional encontrar solução para o problema
criado, posto que a Constituição nos autoriza e nos
obriga a fazê-lo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou res

ponder às questões de ordem dos Deputados Arnal
do Faria de Sá e Haroldo Lima, que se referem à deci
são tomada ontem à norte pelo Tribunal Superior Elei
toral em relação às regras eleitorais, especificamente
sobre as coligações partidárias.

Trata-se de matéria que traz conseqüências
claras para o atual processo eleitoral. Obviamente,
compete ao Presidente, tanto da Câmara dos Deputa
dos quanto do Senado Federal, zelar pela integridade
das decisões aqui tomadas, mas cabe também, em
particular ao Presidente desta Casa, ter a cautela ne
cessária para buscar, em conversa com os Líderes
partidários e com o Presidente do Senado, o caminho
adequado em relação a essa matéria.

Ilustres Deputados Arnaldo Faria de Sá e Harol
do Lima, os partidos políticos, agentes importantes e
fundamentais nesse processo, também se movimen
tam e buscam, de alguma forma, reagir a essa deci
são. Receberei as questões de ordem formuladas pe
los eminentes Parlamentares. Tenho certeza de que
sintetizam um sentimento que não é apenas dos pro
positores da questão de ordem, mas de boa parte dos
membros desta Casa. Permitam a este Presidente
agir com a cautela necessária, para que não fomente
mos, em face dessa decisão, uma crise institucional.

Talvez pela iniciativa dos partidos, em parte
subsidiada pelas Mesas Diretoras das duas Casas,
possa se encontrar o melhor encaminhamento para
esta matéria. A assessoria jurídica da Presidência e a
Secretaria-Geral da Mesa, em especial, desde ontem
à noite discutem internamente essa matéria. Nas pró
ximas horas ou, no mais tardar, nos próximos dias,
pretendo, de forma murto clara, decidir essa questão
de ordem. A Presidência da Câmara dirá se haverá al
guma ação e qual será ela.

Minha primeira reação neste instante é ter cau
tela para analisar, com base na lei, com muita frieza e
serenidade, quais as conseqüências objetivas dessa
interpretação e se elas adentram prerrogativas que
não eram do Poder Judiciário, mas, sim, do Poder Le
gislativo.

Recebo, portanto, as questões de ordem de
V.Exas para o mais rapidamente possível lhes dar
uma resposta objetiva. Desde já manifesto minha pre
ocupação em relação à decisão tomada.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.
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(Aécio Neves) - Tem inclusive, de algumas considerações feitas por cole
gas desta Casa.

Nesse sentido, encaminho à Mesa requerimen
to de informações para obter detalhes do Sr. Ministro
do Meio Ambiente sobre a criação e instalação da
Floresta Nacional de Cristópolis, no oeste da Bahia.

Há graves e seguras suspeitas de que o ato go
vernamental de criação da FLONA, em Cristópolis,
tenha sido eivado de improbidade e de fortes irregula
ridades. Espero que o Sr. Ministro responda essas dú
vidas e, sobretudo, esclareça as suspeitas de que
esse ato viola o Código Florestal, segundo os relatos
de que dispomos de toda a região.

O SR. JOSUÉ BENGTSON - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. JOSUÉ BENGTSON (PTB-PA. Pela or
dem. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, violência gera violência,
ensina a Sagrada Escritura. Aliás, a corrente quase
infindável de violência a que assistimos, estarrecidos,
em nossos dias só vem comprovar o acerto do regis
tro sagrado.

Hoje, sem dúvida, o assunto mais ventilado por
todas as classes sociais é o da violência. O estudo
dos casos da chamada violência urbana mostra que
as causas dos atos violentos são distintas. Eles são
provocados por fatos os mais diversos e analisados
por óticas diversas. Para o economista, a causa é
econômica; para o psicólogo e educador, é a falta de
formação e escolaridade. No primeiro caso, a boa si
tuação econômica de um país leva à diminuição da vi
olência urbana; na segunda, o processo de educação
do povo e os meios da comunicação influem na socie
dade, fazendo com que a violência diminua.

Embora possamos considerar, inicialmente, vá
lidas as duas hipóteses e muitas outras que existem
por aí, o certo é que não podemos deixar as conse
qüências do grave problema apenas nas mãos de es
tudiosos. Urge, muito mais do que tudo, ação. As cau
sas são muitas e não podem ser agrupadas sob este
ou aquele aspecto.

Citamos, por exemplo, as causas religiosas que
aconteceram no passado e ainda hoje ocorrem, le
vando desolação à Irlanda do Norte e ao Oriente Mé
dio. Onde vamos colocar as causas emotivas, os con
flitos entre pais e filhos, entre cônjuges e os atos de
violência praticados pelos autores dos chamados "cri
mes perfeitos", que os praticam apenas por desafio?
E o trânsito, com suas milhares de vítimas? E a vio-

o SR. PRESIDENTE
VExa. a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, res
peito a decisão de V.Exa., mas solicito que marque
uma data para dar uma resposta. Cumprimento
VExa. pela cautela, justamente o que faltou ao Tribu
nal Superior Eleitoral ao não se preocupar com a pos
sibilidade de uma crise institucional.

No entanto, peço a VExa. que não demore mui
to a proferir a decisão, porque caso não determine um
prazo agirei individualmente, pedindo o ingresso de
decreto legislativo. Não quis tomar essa decisão por
conta própria, porque prefiro fazê-lo coletivamente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Caro De
putado Arnaldo Faria de Sá, evidentemente não deli
mitarei um prazo, mas a decisão ocorrerá o mais rápi
do possível. Se ocorreu eventual decisão equivocada
do Tribunal Superior Eleitoral, sobretudo no que se re
fere à questão do tempo, V.Exa. pode ter certeza de
que não terá como conseqüência outra decisão equi
vocada por parte da Câmara dos Deputados. É ne
cessário prudência. No momento adequado, quando
a decisão estiver madura, anunciá-Ia-ei ao Plenário.
Essa é uma prerrogativa da Presidência.

O SR. FERNANDO GABEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE ( Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO GABEIRA (PT-RJ. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apre
sento indicação ao Presidente da República no senti
do de que participemos do processo de pacificação
de Angola.

Com a morte do Líder rebelde Jonas Savimbi,
abriu-se em Angola grande possibilidade de relança
mento do processo de paz, em que Portugal e os
Estados Unidos têm sido os parceiros mais intensos.

Mas o Brasil também tem o seu papel, e a indi
cação que encaminho é no sentido de que ele se
cumpra.

O SR. WALDIR PIRES -Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. WALDIR PIRES (PT-BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, no oeste da
Bahia existe hoje uma inquietação e ao mesmo tempo
certa perplexidade em relação a um ato administrati
vo vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, objeto,
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lência sexual, que encurrala, geralmente, as mulhe
res, vítimas da força física e prepotência de homens
malformados? Lembramos, ainda, os atos de violên
cia causados pelos usuários de drogas e bebidas, a
violência entre torcedores de clubes de futebol, os as
saltos às escolas, os seqüestros, que tanto humilham
e envergonham uma sociedade que se diz civilizada.
E a moda dos seqüestros relâmpagos, dos assaltos
bancários, da dilapidação do dinheiro público por es
telionatários e vendilhões da pátria? Tudo é violência:
desde o camponês que rouba o gado do vizinho até o
ladrão de colarinho branco que usurpa de sua privile
giada condição para roubar o País e o povo.

Então, voltemos ao início: violência gera violên
cia. Onde está a solução? Como combatê-Ia? Como
dar condições de segurança ao cidadão que passa
pela rua e à criança que brinca no pátio de casa? Va
mos à ação. Só a ação conjunta de todos os segmen
tos da sociedade, aliada à disposição de colaborar,
que o povo brasileiro nunca negou, associada, ainda,
à certeza da punição poderão nos ajudar nessa bata
lha contra atos que têm destroçado vidas, famílias e
mesmo povos.

Ação enérgica, aplicando as penas já previstas
em lei, sem piedade àqueles "coitadinhos" que estão
nas prisões por terem praticado atos contra a socie
dade. Não precisamos de novas leis. Já as temos em
quantidade e qualidade suficientes. Basta aplicá-Ias.
O que renova no marginal o desejo de cometer nova
infração é a certeza da impunidade! Punição severa
que obrigue o culpado a pagar a pena que cometeu,
dando, assim, satisfação à sociedade. E sobretudo,
acima de qualquer dúvida, só o temor do Senhor nos
corações será a arma eficaz contra o estado de lásti
ma e de miséria moral e espiritual em que vive a maior
parte de nossa sociedade.

Sr. Presidente, solicito que o meu pronuncia
mento seja divulgado pelos meios de comunicações
da Casa e no programa A Voz do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. JOÃO PAULO - Sr. Presidente, peço a

palavra para uma Comunicação de Liderança, pelo
PT.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOÃO PAULO (PT-SP. Como Líder. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, faço dois comunicados à Casa. O primeiro é
sobre o ato realizado hoje no Auditório Nereu Ramos
em que o Instituto Cidadania, presidido pelo compa
nheiro Luiz Inácio Lula da Silva, apresentou ao Brasil
projeto de segurança pública bastante completo e

denso e que visa abrir um debate para encontrar solu
ções para esse problema que tanto aflige a população
brasileira.

Sr. Presidente, não me poderia esquivar de,
nesta tarde, manifestar minha gratidão pela presença
de V. Exa., que se pronunciou no evento elogiando o
projeto.

O segundo comunicado tem caráter político
para a Casa e para o País. Diz respeito às medidas
adotadas pelo Tribunal Superior Eleitoral na noite de
ontem. O que temos a fazer primeiro é separar o con
teúdo da medida do momento em que foi tomada. O
conteúdo da medida e as preocupações expressadas
em diversas ocasiões procedem e, por esse motivo,
merecem ser acolhidos.

A busca por partidos de caráter nacional, com
trabalho e atuação lineares e que expressem no Esta
do, na União e nas cidades a mesma linguagem e o
mesmo programa é fundamental para aqueles que
desejam, efetivamente, consolidar a democracia no
País por intermédio de partidos fortes.

Entretanto, não posso deixar de mencionar que
quando o Tribunal Superior Eleitoral toma essa medi
da a sete meses das eleições, momento em que as
regras já estão definidas e os times em aquecimento,
de fato, cria um tumulto no processo democrático bra
sileiro.

No meu entendimento, o Tribunal Superior Elei
toral exorbitou do seu poder, embora tenha utilizado
uma medida justa. Não deveria fazê-lo, porque a
Constituição é clara em seu art. 16, que prevê que
qualquer regra para o processo eleitoral há de ser es
crita um ano antes das eleições.

Esta Casa precisa, não no calor ou no momento
de tensão e emoção, mas agora, quando começa a
abaixar a poeira, com a racionalidade posta no lugar,
aguardar a publicação de tal medida para ver que
ação devemos tomar. Sim, é preciso agir; não pode
mos ficar parados.

Nós, da bancada do PT, estamos estudando al
gumas medidas, entre elas as aqui relacionadas, que
é o decreto legislativo previsto na Constituição, em
seu art. 49, inciso XI, assim como estamos discutindo
a hipótese de ação direta de inconstitucionalidade,
porque essa medida fere preceito da segurança jurídi
ca de que necessita o País.

Como os partidos e candidatos podem adotar
medidas se há insegurança jurídica instalada, afetan
do preceito constitucional que precisa fazer com que
o Supremo seja provocado? Mas também essa é uma
medida em análise.
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Deixo bastante clara a posição do PI. No méri- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
to, pode até haver coisas boas. No entanto, o momen- V.Exa. a palavra.
to é errado, o Tribunal exorbitou de sua função. O SR. MIRO TEIXEIRA (Bloco/POT-RJ. Como

Sr. Presidente, encerro dizendo que, em 1994, Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sou
quando Luiz Inácio Lula da Silva andou por todo o autor da consulta ao Tribunal Superior Eleitoral que
Brasil e construiu a Caravana da Cidadania, um ano está produzindo a manifestação de tantos Parlamen-
antes das eleições, este Congresso aprovou lei que tares no plenário.
impedia o uso de imagens externas e que tinha ende- A consulta é de 8 de agosto e diz respeito a lei
reço claro: a candidatura de Lula. de 1997.

Em 1998, foi aqui aprovada a redução ?O te~po Esse princípio da anterioridade está resolvido no
na televisão de sessenta para qu~renta e ~InCO ~Ias. simples enunciado do que ocorreu. Além do mais, ainda
E.agora estamos vendo e~sa med~da que nao esta na que a consulta fosse agora, a decisão do TSE teria sido
lei, mas na regulamentaçao do Tnbunal. legítima, porque, não havendo a consulta, não havendo a

Então, é preciso deixar es~e alerta ao PT ~ ~os decisão e se produzindo uma coligação num Estado dife-
partidos de Oposição, porque hOJe estamos op~slçao, rente da coligação organizada para Presidente da Repú-
somos minoria, mas amanhã poderemos nao ser blica, esse assunto estaria sendo discutido nos autos de
mais. E a segurança jurídica tem que ser p~r~ toda a uma impugnação, depois de uma convenção partidária,
sociedade que quer garantir o Estado de Direito. muito mais em cima da eleição.

Muito obrigado, Sr. Presidente. A lei é de 1997, e o art. 16 da Constituição Federal
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Peço aos não veda manifestação de Tribunais, porque senão teria,

Srs. Parlamentares que tenham manifesta~ões a fa- por absurdo, de vedar o julgamento de impugnaç~es. O
zer que aguardem outro momento da sessao.. que o art. 16 veda é nova lei sobre o processo eleitoral.

Hoje haverá ~otações nominais e, posteno~- O que diz o art. 16 da Constituição?
mente, tempo razoavel para que todos se pronuncl- Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará

em. em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à
O Deputado Bonifácio de Andrada havia solici- eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência.

tado a palavra. Então, a anterioridade exigida pela Constituição é a
Gostaria de iniciar a Ordem do Dia, a não ser da lei. A Justiça Eleitoral pode, sim, pronunciar-se, deve

que algum Deputado tenha algo urgente ou imperati- pronunciar-se, porque tem o dever de fazê-Io antes que
vo a falar. se crie a situação de direito e de fato, já com as coliga-

o SR. BONIFÁCIO DE ANDRADA (PSDB-MG. ções feitas e na hora do registro das chapas, porque aí
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, todo o trabalho político-partidário será jogado por terra.
desejo comentar assunto da mais alta gravidade, de- Não vou entrar na discussão do mérito. Apóio, pes-
corrente da decisão do Tribunal Superior Eleitoral. soalmente, como autor da consulta, a decisão do Tribu-

O funcionamento da máquina constitucional ad- nal Superior Eleitoral. No meu ponto de vista, a decisão
mite decisões como a do TSE, mas também providên- do TSE segue o que diz a lei.
cias da Câmara dos Deputados ou do Senado Fede- Meu partido, o PDT _ o seu Presidente Leonel B~-
ral no sentido de defender o que julga ser de sua prer- zola e a Comissão Executiva -, apóia essa minha POSI-

rogativa e competência. . ção e pratica essa coerência entre as coligações estadu-
Como bem disse o Líder do PT, o decreto legls- ais e nacional.

lativo é, de fato, o remédio para se discutir ~ matéri~. Então, Sr. Presidente, cumprimento todos os
Se o Congresso aprovar o decreto legislatiVO estara companheiros que divergiram, aqui no microfone,
tomando uma posição; se não aprovar, estará de pela natureza elevada do debate.
acordo com a decisão do TSE. Quanto ao mérito, farei meu pronunciamento no

Na realidade, são mecanismos constitucionais momento em que essas matérias anunciadas e mes-
perfeitamente aceitáveis. O decreto legislativo, ?om mo a questão de ordem a ser respondida por V.Exa.
base no art. 49 da Constituição, é o grande caminho estiverem em pauta no nosso Plenário.
que o Congresso Nacional terá que seguir para de- . .

Cumprimento também V.Exa. pela maneira so.-fender suas prerrogativas. d
bria com que revelou sua posição de intervir na ISO SR. MIRO TEIXEIRA - Sr. Presidente, peço
cussão, à luz da lei e não a sua sombra.a palavra para uma Comunicação de Liderança, pelo

Bloco Parlamentar PDT/PPS. Obrigado, Sr. Presidente.
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Bloco

RORAIMA

Aírton Cascavel

A1ceste Almeida

Almir Sá

Luis Barbosa

Robêrio Araüjo

Salomão Cruz

Presentes de Roraima :6

AMAPÁ

Antonio Feijão

Dr. Benedito Dias

Eduardo Seabra

Evandro Milhomen

Jurandil Juarez

Presentes de Amapá : 5

PARÁ

Asdrubal Bentes

Babá

Deusdelh Pantoja

Giovanni Queiroz

Haroldo Bezerra

Josué Bengtson

Raimundo Santos

Renildo Leal

Socorro Gomes

Vic Pires Franco

Presentes de Pará : 10

AMAZONAS

Átila Lins

Dr. Gomes

Euler Ribeiro

Francisco Garcia

Luiz Fernando

Paudemey Avelino

Silas Câmara

Presentes de Amazonas : 7

RONDONIA

Agnaldo Muniz

Confúcio Moura

Eurípedes Miranda

Expedito Jünior

Nilton Capixaba

Oscar Andrade

Presentes de Rondonia : 6

PPS

PL

PPB

PFL

PL

PFL

PSDB

PPB

PTB

PSB

PMDB

PMDB

PT

PFL

POT

PSDB

PTB

PL

PTB

PCdoB

PFL

PFL

PFL

PFL

PFL

PPB

PFL

PTB

PPS

PMDB

PDT

PSDB

PTS

PL

PDT/PPS

PUPSL

PLlPSL

PSB/PCDOB

POT/PPS

PLlPSL

PSB/PCOOB

PDT/PPS

PDT/PPS

PUPSL
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ACRE

IIdefonço Cordeiro

João Tota

Márcio Bittar

Nilson Mourão

Presentes de Acre : 4

TOCANTINS

Antônio Jorge

Dolores Nunes

Edmundo Galdino

Freire Júnior

Igor Avelino

Presentes de Tocantins : 5

MAF.ANHÃO

Antonio Joaquim Araújo

Cesar Bandeira

Gastão Vieira

João Castelo

José Antonio Almeida

Mauro Fecury

Neiva Moreira

Nice LoMo

Pedro Fernandes

Pedro Novais

Remi Trinta

Roberto Rocha

Sebastião Madeira

Presentes de Maranhão: 13

CEARÁ

Adolfo Marinho

Almeida de Jesus

Anlbal Gomes

Eunício Oliveira

Inácio Arruda

José Linhares

Léo Alcântara

Manoel Salviano

Marcelo Teixeira

Mauro Benevides

Moroni Torgan

Nelson Otoch

Pimentel Gomes

Presentes de Ceará : 13

PSDB

PPB

PPS

PT

PTB

PMDB

PSDB

PMDB

PMDB

PPB

PFL

PMDB

PSDB

PSB

PFL

PDT

PFL

PFL

PMDB

PL

PSDB

PSDB

PSDB

PL

PMDB

PMDB

PCdoB

PPB

PSDS

PSDS

PMDB

PMDB

PFL

PSD8

PPS

PDT/PPS

PSB/PCDOB

PDT/PPS

PUPSL

PUPSL

PSB/PCDOB

PDT/PPS
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PIAui

Átila Lira

B.Sá

Ciro Nogueira

Heráclito Fortes

João Henrique

Themístocles Sampaio

Wellington Dias

Presentes de Piauí : 7
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PSDB

PSDB

PFL

PFL

PMDB

PMDB

PT
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RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina

Carlos Alberto Rosado

Henrique Eduardo Alves

Iberê Ferreira

Laíre Rosado

Lavoisier Maia

Múcio Sá

Presentes de Rio Grande do Norte : 7

PARAlBA

Armando Abílio

Avenzoar Arruda

Carlos Dunga

Damião Feliclano

Domiciano Cabral

Efraim Morais

Enivaldo Ribeiro

Inaldo Leitão

Marcondes Gadelha

Ricardo Rique

Wilson Braga

Presentes de Paraíba : 11

PERNAMBUCO

Armando Monteiro

Carlos Batata

Fernando Ferro

Gonzaga Patriota

Inocêncio Oliveira

Joaquim Francisco

José Múcio Monteiro

Luciano Bivar

Luiz Piauhylino

Osvaldo Coelho

Pedro Eugênio

Salatiel Carvalho

Wolney Queiroz

Presentes de Pernambuco : 13

PMDB

PFL

PMDB

PTB

PMDB

PFL

PTB

PSDB

PT

PTB

PMDB

PSDB

PFL

PPB

PSDB

PFL

PSDB

PFL

PMDB

PSDB

PT

PSB

PFL

PFL

PSD8

PSL

PSDB

PFL

PT

PMDB

POT

PSB/PCDOB

PUPSL

PDT/PPS
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ALAGOAS

Divaldo Suruagy

Givaldo Carimba0

Luiz Dantas

Regis Cavalcante

Presentes de Alagoas : 4

SERGIPE

Augusto Franco

Ivan Paixão

Jorge Alberto

José Teles

Pedro Valadares

Sérgio Reis

Tênia Soares

Presentes de Sergipe: 7

BAHIA

Ariston Andrade

Claudio Cajado

Félix Mendonça

Francistônio Pinto

Jaques Wagner

João Leão

José Rocha

Jutahy Junior

Luiz Alberto

Luiz Moreira

Mário Negromonte

Milton Barbosa

Nelson Pellegrino

Paulo Braga

Paulo Magalhaes

Pedro Irujo

Reginaldo Germano

Saulo Pedrosa

Ursicino Queiroz

Waldir Pires

Walter Pinheiro

Presentes de Bahia : 21

MINAS GERAIS

Aécio Neves

Antônio do Valle

Aracely de Paula

Bonifácio de Andrada

Cabo Júlio

Car10s Mosconi

Cleuber Carneiro

Danilo de Castro

Edrnar Moreira

PST

PSB

PTB

PPS

PSDB

PPS

PMDB

PSDB

PSB

PTB

PCdoB

PFL

PFL

PTB

PFL

PT

PPB

PFL

PSDB

PT

PFL

PPB

PFL

PT

PFL

PFL

PFL

PFL

PSDB

PFL

PT

PT

PSDB

PMDB

PFL

PSDB

PST

PSDB

PFL

PSDB

PPB

PSB/PCDOB

PDT/PPS

PDT/PPS

PSB/PCDOB

PSB/PCDOB
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Eduardo Barbosa

Elias Murad

Gilmar Machado

Glycon Terra Pinto

Hélio Costa

Herculano Anghinetti

João Magalhaes

João Magno

Lael Varella

Linco'n Portela

Mario Assad Júnior

Mario de Oliveira

Mauro Lopes

Olimpio Pires

Osmãnio Pereira

Paulo Delgado

Philemon Rodrigues

Rafael Guerra

Romel Anizio

Ronaldo Vasconcellos

Saraiva Felipe

Saulo Coelho

Silas Brasileiro

Virgílio Guimarães

Walfrido Mares Guia

Presentes de Minas Gerais : 34

EspíRITO SANTO

João Coser

José Carlos Elias

Marcus Vicente

Ricardo Ferraço

Rita Camata

Presentes de Espírito Santo : 5

RIO DE JANEIRO

A1dir Cabral

Alexandre Santos

Carlos Nader

Carlos Santana

Dr. Heleno

Eber Silva

Fernando Gabeira

Fernando Gonçalves

lédioRosa

Itamar Serpa

Jair Bolsonaro

João Mendes

João Sampaio

Jorge Bittar

Jorge Wilson

PSDB

PSDB

PT

PMDB

PMDB

PPB

PMOB

PT

PFL

PSL

PL

PST

PMDB

PDT

PSOB

PT

PL

PSDS

PPB

PL

PMOB

PSDB

PMDB

PT

PTB

PT

PTB

PPB

PPS

PMOB

PFL

PSDB

PFL

PT

PSDB

PST

PT

PTS

PFl

PSDB

PPB

PFL

POT

PT

PSDB

PUPSL

PUPSL

PDT/PPS

PUPSL

PUPSL

PDT/PPS

PDT/PPS
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José Egydio

Laura Carneiro

Luiz Ribeiro

Luiz Sérgio

Miriam Reid

Paulo Baltazar

Paulo Feij6

Paulo Lessa

Reinaldo Gripp

Rodrigo Maia

Rubem Medina

Simão Sessim

Valdeci Paiva

Vivaldo Barbosa

Presentes de Rio de Janeiro : 29

SÃO PAULO

Alberto Goldman

Aldo Rebelo

André Benassi

Antonio Carlos Pannunzio

Arnaldo Madeira

Ary Kara

Bispo Wanderval

Corauci Sobrinho

Cunha Bueno

Delfim Netto

Or. Hélio

Emerson Kapaz

Fernando Zuppo

Gilberto Kassab

Jair Meneguelli

Jorge Tadeu Mudalen

José Dirceu

José Genoíno

José Roberto Balochio

Julio Semeghini

Kincas Mattos

Luciano Zica

Luiz Antonio Fleury

Luiz Eduardo Greenhalgh

Luiza Erundina

Marcelo Barbieri

Marcos Cintra

Mendes Thame

Moreira Ferreira

Nelo Rodolfo

Nelson Marquezelli

PFL

PFL

PSDB

PT

PSB

PSB

PSDB

PPB

PL

PFL

PFL

PPB

PSL

PDT

PSDB

PCdoB

PSOB

PSOB

PSDB

PTB

PL

PFL

PPB

PPB

POT

PPS

PSDC

PFL

PT

PMDB

PT

PT

POT

PSOB

PSB

PT

PTB

PT

PSB

PMDB

PFL

PSDB

PFL

PMDB

PTB

PSB/PCDOB

PSB/PCOOB

PUPSL

PUPSL

PDT/PPS

PSB/PCOOB

PLlPSL

PDT/PPS
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Neuton Lima

Orlando Fantazzini

Paulo Kobayashi

Ricardo Berzoini

Ricardo Izar

Robson Tuma

Rubens Furlan

Salvador Zimbaldi

Sampaio Dória

Silvio Torres

Valdemar Costa Neto

Wagner Rossi

Zulaiê Cobra

Presentes de São Paulo : 44

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro

Murilo Domingos

Ricarte de Freitas

Presentes de Mato Grosso : 3

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz

Alberto Fraga

Geraldo Magela

Osório Adriano

Pedro Celso

Presentes de Distrito Federal : 5

GOIÁS

Euler Morais

Geovan Freitas

Juquinha

Lidia Quinan

Lúcia Vânia

Luiz Bittencourt

Norberto Teixeira

Pedro Chaves

Roberto Balestra

Vilmar Rocha

Zé Gomes da Rocha

Presentes de Goiás : 11

MATO GROSSO DO SUL

Or. Antonio Cruz

João Grandão

Manoel Vitório

Marçal Filho

Nelson Trad

Waldemir Moka

Presentes de Mato Grosso do Sul : 6
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PARANÁ

Abelardo Lupion

Affonso Camargo

Airton Roveda

Alex Canziani

Dilceu Sperafico

Df. Rosinha

FlávioArns

Gustavo Fruet

Hermes Parcianello

Iris Simões

José Borba

José Carlos Martinez

José Janene

Luciano Pizzatto

Luiz Carlos Hauly

Márcio Matos

Max Rosenmann

Moacir Micheletto

Nelson Meurer

Odilio Balbinotti

Padre Roque

Ricardo Barros

Rubens Bueno

Werner Wanderer

Presentes de Paraná : 2A

SANTA CATARINA

AntOnio Carlos Konder Reis

Carlito Merss

Edinho Bez

Edison Andrino

Eni Voltolini

Fernando Coruja

Hugo Biehl

João Matos

Paulo Gouvêa

Renato Vianna

Presentes de Santa Catarina: 10

RIO GRANDE DO SUL

Adão Prello

Airton Dlpp

Alceu Collares

Ana Corso

Augusto Nardes

Cezar Schirmer

Edir Oliveira

Enio Bacci

Ezidio Pinheiro

Felter Junior
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Fioravante

Júlio Redecker

Luis Carlos Heinze

Marcos Rolim

Nelson Proença

Orlando Desconsi

Osvaldo Biolchi

Pompeo de Mattos

Telmo Kirst

Wilson Cignachi

Presentes de Rio Grande do Sul : 20
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o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A lista de
presença registra o comparecimento de 330 Senho
res Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vai-se
passar à apreciação da matéria constante da Ordem
do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Item 1.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 407-B, DE 2001

(Do Poder Executivo)

Continuação da votação, em prime
iro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n° 407-A, de 2001, que
acrescenta art. 84 ao Ato das Disposi
ções Constitucionais Transitórias; tendo
pareceres das Comissões de Constitui
ção e Justiça e de Redação, pela admis
sibilidade, contra o voto do Deputado
Fernando Coruja (Relator: Sr. André Be
nassi); e da Especial, pela aprovação
desta, contra os votos dos Deputados
Clovis IIgenfritz, Dr. Rosinha, José Ro
berto Batochio, Pimentel Gomes e Ricar
do Berzoini; pela admissibilidade das
emendas de nOs 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,
11,12,13,14,15,16,17,18 e 19 e, no mé
rito, peJa aprovação das de nOs 2,3,9,12
e 17, com substitutivo, e pela rejeição
das emendas de nOs 1,4,5,6,7,8,10,11,
13, 14, 15, 16, 18 e 19, recebidas na Co
missão, nos termos do parecer do Rela
tor, que apresentou complementação de
voto. Os Deputados José Roberto Bato
chio, Sérgio Miranda e Pimentel Gomes
apresentaram votos em separado (Rela
tor: Sr. Delfim Netto).

PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a mesa o
seguinte:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE PARA
VOTAÇÃO EM SEPARADO DA BANCADA

DO BLOCO PARLAMENTAR PDTIPPS

Sr. Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, § 2° do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, desta
que para votação em separado da emenda n° 1/01,
do Deputado Pompeo de Mattos, apresentado peran
te a Comissão Especial destinada a apreciar a Emen
da à Constituição n° 407-A, de 2001, com o objetivo
de vê-Ia acrescentada ao texto da proposta.

Sala das Comissões, de fevereiro de 2002. 
Fernando Coruja, Vice-Líder do Bloco Parlamentar

PDT/PPS - Pompeo de Mattos, Bloco Parlamentar
PDT/PPS.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) -Concedo
a palavra ao Deputado Fernando Coruja, autor do re
querimento de destaque, para encaminhar a votação
da matéria.

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT-SC.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, estamos votando hoje a prorrogação da
CPMF. Aliás, já votamos o texto principal e agora esta
mos votando, em primeiro turno, os destaques.

A Constituição de 1988 criou um sistema tribu
tário no País estabelecendo como modalidades de tri
buto as taxas, os impostos e as contribuições, incluin
do a contribuição de melhoria. Ao disciplinar a reparti
ção das receitas tributárias, a Constituição dispôs que
um percentual do Imposto de Renda e do IPI é desti
nado aos Estados e Municípios, na proporção de
22,5% aos Municípios, compondo o Fundo de Partici
pação dos Municípios, e 21,5% aos Estados, com
pondo o Fundo de Participação dos Estados.

Ora, em 1988, a finalidade era desconcentrar
um processo, originário na revolução, que concentra
va recursos na mão do Governo Federal. Ao longo
destes anos, o Governo, com a instituição de inúme
ras contribuições, inclusive a Contribuição Provisória
sobre Movimentação Financeira, conseguiu retirar re
cursos dos Estados e Municípios para fortalecer seu
caixa. Assim é que, historicamente, os Municípios
perderam algo em torno de 3% da sua receita e o Go
verno Federal a aumentou algo em torno de 3%, fa
zendo com que o processo federativo se fragilizasse.

Os Municípios, que, em 1988, ganharam tam
bém muitas novas atribuições na área social (saúde,
educação, assistência social), começam a ter, por fal
ta de caixa, dificuldades para atender essas reivindi
cações. Ora, já que criamos novas contribuições - e
muitas; recentemente, criamos a contribuição sobre
combustíveis -, devemos distribuí-Ias ou reparti-Ias
com Estados e Municípios.

Qual é a proposta do Deputado Pompeo de
Mattos, do nosso partido, o PDT? Que o total do mon
tante de recursos arrecadados com a CPMF seja re
partido com Estados e Municípios, da mesma forma
que o Imposto de Renda e o IPI. Os Municípios ficari
am com 22,5% e os Estados, com 21,5%, a fim de
que o processo federativo realmente seja válido e que
os Estados e Municípios possam atender suas popu
lações.

Por isso, nesta votação da Casa, tantos Deputa
dos que fazem o discurso municipalista, assim como
os que defendem seus Estados, que defendem a des-
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concentração, neste instante, têm que mostrar, por
meio do voto, que esse é o desejo.

Sr. Presidente, sei, por exemplo, que o nobre
Deputado Henrique Fontana também apresentou
proposta assemelhada, por sugestão da Associação
Nacional de Prefeitos, e esta emenda vai fazer justiça.
Não podemos permitir que recursos que saem dos
contribuintes, embora - volto a salientar - sejamos
contrários à CPMF e até tenhamos votado contra sua
prorrogação, tenham um único destino, o caixa fede
ral, cujos recursos são utilizados fundamentalmente
para financiar o plano econômico e pagar juros.

No ano passado, em 2001 , os investimentos fe
derais foram pouco mais de 5 bilhões. Entretanto, os
juros ultrapassaram mais de 50 bilhões e, dependen
do da conta que se faça, pode-se chegar a 100 bi
lhões de reais. Em termos de investimentos, apenas 5
bilhões de reais.

Então, façamos justiça: votemos o destaque da
emenda do Deputado Pompeo de Mattos, dizendo
"sim", de forma que os recursos provenientes da
CPMF sejam distribuídos também para Estados e
Municípios, que poderão atender as áreas de saúde,
educação e assistência social.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao Deputado Arnaldo Faria de Sá, também
para encaminhar favoravelmente ao DVS.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, lutei desesperadamente para impedir a
aprovação do texto principal, que vai escorchar o bol
so do trabalhador brasileiro com a prorrogação da
CPMF. Mas já que foi aprovado, ainda que com alguns
votos estranhos, por apenas 334 votos - apenas 26
votos a mais do que o limite -, nada mais justo que
Estados e Municípios também tenham sua participa
ção, até para fazerem frente a suas necessidades bá
sicas.

No momento em que se destaca a segurança
como o maior problema atual, se Estados e Municípi
os tiverem um pouco mais de recurso, isto é, 20 bi
1hões de reais por ano, poder-se-ia, talvez, diminuir o
problema.

Em São Paulo, por exemplo, vários estabeleci
mentos prisionais estão sendo construídos. Na última
segunda-feira, ainda tive oportunidade de sugerir ao
Governador Geraldo Alckmin, que propôs a desativa
ção da casa de detenção, evacuando-a, que a atra
sasse para ocupá-Ia com todos os presos que se en
contram nos 80 distritos policiais da Capital. A super
lotação desses distritos prejudica a ação do policial e,
conseqüentemente, diminui a segurança. Então, com

um pouco mais de recursos, poder-se-ia construir ou
tro estabelecimento prisional para abrigar esses pre
sos. Mas a desativação da carceragem de todos os
distritos policiais seria uma medida prática e imediata.

Por que o Governador não pode fazer isso ime
diatamente? Porque faltam recursos. Ora, se o adicio
nai da CPMF - com a qual não concordo, embora sua
prorrogação já tenha sido aprovada - for enviado aos
Estados, certamente o Governador Geraldo Alckmin
terá maiores possibilidades, porque aqueles recursos
anunciados no início do segundo semestre de 2000
como o grande Plano Nacional de Segurança pelo en
tão Ministro da Justiça José Gregori não chegaram
aos Estados, que hoje enfrentam sérias dificuldades.

Portanto, se esses recursos da CPMF forem en
viados aos Estados, eles poderiam ser aplicados na
área de segurança pública. Tomo, como exemplo, o
meu Estado, São Paulo. Certamente poderíamos dar
um pouco mais de tranqüilidade a nossa sobressalta
da população, ainda que a atual administração da Se
cretaria de Segurança Pública tenha conseguido al
guns resultados positivos neste pouco mais de um
mês de gestão do novo secretário, inclusive com a im
portante colaboração da população e das Guardas
Civis.

Tanto o seqüestro de Washington Olivetto, como
o da filha de Silvio Santos a Guarda Civil ajudou a
desvendar - a de Serra Negra e de Barueri, respecti
vamente. Isso é uma prova de que, quando dispõe de
recursos, o Município pode investir nas Guardas Civis
Municipais.

Essas Guardas poderão ajudar muito na segu
rança e também em outras situações, como a do
exemplo que citei. Se o Estado de São Paulo dispuser
de mais dinheiro, poderá retardar a demolição da
casa de detenção e levar os presos dos vários distri
tos policiais para lá enquanto se constrói novo esta
belecimento prisional. Numa segunda etapa da de
tenção, os presos seriam transferidos para o novo es
tabelecimento prisional. Medidas como essa seriam
possíveis se Estados e Municípios dispusessem de
mais recursos.

Sr. Presidente, no caso de São Paulo, reclamo
esses recursos para a educação; no caso de outro
Estado, para a saúde e até para combater a dengue,
que está deixando as pessoas apavoradas.

Sou contra a aprovação da CPMF, mas já que foi
aprovada, que o dinheiro arrecadado também seja re
passado aos Estados e Municípios, para que possam
atender às necessidades da população local.

Muito obrigado.



EMENDA N° 1/01

"Art. 84 .
§ - O produto da arrecadação desta

contribuição, antes de ser repassado ao
Fundo Nacional de Saúde, será retido pelas
instuições responsáveis pela sua cobrança,
e creditado aos Fundos Estaduais e Munici
pais, nas proporções pernentuais de 21,5 e
22,5, respectivamente, sem prejuízo dos ou
tros repasses".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o Bloco Parlamentar PUPSL?

O SR. lINCOLN PORTELA (Bloco/PSL-MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o Bloco Parlamentar PUPSL vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Corno
vota o Bloco Parlamentar PDT/PPS?

O SR. POMPEO DE MATIOS (Bloco/PDT-RS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vamos
ouvir a orientação dos Srs. Líderes partidários para
a votação da Emenda n° 1, destacada pela bancada
do PDl.

Aqueles que forem favoráveis deverão encami
nhar o voto "sim"; aqueles que forem contrários, o
voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PSDC? (Pausa.)

Como vota o PHS? (Pausa.)
Como vota o PTN? (Pausa.)
Como vota o PST? (Pausa.)
Como vota o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB?
O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB-MG.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o Deputado Pompeo de Mattos foi muito feliz ao apre
sentar esta emenda, porque alcança o ponto crítico
da questão fiscal brasileira: a concentração de recur
sos nas mãos da União, que se utiliza de novas contri
buições sociais, como a CPMF, ou do aumento das
alíquotas das taxas e contribuições de intervenção no
domínio econômico.

Ora, Sr. Presidente, todo o esforço desconcen
trador da Constituição de 1988 foi revertido pela políti
ca fiscal do Governo nos últimos anos. Tentar fazer
com que a CPMF seja dividida com Estados e Municí
pios é meritório e está de acordo com o espírito da
Constituição Federal.

Por isso, o Bloco Parlamentar PSB/PCdoB en
caminha o voto "sim".
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub- Sras. e Srs. Parlamentares, insistimos nesta proposta
meter a votos a seguinte Emenda n° 1, apresentada toda vez que a CPMF é discutida nesta Casa.
na Comissão Especial. Em 1999, quando prorrogamos a vigência da

contribuição, o PDT já propunha esta medida. Como
autor da emenda, eu dizia: "Vamos aprovar a CPMF,
mas fazendo com que ela cumpra seu objetivo origi
nai e atenda a saúde". Perdemos, em 1999.

Parafraseando Darcy Ribeiro, Sr. Presidente, eu
não gostaria de estar no lugar dos que venceram
aquela disputa, porque o dinheiro arrecadado com a
CPMF de 1999 para cá, algo em torno de 17 bilhões
de reais por ano, nunca foi para a saúde. Isso é grave.

A CPMF é, teoricamente, aceitável, uma vez
que é um imposto que não pode ser sonegado - to
dos pagam, uns mais, outros menos - e que se desti
na ao atendimento da saúde. Mas na prática isso não
acontece. Os recursos arrecadados não têm ido para
a saúde, e sim servido para amortizar a dívida exter
na e cobrir rombos nos cofres do Governo. Vão para
Bin Laden, para Bill Clinton, para o Afeganistão, para
a China, para o Paquistão, mas não para a saúde.

O espírito que norteou a criação da CPMF pre
cisa ser retomado, de tal sorte que 22,5% do dinheiro
arrecadado fique no Município, vinculado a uma conta
da Saúde que será administrada por um conselho
municipal. Outra parte, 21,5%, fica para o Estado
onde a contribuição foi arrecadada. O dinheiro não
precisa passear.

Não concordo com a expressão "a Justiça tarda,
mas não falha", Se a Justiça tarda, falha. Em se tra
tando de saúde, principalmente. Se o dinheiro não
chega na hora certa, vai acabar indo para a doença.
Se demora a chegar até o doente, só vai encontrá-lo
na UTI. E se o atraso foi um pouco maior, vai virar au
xílio funeral. Os recursos para a saúde precisam estar
também nos Municípios e nos Estados.

Sr. Presidente, nossa proposta faz justiça. O
PDT vota contra a prorrogação da CPMF não por cau
sa da natureza da contribuição, mas sim em razão
dos desvio da sua função, porque não se cumprem os
objetivos originais de investimento na saúde do povo
brasileiro. Menos mau, porque Deus é bom, que seja
tarde, é melhor do que nunca. Foi prorrogada a
CPMF; então, que dêem aos Municípios a parte que
lhes cabe, 22,5%, e aos Estados o seu percentual,
21,5%. Chega de discursar em favor da saúde nos
Municípios e aqui em Brasília votar contra os recursos
a eles destinados.

Faço um apelo aos Srs. Parlamentares, a fim de
que nos sigam nesta votação e assim possamos par
tilhar o dinheiro da CPMF com os Municípios e os
Estados brasileiros.

O Bloco Parlamentar PDT/PPS vota "sim",
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o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o Partido Trabalhista Brasileiro? (Pausa.)

Como vota o Partido Progressista Brasileiro?
O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB enca
minha o voto "não", com o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PT?

O SR. HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eu
gostaria de pedir um minuto de atenção aos colegas
Deputados. Esta é a legítima emenda dos Prefeitos.
Também sou autor de uma emenda, mas, em acordo
com o Deputado Pompeo de Mattos, decidimos des
tacar a dele. As duas são semelhantes. A propósito,
apresentei a emenda a pedido da Confederação Na
cional dos Municípios, que solicita o óbvio para que se
faça o mínimo de justiça.

Sras. e Srs. Deputados, se a CPMF deve servir
para atender as ações de saúde e de combate à po
breza e a competência para tal é do Governo Federal,
dos Governos Estaduais e dos Governos Municipais,
essa fonte tributária de arrecadação tem de alimentar
o orçamento do Governo Federal, dos Governos
Estaduais e dos Governos Municipais.

Solicito especial atenção aos Líderes do PFL,
do PMDB e do PSDB. Vejamos o que aconteceu nos
últimos oito anos.

A arrecadação do Governo Federal, que há oito
anos era de 53% de todos os impostos e contribui
ções do País, saltou para 63%, ou seja, mais 10%. O
argumento utilizado para aprovação da prorrogação
da CPMF, dita temporária, era que os recursos iriam
para a saúde. Infelizmente, até hoje nem um centavo
arrecadado com a contribuição destinou-se à propos
ta original.

Se já aprovamos a prorrogação da vigência da
CPMF, vamos agora fazer um mínimo de justiça, dis
tribuindo os recursos entre Municípios, Estados e Go
verno Federal. Ou será que nos Municípios não há
postos de saúde, nem necessidade de compra de
medicamentos ou de investimentos no setor?

Sr. Presidente, esta emenda ressalva o pacto fe
derativo e atende aos Prefeitos. Por isso, o PT vota
"sim".

o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PTB?

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PTB acompanha o Relator e vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PMDB, Líder Wagner Rossi?

Quinta-l~ira 2804457

O SR. WAGNER ROSSI (PMDB-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB vota com o Relator, "não".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PSDB?

O SR. SILVIO TORRES (PSDB-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB
também vota "não".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PFL, Líder Inocêncio Oliveira?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nes
ta Casa todos têm consciência de que o cidadão vive
no Município. Não queira ninguém aqui ser mais mu
nicipalista do que o outro, sobretudo porque todos vi
vemos em Municípios. Tenho muitos amigos Prefei
tos, entre os quais destaco César Maia, que admiro
muito e até consulto em momentos importantes, uma
pessoa com quem tenho ligação fraterna.

A política de saúde é nacional, não é estadual
nem municipal. Os recursos destinados aos programas
de vacinações, ao combate às endemias, à assistência
à gestante, à nutriz e à maternidade, ao combate à hi
pertensão, ao programa de saúde da família e da mu
lher, enfim, todos são programas nacionais.

Então, tirar recurso destinado à CPMF para Esta
dos e Municípios seria esvaziar esses programas, so
bretudo o melhor programa já traçado no Brasil em to
dos os tempos, o Programa de Saúde da Família. Essa
é a verdadeira medicina, a que ev~a as doenças, a me
dicina preventiva e não a curativa, que atua quando o ci
dadão já está doente para tentar curá-lo.

Por isso, não fico nem um pouco constrangido.
Creio que os Municípios, com esses convênios, rece
berão talvez até muito mais do que esses 22,5% que
estão querendo; só através dessa rubrica, que é im
portante para a saúde, 0,30, porque 0,08 são destina
dos ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza,
bem como os 21 ,5% que os Estados ganham quando
recebem todas as AIHs para serem distribuídas no
programa do SUS.

Sr. Presidente, essa emenda não serve à União,
aos Estados e Municípios. Não venham aqui dizer que
Municípios e Estados serão beneficiados com a apro
vação dessa emenda. Pelo contrário, essa emenda
não serve ao Programa Nacional de Saúde.

Por isso, o PFL recomenda o voto "não".
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como

vota o Governo, Líder Arnaldo Madeira?
O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB-SP. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - O Governo reco
menda o voto "não", Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O Gover- Por isso, solicito o voto "sim" a essa emenda
no vota "não". que garante a política de saúde nos três entes da Fe-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi- deração.
dência solicita aos Srs. Deputados que tomem os O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA -Sr. Presidente,
seus lugares, a fim de ter início a votação pelo siste- peço a palavra pela ordem.
ma eletrônico.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
Está iniciada a votação. V.Exa. a palavra.
Queiram seguir a orientação do visor de cada O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Pela

posto.
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, acei-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi- to o desafio do nobre Deputado Henrique Fontana,
dência encarece aos ilustres Parlamentares que per- assim, poderemos fazer um debate altamente demo-
maneçam em plenário. Nesta sessão teremos apenas crático.
mais duas votações nominais, e, obviamente, a per-

Quem trata da Política Nacional de Saúde não émanência dos Parlamentares em plenário agiliza o
o Ministério da Saúde, mas o Conselho Nacional deprocesso de votação e o término da presente sessão.
Saúde, que tem representantes dos Estados, dos Mu-

O SR. HENRIQUE FONTANA - Sr. Presidente, nicípios e de "n" Ministérios envolvidos.
peço a palavra pela ordem.

Então, a política nacional é traçada. Será que
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem cada Município vai traçar uma política diferente? Não.

V.Exa. a palavra. A política é nacional. Cada Município tem a sua especi-
O SR. HENRIQUE FONTANA (pT-RS. Pela or- ficidade. Por isso, no seu orçamento, ao alocar recur-

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero sos para a saúde, terá condições de fazer a política
estabelecer um diálogo democrático, especialmente condizente com os problemas que lhes são inerentes.
com o Líder Inocêncio Oliveira, que acaba de mani- Não é justo o Governo Federal bancar recursos
festar-se contrariamente à emenda. Gostaria também de tal ordem. Desses 20 bilhões que serão destinados
de sensibilizar meus colegas Deputados. ao setor de Saúde ainda serão retirados 0,30%, que

A Política Nacional de Saúde é feita pelo Gover- deverão representar um percentual muito importante
no Federal, pelos Estados e Municípios. Ela é feita e do orçamento da Saúde. Não é possível que ainda se
financiada por esses três entes de governo. Então, ao queira dividir com Estados e Municípios.
introduzir uma fonte que deve financiar a saúde públi- Quem banca hoje todas as internações no Bra-
ca, que é feita em âmbito nacional, estadual e munici- sil? É o Ministério da Saúde, através do SUS, Sr. Pre-
pai, por que se discriminaria os Municípios? Diríamos sidente. Quem banca a política de combate às ende-
à Câmara Federal que todo o bolo tributário da CPMF mias? É o Ministério da Saúde. Não vamos virar o pro-
deve ir só para o Governo Federal. blema da dengue, que é sério no Brasil, nem politi-

Assim como S.Exa., conheço dezenas de Muni- zá-Io, porque foi uma falha desse sistema. Não vamos
cípios e seus Prefeitos me dizem que o Governo Fede- dizer quem falhou, mas é o Ministério que deve traçar
ral tem cada vez mais dinheiro e os Municípios têm o programa.
cada vez mais responsabilidades na prestação dos E por que não se fala que o Brasil erradicou a
serviços de saúde. Quem está estrangulado neste poliomielite em campanhas realizadas durante cinco
País com falta de recursos para implementar a política anos consecutivos? Por que não se falou que o Brasil
de saúde são os Municípios, Sras. e Srs. Deputados. erradicou o sarampo em campanha realizadas duran-

Portanto, é justo que pelo menos a parcela equi- te cinco anos consecutivos? Por que não se fala que
valente ao Fundo de Participação dos Municípios, de evitamos tantas e tantas doenças? Por que não dizem
21,5%, seja destinada aos Municípios. A participação que o atendimento à mãe gestante, à nutriz e à saúde
do Governo Federal no bolo tributário nacional já sal- da mulher são programas do Ministério da Saúde? Há
tou de 53% para 63%. distribuição de medicamentos e, além do mais, o Mi-

Faço um apelo às Sras. e Srs. Deputados no nistério repassa, através do chamado PAB - Progra-
sentido de agirem de forma equilibrada, respeitando o ma de Assistência Básica, dez reais para cada cida-
pacto federativo, garantindo recursos para a saúde dão, proporcionalmente à população do Município. E
pública no âmbito do Governo Federal, dos Estados e há outros "n" programas, como, por exemplo, o Pro-
dos Municípios. grama de Saúde da Família, que é o melhor de todos.



Ora, o que quer dizer isso? Não existem Depu
tados e Senadores nacionais. Por quê? Porque exis
tem as circunscrições diversas. Para os Deputados,
eleitos pelos Estados, juntamente com os Senadores,
cabe a decisão do TSE, que torna una e verticalizada
a coligação. Não cabe para a União, porque é uma cir
cunscrição diversa, onde só há eleição para Presi
dente da República.

O segundo ponto é a jurisprudência do próprio
Tribunal Superior Eleitoral. O parecer do eminente Mi
nistro Néri da Silveira firmou jurisprudência, em vota
ção unânime, declarando que as coligações eram li
vres por força desses fatores.

E a inconstitucionalidade é flagrante, porque o
art. 17 da Constituição dá aos partidos o caráter na
cional.

A tese da defesa do caráter nacional é maravi
lhosa, até me entusiasma, mas para fazê-Ia teria de
haver lei que regulamentasse o caráter nacional dos
partidos, exatamente para revogar a Lei n° 9.404, de
1997. Para ter o partido caráter nacional, teríamos de
ter lei de fidelidade partidária que garantisse a coe-

O SR. EDlR OLIVEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. EDIR OLIVEIRA (PTB-RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, fui Prefeito,
fui Secretário de um Município durante doze anos e
Vice-Presidente da Federação dos Municípios do Rio
Grande do Sul por três anos. Com base nessas expe
riências, gostaria de dizer que os Municípios sempre
tiveram como bandeira a redefinição dos critérios da
composição da arrecadação e da carga tributária des
te País. Realmente, há injustiça, há uma centralização
dos recursos no Governo Federal e os Estados e Mu
nicípios cada vez mais perdem espaço nessa arreca
dação.

Ao votar contrariamente a essa emenda, quero
deixar claro que não sou contra Estados e Municípios,
assim como também não acredito que aqueles que
estão discursando e defendendo a aprovação dessa
emenda o façam em nome dos Municípios e dos Esta
dos. Essa emenda não foi trabalhada, discutida e ne
gociada pelas entidades municipalistas, Prefeitos e
Governadores.

Trata-se de uma emenda oportunista, que apre
senta um simpático discurso de bonzinhos com as ad
ministrações municipais, mas sem estudar as reper
cussões, sem ver que ao retirar os recursos já asse
gurados no Orçamento da União deste ano pode-se
estar inviabilizando todo um processo.

Por isso, Sr. Presidente, entendemos que é ne
cessário aumentar as verbas, sim. A municipalização
não pode ser apenas de cima para baixo. O que não
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Hoje, milhares de programas desses estão implanta-pode é simplesmente tirar de programas já em execu-
dos em Municípios graças ao Ministério da Saúde. ção a título de ajudar os Municípios.

Então, Sr. Presidente, a política nacional não é Temos de discutir isso, mas em uma reforma tri-
feita só pelo Ministério da Saúde, mas, sim, pela butária que realmente estabeleça as competências,
União, pelos Estados e pelos Municípios, através do as obrigações e os recursos necessários.
Conselho Nacional de Saúde. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vejo que

A aprovação dessa emenda não favorecerá a há um número enorme de Parlame~t~re~ querendo
saúde do Brasil mas determinados setores. Não favo- fazer uso da palavra. Como esta Presldencla tem ado-
recerá todos o~ Municípios. Os menores Municípios tado essa prática parci~nios~, apelo a V~xas., até
não teriam condições de fazer uma política dirigida ao para q~e este debate seja o mais plura! pos~lvel, para
setor para evitar "n" doenças hoje propagadas e de- que ~ao ultra,:asse~ o tempo _de tr~s mlnut~~ em
senvolvidas no País. cada Intervençao, a fim de que nao haja monopollo do

. microfone por parte de alguns poucos Srs. Parlamen-
Por isso, Sr. Presidente, com a consciência t!an- tares.

qüila de quem está fazendo o melhor para o PaiS, o .
PFL, tendo conhecimento de que essa emenda não O SR. GERSON PERES -Sr. Presidente, peço
atende aos verdadeiros interesses nacionais, reco- a palavra pela ordem.
menda o voto "não". O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. GERSON PERES (PPB-PA. Pela ordem.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, foi surpre
endente, com todo o respeito que lhe tributamos, a in
fringência constitucional do Tribunal Superior Eleito
ral, uma vez que, no estado atual, no Direito Eleitoral
brasileiro existem dois grandes obstáculos, além de
terceiros outros, formais e não formais, que impediri
am a decisão daquela egrégia corte.

O primeiro é a Lei n° 9.504, de 1997, art. 6°, que
estabelece a coligação livre por circunscrições diver
sas.
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rência dos partidos quanto às coligações unas e ex
c�usivas.

Ainda se acrescente a esses obstáculos os nu
merosos partidos existentes, que inviabilizam os fato
res supervenientes. Os Estados irão ter problemas. A
decisão do Tribunal Superior Eleitoral, em vez de vir
dar coerência aos partidos, vai possibilitar os apoios
oficiosos, as traições dentro dos próprios partidos nos
Estados e forçará a desagregação partidária no Bra
sil.

Acreditamos que uma ação direta de inconstitu
cionalidade deve ser feita imediatamente pelos parti
dos políticos contra essa decisão.

Admitir outro procedimento seria incorrer numa
falha, porque a Constituição, no seu art. 49, manda
sustar atos abusivos de poder só para o Poder Execu
tivo; manda zelar a preservação dos atos normativos
contra o Poder Legislativo. Mas zelar não significa
sustar. Zelar significa buscar através do recurso, ir
contra atos normativos do poder federal.

Deixo aqui essa despretensiosa sugestão a
V.Exa., para zelar pela independência do Poder Le
gislativo, pela nossa competência de legislar, de bus
car o remédio jurídico da ação direta de inconstitucio
nalidade contra o ato normativo federal do Tribunal
Superior Eleitoral.

O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT-SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
o PDT apresentou essa emenda e o destaque. Tive
oportunidade de ouvir dois argumentos que refuto,
em nome do nosso partido, por termos apresentado
essa proposta.

O primeiro é que não foram ouvidas as associa
ções de Prefeitos e de Governadores. Isso não é ver
dade. O Deputado Henrique Fontana apresentou
emenda assemelhada após ouvir a Associação Naci
onal de Prefeitos.

O segundo diz respeito à saúde. É óbvio que
atualmente um dos problemas da saúde no País é o fi
nanciamento. Aprovamos a Emenda nO 29, que diz
que os recursos federais para a saúde são corrigidos
anualmente pela variação do PIB nominal e que os re
cursos dos Estados e Municípios são fixados em per
centual. Vão chegar a 12% nos Estados e 15% nos
Municípios.

Se aumentarmos os recursos dos Estados e
Municípios, estaremos automaticamente aumentan-

do os recursos para a saúde dos Estados e Municípi
os. A política é uma e é definida, claro, por influência
do Governo Federal. Aliás, deveria ser melhor defini
da. Epidemias como a dengue ocorrem por absoluta
ineficácia do Governo Federal. É verdade que a políti
ca da saúde depende do Governo Federal, mas a sa
úde vai melhorar muito se os Municípios e Estados ti
verem mais recursos, o que acontecerá se essa
emenda for aprovada.

Portanto, quem defende a tese de que a saúde
precisa de mais dinheiro, de que os Municípios e
Estados precisam de mais dinheiro só pode votar fa
voravelmente à emenda do Deputado Pompeo de
Mattos.

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, ontem,
na Comissão Mista de Orçamento desta Casa, estive
ram presentes o Secretário do Tesouro Nacional, Sr.
Fábio Barbosa, e o Secretário de Orçamento, Sr. Pau
lo Fontenele, para apresentarem o relatório de cum
primento das metas fiscais pelo Governo aprovadas
pela Comissão, tanto na LDO quanto no projeto de lei
orçamentária. Mais uma vez, tivemos a alegria de ver
nossas metas fiscais cumpridas.

Apesar da crise de energia, da crise da Argenti
na e do episódio de 11 de setembro, conseguimos
cumprir as metas fiscais a que nos propusemos, o
que nos dá credibilidade e certamente foi fundamen
tai para nos descolarmos dessa crise por que passa
nosso país vizinho, a Argentina.

Hoje, pela manhã, o Ministro Pedro Malan e o
Ministro Martus Tavares estiveram presentes na Co
missão Mista de Orçamento para debater com os
membros da Comissão o decreto de liberação dos re
cursos para a execução orçamentária do ano 2002.
Foram liberados 50 bilhões de reais de limites finan
ceiros e 48 bilhões de reais de limites orçamentários.

Sabemos das dificuldades que existem no cum
primento do Restos a Pagar. Há determinação do Go
verno de que o Restos a Pagar para o ano 2003 não
supere o Restos a Pagar já definido para o ano 2002.

Teremos neste ano um limite financeiro superior
ao limite orçamentário, no valor de 1 bilhão e 750 mi
lhões de reais. Depois, procuraremos ampliar ainda
mais o limite financeiro em relação ao orçamentário,
para que possamos diminuir o Restos a Pagar a níve
is percentuais já praticados anteriormente e termos



Ftlvereiro de 2002 DIARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS Quinta- feira 28 04461

condições de dar cumprimento ao exercício orçamen
tário de 2002.

Realizamos duas audiências públicas e os Mi
nistros dispuseram-se a vir à Comissão voluntaria
mente para explicar e debater com os Srs. Parlamen
tares o decreto de execução orçamentária.

Era o que tinha a registrar.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO - Sr. Presiden

te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, os Parlamentares que se
apresentam como municipalistas e vêm ao microfone
manifestar-se contra a emenda em votação estão co
metendo uma violência. Em primeiro lugar, basta atu
ar a partir da própria lógica, da natureza.

O Governo Federal vem criando contribuições
para poder fugi r da obrigação constitucional de incor
porar, na quota, a parte do Fundo de Participação dos
Estados e Municípios, destinando o dinheiro a quem
de direito e a quem deveria, além de concentrar recur
sos e rendas na União. Também fez uma reforma tri
butária com a qual espezinha Estados e Municípios,
com a qual centraliza na União o grosso da arrecada
ção nacional, valendo-se de vários subterfúgios. Este
é um deles.

Querer dizer que essa emenda não foi discutida
com as entidades municipalistas é uma inverdade.
Quem é entidade municipalista reivindica que não
haja contribuição, que haja impostos, que haja arre
cadação direta e definida, para que possa compor o
Fundo de Participação dos Estado e Municípios.

A emenda do Deputado Henrique Fontana é
clara. Ela, inclusive, apresenta a evolução de arreca
dação do PIS, a distribuição dos Municípios, os refle
xos da CPMF, o que perdem os Estados e os Municí
pios e ainda é complementado com algo impossível
de ser contestado.

O sistema de saúde é único. Assim, é da maior
justeza que a parte dos Municípios e dos Estados
seja a eles destinada diretamente. O que não pode é
ficar centralizado nas mãos da União, para que a seu
bel-prazer e a partir da sua avaliação política momen
tânea e conjuntural faça a distribuição.

Neste sentido, consideramos que quem defen
de os Municípios e os Estados e a saúde, por meio do
SUS, só tem um voto a proferir neste plenário: "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência indaga se algum Sr. Parlamentar presente em

plenário ainda não votou. Se não, que o faça imedia
tamente, porque caminharemos para o encerramento
da votação.

O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. ROBSON TUMA (PFL-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, hoje existe
uma séria falha na lei: quando um indivíduo é conde
nado, há a possibilidade de fazer plástica para mudar
seu perfil. Obviamente, em sendo procurado pela Jus
tiça, teria facilidade de desaparecer.

Por isso, apresento projeto de lei criando obri
gatoriedade para que a pessoa que desejar fazer
plástica que possa alterar fisionomia, impressão digi
tai, ou seja, características próprias, a fim de dificultar
sua identificação, apresente nada-consta da Justiça
Comum e da Justiça Federal.

Essa é mais uma maneira de fazer com que os
condenados que usarem algum tipo de artifício ilegal
dentro da medicina sejam encontrados pela polícia.

O SR. OSMAR TERRA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. OSMAR TERRA (PMDS-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, quero dar uma declaração de voto. Sou
municipalista. Fui Prefeito de uma cidade no interior
no Rio Grande do Sul e Presidente da Federação dos
Municípios do Estado. Lutei pela aprovação da CPMF
e a defendi publicamente como Prefeito e como Presi
dente da Federação. Sou da área de saúde. Fui pione
iro da municipalização da saúde neste País; munici
palização plena, com bons resultado, que, inclusive,
vigora até hoje no Município de Santa Rosa.

Votei "não" por um motivo muito simples: esse é
um recurso vital para o equilíbrio das finanças deste
País. Não quero este País transformado numa Argen
tina, tirando recurso aqui, outro lá, e daqui a pouco es
taremos com um déficit fiscal impagável. Grande par
te desse recurso vai para o Ministério da Saúde - e
essa foi a nossa luta - e será repassado aos Municípi
os, diretamente, fundo a fundo. E eles estão traba
lhando corretamente.

O Município de Santa Rosa recebe por ano
mais de 8 milhões de reais, fundo a fundo, do Ministé
rio da Saúde, que vêm da CPMF, porque municipal i
zou, porque tem um programa municipal de saúde e
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porque está efetivamente dando resposta, diminuindo
a mortalidade infantil e a internação hospitalar.

Sr. Presidente, essa emenda cria uma confusão
desnecessária. Temos que lutar, sim, por mais des
centralização dos recursos, com o novo pacto federa
tivo, por uma reforma tributária conseqüente, e não
fazendo remendos dessa natureza.

O SR. PEDRO FERNANDES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. PEDRO FERNANDES (PFL-MA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, no que
respeita à verticalização das coligações, o Deputado
Miro Teixeira, do PDT, afirmou que este partido já a
praticava, o que não é verdade.

No meu Estado, o PDT anda de mãos dadas
com o PSDB. Em 1998, fizeram coligação e, pratica
mente, já estava fechada uma coligação para 2002.

O PDT, no Maranhão, reitero, anda de mãos da
das com o PSDB.

O SR. DR. HÉLIO - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. DR. HÉLIO (Bloco/PDT-SP Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apelo para
os colegas da Frente Parlamentar da Saúde nesta
Casa e para os da Frente Parlamentar Municipalista
para que, nesta votação, fiquemos ao lado do que
preconizamos durante anos acerca da CPMF.

A CPMF foi criada para ser destinada exclusiva
mente à Saúde. Sabemos que houve desvios nessa
finalidade. Por essa razão, o PDT votou contra a per
petuação desse imposto, severo que é para com o se
tor produtivo nacional. No entanto, uma vez aprovada
a prorrogação da CPMF, não poderia esta fugir à sua
finalidade principal, a de ser aplicada na Saúde.

Optamos, na Saúde pública brasileira, pela des
centralização das ações. Estabelecemos um ônus
para os Estados e Municípios, mas não estabelece
mos o compromisso com o Orçamento que lhes des
se capacidade econômica, recursos materiais e hu
manos para combater uma série de doenças e enfer
midades que assolam o País, como a dengue, princi
palmente a dengue hemorrágica. Estabelecemos um
bônus para os Municípios e Estados, mas não enca
minhamos a quantidade de verba necessária para su
prir as dificuldades dos Municípios e Estados.

Portanto, faço um apelo à Frente Parlamentar da
Saúde, que é suprapartidária, e à Frente Parlamentar

dos Municípios, também suprapartidária, para que te
nham um ato de coerência e votem favoráveis à
emenda do PDT colocada pelo nosso companheiro
Pompeo de Mattos.

Muito obrigado.
O SR. EDUARDO CAMPOS - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. EDUARDO CAMPOS (Bloco/PSB-PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, venho a esta tribuna levantar
uma questão. O Tribunal Superior Eleitoral respondeu
a uma consulta sobre o processo eleitoral da forma
que o Brasil tomou conhecimento, hoje, pelos meios
de comunicação. No Senado Federal, o Presidente
Ramez Tabet nomeou uma Comissão para estudar
essa matéria.

Entendemos que o TSE invadiu a competência
do Congresso Nacional, na hora em que, na prática,
legislou sobre matéria eleitoral em pleno curso do
processo eleitoral, iniciado de acordo com a lei no dia
6 de outubro próximo passado.

Ainda hoje estamos aqui vivendo um processo
de votação com ar de normalidade, quando, a meu
ver, não estamos vivendo uma situação de normalida
de. Houve uma agressão à lei, houve um golpe no
processo em curso das eleições. E é importante que
esta Casa, uma casa política, que o Colégio de líde
res e a Mesa Diretora discutam e determinem a posi
ção da Câmara Federal sobre a matéria.

Não é possível que, ao longo do dia, estejamos
votando, com um ar de normalidade, sem nos posicio
narmos veementemente em defesa das prerrogativas
da Casa, da democracia e da manutenção das regras
estabelecidas pela lei.

Apelo a V.Exa. - um Presidente que tem valori
zado as prerrogativas do Poder Legislativo, que teve a
coragem de disciplinar a edição de medidas provisóri
as e outras -, para que se comporte da mesma forma
nessa questão. Que ainda hoje as lideranças partidá
rias, os representantes dos diversos partidos e a
Mesa Diretora da Casa tornem uma posição, em
nome do Poder Legislativo, em relação a essa maté
ria.

Era essa a sugestão que tinha a apresentar a
VExa.

A SRA. ANGELA GUADAGNIN- Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.



A pior coisa para o Parlamento é aceitar calado
essa instrução e interpretação do Tribunal Superior
Eleitoral. Se é para aceitarmos calados, vamos dizer
que aceitamos calados; se é para protestar, não pode
caber um protesto deste ou daquele partido. Mesmo
que VExa. tenha um exame de mérito sobre a norma
do TSE, é importante discutirmos o assunto.

Esta Casa nasce da eleição e não existe elei
ção sem partido, nem partido sem normas eleitorais
democráticas. Por isso, peço a VExa. que ouça todas
as Lideranças partidárias, para decidir que tipo de
medida deve ser adotada: se vamos aceitar ou não
que o Tribunal Superior Eleitoral substitua o Parla
mento no ato de legislar sobre normas eleitorais.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência quer fazer apenas um comentário em relação
à manifestação do ilustre Deputado José Genoíno.
Embora compreenda ser absolutamente justificado o
vigor e a ênfase de VExa., permita-me contrapor a
serenidade e a cautela, que devem orientar as deci
sões da Presidência em relação a essa matéria.

A Presidência está ouvindo os Srs. Líderes par
tidários. Obviamente, é uma matéria, repito - e já res
pondi questão de ordem nessa direção no início da
sessão -, que traz modificações profundas ao pro
cesso eleitoral. Minha maior responsabilidade, Depu
tado José Genoíno, e V.Exa. haverá de compreender,
além de ouvir as Lideranças partidárias e a assesso
ria jurídica da Casa em relação à eventual interferên
cia de um Poder sobre outro, é impedir que uma even
tual decisão incorreta ou extemporânea do Tribunal
Superior Eleitoral tenha como conseqüência também
uma decisão equivocada da Câmara dos Deputados.

Portanto, com a firmeza que V. Exa. sabe que
preside e orienta minhas ações, ao mesmo tempo, ali
ada à serenidade que matéria dessa relevância re
quer, peço a VExa. que aguarde os contatos que es
tamos fazendo, para que eu possa, de público, decidir
a posição da Presidência da Câmara em relação a
essa importante e complexa questão. Desde já, com
preendo a ênfase da manifestação de V.Exa.

A Presidência aproveita para comunicar que vai
encerrar a votação e solicita aos Deputados que ain
da não votaram que o façam imediatamente.

O SR. JOÃO EDUARDO DADO - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

Entendo que o Congresso Nacional, em particu
lar a Câmara dos Deputados, foi jogado diante de um
grande desafio. A deliberação do Tribunal Superior
Eleitoral afeta decisão tomada soberanamente pela
Câmara dos Deputados em 1997, sob a Presidência
de outro Deputado.

A Casa tem de ter vértebra e espinha dorsal
para se pronunciar sobre interpretação legal que, no
meu modo de entender, interfere, tumultua e cria um
casuísmo em relação às normas eleitorais de 2002.
Estamos vivendo uma anormalidade, porque alguns
juízes se arvoraram no direito de interferir no proces
so legislativo.

Não estou avaliando qual partido se prejudicará
e qual se beneficiará; preocupa-me a estabilidade do
processo eleitoral. A manutenção dessa instrução
conturbará o processo eleitoral de 2002. É necessária
uma reação política, no mínimo, uma nota política das
Presidências da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal.

Em segundo lugar, devemos realizar uma reu
nião do Colégio de Líderes para avaliar como os parti
dos poderão, em comum acordo com a Presidência,
examinar e decidir essa questão.

Em terceiro lugar, a Presidência da Câmara de
verá ouvir todos os partidos - V.Exa. já tomou uma de
cisão nesse sentido - sobre a possibilidade legal de
uma tomada de decisão: se vamos aceitar calados
que o TSE substitua a Câmara e o Senado ou se va
mos adotar um procedimento. Como o Senado reagiu
prontamente com uma emenda constitucional apro-
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A SRA. ANGELA GUADAGNIN (PT-SP. Pela vada por unanimidade na Comissão de Constituição,
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Justiça e Cidadania, tenho a obrigação de apelar para
como participante da Comissão Diocesana em Defe- os Líderes partidários e para VExa. no sentido de que
sa da Vida, de São José dos Campos, e Deputada Fe- promovamos um contato de emergência, a fim de
deral da região do Vale do Paraíba, recebi abaixo-as- examinarmos a possibilidade de alguma medida le-
sinado feito pela comunidade católica da cidade de gal.
Paraibuna, solicitando ao Ministério da Saúde a revo
gação da portaria que autoriza a realização de aborto
nos hospitais da rede pública.

Gostaria que constasse nos Anais da Casa,
que, em atendimento a pedido dessa comunidade,
estou encaminhando ofício ao Ministro Sarjas Negri.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. JOSÉ GENOíNO (PT-8P. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, descul
pe-me a veemência e a revolta deste pronunciamen
to.
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(Aécio Neves) - Tem ao Tribunal Superior Eleitoral que a regulamentação
se complete até odia 5 de março. O TSE respondeu à
consulta e agora vai, segundo anuncia, regulamentar
esse dispositivo. E pode fazê-lo conflitante em relação
ao que foi feito na eleição passada? Pode, sim. Lá não
houve regulamentação, mas, sim, um entendimento,
que foi aceito. É a primeira vez que o TSE interpreta e
vai baixar uma resolução, segundo anuncia - há tem
po, porque será feita antes do dia 5 de março -, para
transformar em regulamentação da lei.

Sr. Presidente, podemos não gostar. Alguns po
dem achar que vai haver tumulto, mas não há possibi
lidade alguma de o mundo se acabar por isso.

Penso que a maioria dos Parlamentares e dos
partidos não examinaram exatamente as conseqüên
cias advindas dessa decisão. O que muda? Fica inviá
vel para os pequenos partidos. Digo pequenos, parti
dos que não têm estrutura para indicar um candidato
à Presidência em todos os Estados. Até porque, para
preservarem e ampliarem suas bancadas, bastariam
decidir não coligar em âmbito nacional.

Um direito que esses partidos adquiriram, pela
falta de clareza das leis, foi o de pleitear até disputas
para as quais não estão devidamente organizados
nem preparados.

De modo que, Sr. Presidente, contrariamente
ao que disse o Deputado José Genoíno, não vejo pro
blema algum. Como VExa. disse, cautela é muito pró
pria para examinar essa questão, inclusive as conse
qüências práticas das medidas anunciadas.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou en
cerrar a votação.

De pronto aceitarei como inscrição os nomes
dos Deputados Cunha Bueno e José Antonio Almei
da, para fazer uso da palavra logo no início da votação
nominal.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presi
dente, VExa. está discriminando minha palavra.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não há
discriminação, Deputado, e V.Exa. sabe disso. Se dis
criminação houver, é em favor de VExa.

A Presidência encerrará a votação.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está en

cerrada a votação.
O SR. EDISON ANDRINO - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem

V.Exa. a palavra.
O SR. EDISON ANDRINO (PMDB-SC. Pela or

dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, meu voto foi de acordo com o partido.

o SR. PRESIDENTE
VExa. a palavra.

O SR. JOÃO EDUARDO DADO (Bloco/PDT-SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero registrar que a repartição de receitas da CPMF
proposta pelo PDT está fundamentada na descentra
lização da prestação dos serviços de assistência à
saúde já deferida e transferida aos Municípios.

O Governo Federal transfere apenas 90 centa
vos per capita por mês para cada Município brasilei
ro. Esse valor é absolutamente insuficiente para a
prestação dos serviços de assistência à saúde.

Por esse motivo, quero pedir aos Srs. Parlamen
tares que reflitam sobre a necessidade de aumento
das receitas aos Municípios, através de cota-parte da
CPMF, para que possa haver uma correta e adequada
prestação de serviços de assistência à saúde.

O SR. JOÃO ALMEIDA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. JOÃO ALMEIDA (PSDB-BA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, é bom
recordamos um pouco a história das leis eleitorais.

Em 1993, quando discutíamos a lei para as elei
ções de 1994, fui o Relator e propus essa medida to
mada agora pelo TSE. O Colégio de Líderes, por am
pla maioria, não aceitou essa determinação em âmbi
to nacional, mas as eleições realizaram-se sob essas
condições na circunscrição estadual. Srs. Deputados,
procurem lembrar-se de que essa norma vigorou na
circunscrição estadual.

Em 1997, quando discutíamos a lei para as elei
ções de 1998, alterou-se essa disposição e a redação
do dispositivo. Na lei de 1993, a redação era clara so
bre o que era ou não permitido nas coligações. Na lei
que disciplinava as eleições de 1998, a redação ficou
muito aberta. Pretendeu-se permitir todo tipo de ar
ranjo eleitoral e coligação.

Feita, aprovada, sancionada, promulgada e
praticada a lei, não houve questionamento algum. Os
partidos interpretaram de tal forma; os candidatos fo
ram aos Juízes Eleitorais registrar sua candidaturas,
sem haver qualquer questionamento. Então, criamos
o hábito e passamos a aceitar que dali para frente se
ria tudo igual.

Sr. Presidente, chegou agora uma manifesta
ção, através de consulta de vários partidos, para pedir
uma interpretação da lei ao Tribunal Superior Eleito
ral. E esta instituição o fez, exercendo sua competên
cia e dentro do prazo previsto na lei. A lei determina



F~v~reiro de 2002 DIÁRIO DA ('AMARA DOS DEPUTADOS Quinta-Ieira 2804465

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi- Sim 149
dência apela para os Srs. Parlamentares no sentido Não 290
de que permaneçam em plenário, para que possa- Abstenção 00
mos concluir, o mais rápido possível, as duas vota- Total 439
ções que ainda estão pendentes nesta sessão. É REJEITADA A EMENDA N° 1 APRESENTADA

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi- NA COMISSÃO ESPECIAL.
dência anuncia o resultado: LISTA DE VOTAÇÃO

VOTARAM:

Proposição: fliEC N° 407/2001 - DVS - PDT/PPS 
EMENDA N°1

Início Votaçllo : 2710212002 18:12

Fim Votação: 2710212002 18:53

Resultado da Votação
Sim 149
Não 290

Total da Votação 439

Art. 17

Total QuoNm 440

Presidiram a Votação: Aécio Neves ·17:04

Orientação
PFL ·Não
PSDB·Não
PMDB-Não
PT·Slm
PPB-N~

PTB-Nlio
PDTIPPS - Sim
PUPSL·Sim
PSBIPCDOB • Sim
GOV.-NIo

RORAIMA
Airton Cascavel
A1cesle Almeida
Almir Sá
Luciano Castro
Luis Barbosa
Robério Araújo
Salolão Cruz

Total Roraima: 7

AMAPÁ
Antonio Feijão
Dr. Benedito Doas
Eduardo Seabra
Evandro Milhomen
Jurandil Juarez

Total Amapá: 5

PARA
Anivaldo Vale
Asdrubal Bentes
Deusdelh Pantoja
Elcione Barbalho
Gerson Peres
Giovanni Queiroz
Haroldo Bezerra
José Priante
Josué Bengtson
Paulo Rocha
Raimundo Santos
Renildo leal
Socorro Gomes
Vic Pires Franco
Zenaldo Coutinho

Total Pará: 15

AMAZONAS
Átila Lins
DL Gemes
Euler Ribeiro
Francisco Garcia

Partido

PPS
PL
PPB
PFL
PFL
PL
PFL

PSDB
PPB
PT8
PSB
PMDB

PSDB
PMDB
PFL
PMDB
PPB
PDT
PSDB
PMDB
PTB
PT
PL
PTB
pedoB
PFl
PSDB

PFL
PFL
PFL
PFL

Bloco

PUPSL

PUPSL

PSBlPCDOB

PDT/PPS

PSB/PCDOB

Voto

Sim
Não
Não
Nao
Não
Não
Nao

N!!o
Não
N!!o
Sim
Não

Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
N!!o
Sim
Não
Não
Sim
N!!o
Não

Não
Nao
Não
Não
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Luiz Fernando PPB Não
Pauderney Avelino PFL Não
Silas Camara PTS Não
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCDOB Sim

Total Amazonas: 8

RONDONIA
Confúcio Moura PMOB Não
Eurípedes Miranda POT PDT/PPS Sim
Expedito Júnior PSDB Nao
Oscar Andrade PL PUPSL Sim

Total Rondonia : 4

ACRE
IIdefonço Cordeiro PSDB Nao
João Tota PPB Nao
Márcio BiUar PPS PDT/PPS Sim
Nilson Mourão PT Sim
Sérgio Barros PSDB Nilo

Total Acre: 5

TOCANTINS
Antônio Jorge PTB Não
D%res Nunes PMDB Não
Edmundo Galdino PSDB Não
Igor Avelino PMOB Não

Total Tocantins: 4

MARANHÃO
Albérico Filho PMOB Nao
Antonio Joaquim Araújo PPB Nilo
Casar Bandeira PFL Nao
Costa Ferreira PFL Nao
Eliseu Moura PPB Sim
Francisco Coelho PFL Nilo
Gasta0 Vieira PMOB Não
João Castelo PSDB Não
José Antonio Almeida PSB PSB/PCOOB Sim
Mauro Fecury PFL Não
Neiva Moreira PDT Sim
Nice Lobão PFL Não
Paulo Marinho PFL Sim
Pedro Fernandes PFL Nao
Pedro Novais PMDB Não
Remi Trinta PL PUPSL Sim
Roberto Rocha PSDB Não
Sebastião Madeira PSDB Não

Total Maranhão: 18

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDS Não
Almeida de Jesus PL PUPSL Sim
Anlbal Gomes PMDB Nilo

Amon Bezerra PSDB Nilo
Eunicio Oliveira PMDB Nilo
José Unhares PPB Nilo
José Pimentel PT Sim
Léo Alcântara PSOB Não

Manoel Salviano PSDB Não

Marcelo Teixeira PMDB Não
Mauro Benevides PMOB Não

Moroni Torgan PFL Não

Nelson Otoch PSDB Não

Pimentel Gomes PPS Sim
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PMDB Não
PFL Nl:lo
PTB Não
PMDB Não
PFL Não
PTB Não
PFL Não

PFL Não
PSOB Não
PT Sim
PTB Nao
PMDB Nao
PSOB Não
PFL Não
PPB Nao
PSOB Não
PFL Não
PFL Sim

Pinheiro Landim
Raimundo Gomes de Matos
Roberto Pessoa
Rommel Feijó
Vicente Arruda

Total Ceará: 19

PlAul
Atila Lira
B.Sá
Ciro Nogueira
Heráclito Fortes
João Henrique
Marcelo Castro
Paes Landim
Themlstocles Sampaio
Wellington Dias

Total Piaui: 9

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina
Carlos Alberto Rosado
Iberê Ferreira
Laíre Rosado
Lavoisier Maia
MúcioSá
Ney Lopes

Total Rio Grande do Norte: 7

PARAlBA
Adauto Pereira
Armando Abllio
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga
Damião Feliciano
Domiciano Cabral
Efraim Morais
Enivaldo Ribeiro
Inaldo Leitão
Marcondes Gadelha
Wilson Braga

Total Paraíba: 11

PERNAMBUCO
Armando Monteiro
Djalma Paes
Eduardo Campos
Fernando Ferro
Gonzaga Patriota
Inocêncio Oliveira
João ColaÇO
Joaquim Francisco
Joel De Hollanda
José Mendonça Bezerra
José Múcio Monteiro
Luciano Bivar
Luiz Piauhylino
Marcos de Jesus
Maurilio Ferreira lima
Osvaldo Coelho
Pedro Eugênio

PMDB
PSDB
PFL
PSDB
PSDB

PSDB
PSDB
PFL
PFL
PMDB
PMDB
PFL
PMDB
PT

PMOB
PSB

PT
PSB
PFL
PSDB
PFL
PFL
PFL
PSDB
PSL
PSOB
PL
PMDB
PFL
PT

PSB/PCDOB

PSB/PCDOB

PUPSL

PUPSL

Não
Não
Nl:lo
Não
Nl:lo

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim

Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Nl:lo
Sim
Não
Sim
Não
Não
Sim
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Ricardo Fiuza PPB Não
Salatiel Carvalho PMDB Não
Wolney Queiroz POT POT/PPS Sim

Total Pernambuco: 20

AlAGOAS
Augusto Farias PPB Não

Divaldo Suruagy PST Não
Givaldo Carimbão PSB PSB/PCDOB Sim

Helenildo Ribeiro PSDB Não

João Caldas PL PUPSL Sim

José Thomaz Nonô PFL Não

Luiz Dantas PTB Nllo
Olavo Calheiros PMDB Não
Regia Cavalcante PPS Sim

Total Alagoas: 9

SERGIPE
Augusto Franco PSDB Sim
Cleonâncio Fonseca PPB Não
Ivan Paixão PPS POT/PPS Sim
Jorge Alberto PMDB Não
José Teles PSOB Não
Pedro Valadares PSB PSB/PCOOB Sim
Sérgio Reis PTB Não
Tânia Soares PCdoB Sim

Total Sergipe: 8

BAHIA
Ariston Andrade PFL Não

Benito Gama PMOB Não

Claudio Cajado PFL Não

Félix Mendonça PTB Não

FrancistOnio Pinto PFL Não

Geddel Vieira Lima PMOB Não

Gerson Gabrielli PFL Não

Haroldo Lima PCdoB Sim

Jaime Fernandes PFL Não

Jairo Carneiro PFL Não

JaQues Wagner PT Sim

Jo::lo Almeida PSOB Não

João Leão PPB Não

Jonival Lucas Junior PMOB Não

Jorge Khoury PFL Não

José Lourenço PMOB Não

José Rocha PFL Não

Jutahy Junior PSDB Nao

Leur Lornanto PMOB Não

Luiz Alberto PT Sim

Luiz Moreira PFL Não

Mario Negromonte PPB Não

Milton Barbosa PFL Não

Nelson Pellegrino PT Sim

Nilo Coelho PSOB Não

Paulo Braga PFL Não

Paulo Magalhães PFL Nao

Pedro Irujo PFL Não

Reginaldo Germano PFL Não

Roland Lavigne PMOB Nilo

Saulo Pedrosa PSOB Não

Ursicino Queiroz PFL Não

Waldir Pires PT Sim

Walter Pinheiro PT Sim

Total Bahia: 34
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MINAS GERAIS
Aécio Neves PSDB Art. 17
Antônio do Valle PMDB Não
Aracely de Paula PFL Não
Cabo Júlio PST Não
Carlos Mosconi PSOB Não
Cleuber Carneiro PFL Não
Custódio Mattos PSOB Não
Oanilo de Castro PSOB Não
Edmar Moreira PPB Não
Eduardo Barbosa PSOB Não
Elias Murad PSOB Não
Eliseu Resende PFL Não
Fernando Oiniz PMOB Não
Gilmar Machado PT Sim
Hélio Costa PMOB Sim
Herculano Anghinetli PPB Não
Ibrahim Abi-Ackel PPB Não
Jaime Martins PFL Não
Jol!lo Magno PT Sim
José Militão PTB Sim
Lael Varella PFL Não
Lincoln PorteIa PSL PUPSL Sim
Márcio Reinaldo Moreira PPB Não
Marcos Lima PMOB Sim
Maria do Carmo Lara PT Sim
Mário Assad Júnior PL Não
Mário de Oliveira PST Não
Mauro Lopes PMOB Não
Narcio Rodrigues PSOB Não
Nilmário Miranda PT Sim
Odelmo Leão PPB Não
Olimpio Pires POT Sim
Osmãnio Pereira PSOB Não
Paulo Delgado PT Sim
Philemon Rodrigues PL PUPSL Não
Rafael Guerra PSOB Não
Romel Anizio PPB Não
Romeu Queiroz PTB Não
Ronaldo Vasconcellos PL PUPSL Sim
Saraiva Felipe PMOB Sim
Saulo Coelho PSOB Não
Sérgio Miranda PCdoB Sim
Tilden Santiago PT Sim
Virgili< Guimarães PT Sim
VittoriL Medioli PSOB Não
Walfrido Mares Guia PTB Não

Total Minas Gerais: 46

EspiRITO SANTO
José Carlos Elias PTB Não
José Carlos Fonseca Jr. PFL Não
Magno Malta PL PUPSL Sim
Marcus Vicente PPB Não
Max Mauro PTB Sim
Ricardo Ferraço PPS POTJPPS Sim
Rita Camata PMOB Sim
Rose de Freitas PSOB Não

Total Espírito Santo: 8
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RIO DE JANEIRO
Aldir Cabral PFL Não
Alexandre Cardoso PSB Sim
Alexandre Santos PSDB Não
Arolde de Oliveira PFL Não
Bispo Rodrigues PL PUPSL Sim
Candinho Maltos PSDB Não
Carlos Nader PFL Não
Carlos Santana PT Sim
Dino Fernandes PPB Não
Dr. Heleno PSDB Não
Eber Silva PST Não
Eurico Miranda PPB Nao
Fernando Gabeira PT Sim
Fernando Gonçalves PTB Não
lédio Rosa PFL Não
Jair Bolsonaro PPB Sim
João Mendes PFL Não
JoãO Sampaio PDT PDT/PPS Sim
Jorge Bitlar PT Sim
Jorge Wilson PSDB Não
Laura Carneiro PFL Não
Luisinho PPB Não
Luiz Ribeiro PSDB Não
LuizSérgío PT Sim
Márcio Fortes PSDB Não
Milton Temer PT Sim
Miriam Reid PSB PSB/PCDOB Sim
Miro Teixeira PDT Sim
Paulo Ballazar PSB PSB/PCDOB Sim
Paulo de Almeida PFL Sim
Paulo Feijó PSDB Não
Paulo Lessa PPB Não
Reinaldo Gripp PL Sim
Roberto Jefferson PTB Não
Rodrigo Maia PFL Não
Ronaldo Santos PSDB Não
Rubem Medina PFL Não
Simão Sessim PPB Não
Valdeci Paiva PSL PUPSL Não
Vivaldo Barbosa PDT Sim
Wanderley Martins PSB PSB/PCDOB Sim

Total Rio de Janeiro: 41

SÃO PAULO
Albarto Goldman PSDB NSo
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Sim
André Benassi PSOB Nao
Angela Guadagnin PT Sim
Antonio Kandir PSDB Não
Arlindo Chinaglia PT Sim
Arnaldo Faria de Sá PTB Sim
Arnaldo Madeira PSOB Nao
Ary Kara PTB N!lo

Bispo Wanderval PL PUPSL Sim

Celso Russomanno PPB Não

Chico Sardelli PFL Não

Corauci Sobrinho PFL Sim

Cunha Bueno PPB Sim

De Velasco PSL PUPSL Sim

Delfim Netto PPB Não

Dr. Hélio PDT PDT/PPS Sim
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Duilio Pisaneschi PTB Não
Emerson Kapaz PPS Sim
Fernando Zuppo PSDC Sim
Gilberto Kassab PFL Não
Iara Bernardi PT Sim
Jair Meneguelli PT Sim

João Eduardo Dado PDT Sim
João Herrmann Neto PPS Sim

João Paulo PT Sim
Jorge Tadeu Mudalen PMDB Não
José Dirceu PT Sim

José Genolno PT Sim

José Roberto Batochio PDT PDT/PPS Sim

Julio Semeghini PSDB Não

Kincas Mattos PSB PSB/PCDOB Sim

Luciano Zica PT Sim

Luiz Antonio Fleury PTB Sim

Luiz Eduardo Greenhalgh PT Sim

Luiza Erundina PSB PSB/PCDOB Sim

Marcos Cintra PFL Não
Medeiros PL PUPSL Sim

Mendes Thame PSDB Não
Michel Temer PMDB Não
Milton Monti PMDB Não
Moreira Ferreira PFL Não
Nelo Rodolfo PMDB Não
Nelson MarQuezelli PTB Não
Neulon Lima PFL Não
Orlando Fantazz\ni PT Sim
Paulo Kobayashi PSDB Não
Professor Luizinho PT Sim
Ricardo Berzoini PT Sim
Ricardo Izar PTB Não

Robson Tuma PFL Não
Rubens Furlan PPS Sim
Salvador Zimbaldi PSDB Não
Sampaio D6ria PSDB Não
Silvio Torres PSDS Não
Teima de Souza PT Sim
Valdemar Cosia Nelo PL PUPSL Sim
Wagner Rossi PMDB Não
Xico Graziano PSDB Não
Zé Indio PMDB Não
Zulaiê Cobra PSDB Não

Total São Paulo: 61

MATO GROSSO
Celcila Pinheiro PFL Não
Murilo Domingos PTS Não
Pedro Henry PPB Não
Ricarte de Freitas PSDB Não
Teté Bezerra PMDB Não

Total Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSB/PCDOS Sim
Alberto Fraga PMDB Não
Geraldo Magela PT Sim
Jorge Pinheiro PMDB Ntlo
Osório Adriano PFL Não
Pedro Celso PT Sim
Wigberto Tartuce PPB Não

Total Distrito Federal: 7
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GOIÁS
Aldo Arantes
Barbosa Neto
Euler Morais
Geovan Freitas
Jovair Arantes
Juquinha
Lidia Quinan
Lúcia Vãnia
Luiz Bittencourt
Norberto Teixeira
Pedro Chaves
Vilmar Rocha
Zé Gomes da Rocha

Total Goiás: 13

MATO GROSSO DO SUL
Dr. Antonio Cruz
João Grandão
Manoel Vitório
Marçal Filho
Marisa Serrano
Nelson Trad
Pedro Pedrossian
Waldemir Moka

Total Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ
Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Airton Roveda
AJex Canziani
Basílio Villani
Chico da Princesa
Oilceu Sperafico
Dr. Rosinha
Flávio Arns
Gustavo Fruet
Hermes Parcianello
Iris Simões
José Borba
José Carlos Martinez
Luiz Carlos Hauly
Márcio Malas
Max Rosenmann
Moacir Micheletto
Nelson Meurer
Odllio Balbinotti
Osmar Serraglio
Padre Roque
Ricardo Barros
Rubens 8ueno
Santos Filho
Werner Wanderer

Total Paraná: 26

PCdoB
PMDB
PMD8
PMOB
PSD8
PL
PSOB
PSOB
PMOB
PMDB
PMOB
PFL
PMDB

PMDB
PT
PT
PMDB
PSOB
PTB
PPB
PMDB

PFL
PSDB
PTB
PSOB
PSDB
PSDS
PPB
PT
PT
PMDB
PMDB
PTB
PMDB
PTS
PSD8
PTB
PMDB
PMDB
PPB
PSDB
PMDB
PT
PPB
PPS
PFL
PFL

PDT/PPS

Sim
Não
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não

Não
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Não
Niío
Não
Não
Sim
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Sim
Não
Não
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SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis PFl Não
Carlito Merss PT Sim
Edinho Bez PMDB Não

Fernando Coruja PDT Sim
Hugo Biehl PPB Não

João Matos PMDB Não
João Pizzolatti PPB Não
Luci Choinacki PT Sim

Paulo Gouvêa PFl Não

Pedro Bittencourt PFl Não

Renato Vianna PMDB Não

Serafim Venzon PDT Sim
Vicente Caropreso PSDB Não

Total Santa Catarina: 13

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT Sim
Airton Dipp POT POT/PPS Sim
Alceu Collares POT Sim
Ana Corso PT Sim
Augusto Nardes PPB Não
Cezar Schirmer PMDB Sim
Darclsio Perondi PMDB Não
Edir Oliveira PTB Não

Enio Bacci PDT PDT/PPS Sim
Esther Grossi PT Sim
Fetter Junior PPB Sim
Fioravante PT Sim
Germano Rigotto PMDB Sim
Henrique Fontana PT Sim
Júlio Redecker PPB Sim
Luis Carlos Heinze PPB Não
Marcos Rolim PT Sim
Mendes Ribeiro Filho PMDB Sim
Nelson Proença PPS Sim
Orlando Desconsi PT Sim
Osmar Terra PMDB Não
Osvaldo Biolchi PMDB Sim
Paulo José Gouvêa Pl PUPSL Sim
Paulo Paim PT Sim
Pompeo de Mattos PDT PDT/PPS Sim
Roberto Argenta PHS Sim
Telmo Kirst PPB Não
Wilson Cignachi PMDB Sim
Veda Crusius PSOB Não

Total Rio Grande do Sul: 29



REQUERIMENTO DE DESTAQUE
DO BLOCO PARLAMENTAR PSB/PCDOB

Requeremos, nos termos do § 2° do art. 161 do
Regimento Interno, destaque para votação em sepa
rado do art. 85, constante da redação dada pelo art. 4°
do Substitutivo adotado pela Comissão Especial.

Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 2002. 
José Antonio Almeida, Vice-Líder do Bloco Parla
mentar PSB/PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles
que quiserem manter o artigo deverão encaminhar o
voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao Deputado José Antonio Almeida, para
encaminhar a votação.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presi
dente, como autor do requerimento, gostaria de pas
sar a palavra ao Deputado Sérgio Miranda.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao Deputado Sérgio Miranda, para encami
nhar a votação.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB-MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, antes de mais nada, uma preliminar: o
que estamos votando? A isenção da CPMF nas Bol
sas? Não! Reparem bem no avulso. A isenção da
CPMF nas Bolsas, tanto agora como depois, é regida
pelo art. 8°. Não se fala em Bolsa de Valores.

O art. 85, inciso I, fala do Sistema de Pagamen
tos Brasileiros, do Sistema Financeiro Imobiliário e
das sociedades anônimas que tenham por objeto ex
clusivo a aquisição de créditos oriundos de opera
ções praticadas no mercado financeiro. O que esta
mos votando é o inciso 11, imunidade tributária para o
investidor financeiro nas Bolsas.

Srs. Deputados, cito alguns problemas concre
tos. Primeiro: estamos transformando isenção fiscal
em imunidade tributária. O que é imunidade tributá
ria? É uma isenção inscrita na Constituição Federal;
segunda questão: não são as Bolsas. Defendo que
tanto as Bolsas, como o Sistema de Pagamentos Bra
sileiros e o Sistema de Financiamento Imobiliário se
jam isentos, mas o que se está isentando é o investi
dor financeiro.

Pergunto: por que o investidor em poupança
também não é contemplado? Porque são pobres, são
pequenos. Por que o investidor em Fundos DI não é
contemplado? Por que o investidor em títulos públi-
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a cos, que dá liquidez à dívida do Tesouro, não é con-
mesa o seguinte: templado, mas somente os investidores financeiros

no mercado?

Terceira questão: quem vai pagar a conta dessa
isenção? Todos aqui defendem a responsabilidade
fiscal. Com uma isenção dessas, quem vai pagar a
conta?

Mais ainda, e talvez seja o mais grave, convenci
onou-se chamar um conjunto de leis votadas nesta
Casa de blindagem institucional, leis para condicionar
o futuro Presidente. O que está se isentando é da fis
calização da Receita Federal. A grande vantagem da
CPMF é permitir, através da Receita Federal, o acom
panhamento de grandes mobilizações financeiras.

O que se pretende, de fato, é que o futuro Go
verno não tenha condições de investigar em profundi
dade a movimentação financeira de um setor restrito
da sociedade.

Então, Sras. e Srs Deputados, vamos esclare
cer: nós, Oposição, somos a favor da isenção das Bol
sas e a favor da isenção da CPMF em outros sistemas
financeiros, como o SFI, a Câmara de Compensação
dos Sistemas de Pagamento.

Alerto a V. Exas. que nenhuma das três alíneas
do inciso I fala em Bolsa. Podem pegar o avulso. Esta
mos isentando e protegendo da fiscalização os gran
des investidores, não os pequenos. Pode ser que hoje
ali não seja abrigo do crime organizado, mas será,
como também será abrigo da lavagem de dinheiro.
Discutem-se emendas de segurança nesta Casa, leis
e projetos, mas, ao mesmo tempo, estamos impedin
do a fiscalização dos grandes. Que conversa é essa,
meus amigos?

Nós, da bancada do Bloco Parlamentar
PSB/PCdoB, representando a Oposição e muitos
Parlamentares da base governista que não se confor
mam com a imunidade tributária para investidor não
ser investigado pela Receita Federal, votamos "não".
(Palmas.)

O SR. SÉRGIO BARCELLOS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. SÉRGIO BARCELLOS (PFL-AP Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votei
com o PFL.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Com a
palavra, para encaminhar contrariamente ao DVS, o
ilustre Deputado Luiz Carlos Hauly.

O SR. LUIZ CARLOS HAULY (PSDB-PR. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Par-
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lamentares, o Brasil tem instrumento legal suficiente
para combater o sonegador, o traficante, quem come
te crime de colarinho-branco e de lavagem de dinhei
ro. Existe uma legislação muito boa, o COAF tem fun
cionado muito bem no Brasil, e temos uma estrutura
legislativa feita pelo Congresso Nacional. Então, esse
argumento de criminosos não tem muita profundida
de.

Com referência à Bolsa de Valores, é preciso
maturação e compreensão da economia como um
todo. Um país onde funciona a economia de mercado,
onde parte das empresas são de capital aberto, ou fe
chado, que têm os seus negócios em Bolsa, precisa
ter a compreensão de quais são os acionistas, quem
compra ação de uma empresa numa Bolsa de Valo
res.

É sabido que a economia dos grandes aplicado
res em fundos de pensão são os fundos de pensão,
que comercializam as ações, e milhões de pessoas
que compram ações na Bolsa de Valores.

Em síntese, se existe uma economia de capital
aberto, cada vez funcionando mais e melhor, vai-se
socializando o capital. E, ao socializar o capital, es
tendem-se os benefícios do crescimento e do lucro
dessas empresas para milhões de pessoas. Assim é
nos países desenvolvidos, cujas bolsas funcionam,
onde não há CPMF na Bolsa, que é o primeiro compli
cador. Se há ônus maiores na Bolsa do Brasil, o inves
tidor não tem nenhum problema. Ele vai investir lá na
Bolsa de Nova Iorque, de Londres, de Tóquio, mas
não vai operar na Bolsa no Brasil.

Temos o péssimo costume de fazer uma avalia
ção equivocada e errada. A Bolsa no Brasil vem so
frendo muito com a CPMF. E há outras questões a se
rem discutidas - aliás, é uma luta que travo aqui na
Casa já há alguns anos -, tais como: a participação
do minoritário no Conselho Fiscal e no Conselho de
Administração das empresas; maior transparência;
maior participação do acionista minoritário.

Na tentativa de solução de tais problemas, a
Bolsa de Valores, por exemplo, criou agora um novo
esquema para só atender àquelas empresas que te
nham o máximo de transparência e garantia dos mi
noritários, de milhões de aplicadores. E, com a gestão
corporativa, dou as boas-vindas. Mas, assim mesmo,
com a CPMF, fracassa a nova empreitada da Bolsa no
Brasil.

Se há uma Bolsa captando bastante para as
empresas, ela vende as suas ações, a empresa se
capitaliza a custo zero; o que ela ganhar, no final do
ano, ela vai pagar em dividendos. Isso vai beneficiar a
empresa, proporcionar o lucro necessário ao investi-

dor e fazer com que a taxa de juros, tão combatida e
condenada, diminua, não permitindo que o dólar se
eleve tanto. Há possibilidade concreta de a Bolsa,
com fluxo melhor, com funcionamento melhor, dimi
nuir os serviços das dívidas externa e interna, com a
diminuição das taxas de juros, o que, em conseqüên
cia, evita também a flutuação do dólar.

Há fatores positivos enormes na geração de em
prego e renda. Empresa bem capitalizada e com bai
xo custo gera mais emprego, renda e tributo. Então,
não procede o argumento de que se vai perder recei
ta. A Bolsa está quase morta, moribunda, porque tem
a tributação de um imposto ruim. No futuro este País
terá de corrigir essa distorção e eliminar esse imposto
em cascata, que é a CPMF.

Então, aqueles que querem votar pelo cresci
mento e pela geração de empregos em nosso País
deverão votar contra essa pretensão, ou seja, pela
manutenção do texto. Esse é o melhor caminho para
corrigir um erro que cometemos no passado, quando
tributamos as nossas Bolsas de Valores.

Sr. Presidente, encaminho pela manutenção do
texto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O Depu
tado Luiz Carlos Hauly encaminhou "não", pela manu
tenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra, para encaminhar favoravelmente ao DVS,
ao ilustre Deputado Arnaldo Faria de Sá.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, na verdade, já na votação do texto principal
fomos contra a votação do principal da CPMF. Agora,
tenta-se vender a história de que se está buscando a
isenção para as Bolsas. Eu queria isenção nas Bolsas
e nos bolsos do trabalhador, isenção para todos.

Lembro um detalhe: o art. 8° da Lei n° 9.311 já
diz que a alíquota é reduzida a zero nos lançamentos
em conta corrente de depósito das sociedades corre
toras de títulos, valores mobiliários e câmbio; das so
ciedades distribuidoras de títulos e valores mobiliári
os; das sociedades de investimento e fundos de in
vestimento constituídos nos termos da lei.

Ora, então, nas operações internas da Bolsa
hoje já há isenção. A Lei n° 9.311 já dá essa isenção.
O que se pretende com esta proposta de emenda à
Constituição é dar efetivamente imunidade tributária
para todo investidor na Bolsa. Todo investidor de Bol
sa estará excluído daquela utilização que a Receita
Federal faz da movimentação bancária para fiscalizar
o pequeno comerciante, o dono da loja de móveis, o
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dono da padaria. E esta votação vai garantir imunida
de tributária para qualquer tipo de investimento em
Bolsa, essa é a grande realidade.

Então, se queremos fazer isso, temos de votar?
Não. Na verdade, o objetivo não é apenas - como
está sendo entendido pelos corretores - a isenção
para a Bolsa, porque a Lei n° 9.311 já garante a isen
ção.

Queria, na verdade, a isenção para a Bolsa e o
bolso do trabalhador, que não tem possibilidade de fa
zer a pressão que está sendo feita aqui no Congresso
Nacional para tentar evitar que ele tenha de pagar
CPMF.

Quando recebe seu salário e depois faz qual
quer movimentação, está perdendo 0,38% da movi
mentação financeira. Aqueles que aplicarem na Bolsa
não pagarão, e a lei já garante isso. Mas além de não
pagar, terão ainda a imunidade tributária. Atualmente,
a isenção é por lei, agora querem garantir a isenção
ou imunidade na Constituição.

Nos vários incisos do art. 85, vamos encontrar
que a contribuição não incidirá nas Câmaras e presta
doras de serviço de compensação, nas companhias
securitizadoras, nas sociedades anônimas que te
nham por objeto exclusivo a aquisição de créditos ori
undos de operações praticadas no mercado financei
ro, os contratos referenciados em ações ou índices de
ações em contas de investimentos estrangeiros.

A partir daqui, essas aplicações terão não isen
ção, mas imunidade tributária, porque estará inserido
na Constituição e não mais na legislação, como é a
Lei Complementar n° 9.311.

Na verdade, até posso admitir que se dê a isen
ção para Bolsa mas quero também a isenção para o
bolso do trabalhador. Se estiverem de acordo, será fá
ci�. Na verdade, há essa grande história de que não se
pode mexer na peça orçamentária que já está aprova
da. Então por que se aprovou por antecipação uma lei
orçamentária de uma eventual aprovação da prorro
gação da CPMF que daria 20 bilhões para o Orça
mento?

Aquela peça está errada, porque jogou com a hi
pótese provável de um futuro momento de prorroga
ção da CPMF que arrecadaria 20 bilhões de reais, e,
então, estaria inserido no Orçamento. Agora todos,
para não desarrumar o Orçamento, vão se calar e
aceitar a prorrogação da CPMF.

A CPMF é imposto cumulativo, onera todo o tipo
de atividade empresarial, mata a oportunidade de ge
rar emprego, causando prejuízo ao trabalhador.
Aqueles que não têm emprego, lógico, não sabem o
que é a CPMF.

Votem conscientes, sabendo que não se trata
apenas da isenção da Bolsa, mas de muito mais do
que isso, de imunidade tributária.

O SR. CUNHA BUENO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. CUNHA BUENO (PPB-SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, votaria a fa
vor da emenda, mas, após ouvir as ponderações do
Deputado Arnaldo Faria de Sá sobre o assunto, refor
cei ainda mais a minha posição. A Bolsa atinge mais
pessoas. Como já votei contra a CPMF, vou votar a fa
vor dessa emenda porque, segundo informações,
atinge a Bolsa e mais outros, embora devesse atingir
a todos.

Por isso, voto a favor.

Agradeço ao Deputado Arnaldo Faria de Sá os
esclarecimentos prestados.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra ao ilustre Deputado Antonio Kandir, para
encaminhar contrariamente ao DVS.

O SR. ANTONIO KANDIR (PSDB-SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, no debate sobre o destino da Nação, tem ocorri
do saudável convergência entre as diversas forças
políticas. Todos concordam que o desafio número um
para o Brasil crescer de maneira mais forte, gerando
empregos, é a redução do déficit das transações cor
rentes. O País não pode mais apresentar déficit de
transações correntes superior a 4%, no momento em
que a Iiquidez internacional está baixa.

Ora, senhores, se todos os partidos, pensando
nas próximas eleições, preparam os seus programas
dizendo que o desafio número um do País é a redu
ção do déficit das transações correntes, todos hão de
concordar que, para reduzir esse déficit, ou seja, para
o Brasil exportar mais e importar menos, é fundamen
tai, para decidir o jogo, aumentar a nossa produtivida
de. Isso não interessa ao setor "a", "b", "c" ou "d"; mas
a todos os brasileiros, porque vai permitir mais expor
tações, menos importações, menos taxa de juros,
mais crescimento e mais emprego.

Como podemos reduzir o custo do capital e tor
nar barato o processo de investimento? Quem investe
são as empresas, que têm dívidas e ações. O custo
de capital das empresas só se reduz se não depender
do crédito. Se houver desequilíbrio entre dívida e
ações, a empresa terá de pagar elevadas taxas de ju
ros. A taxa de juros é alta exatamente porque as em
presas são escravas do mercado de crédito. E por que
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elas não podem emitir mais ações e com isso reduzir construtora para a securitizadora de recebível; segun-
o custo de capital e gerar mais empregos? Para emiti- do, quando a securitizadora emite o título; terceiro,
rem ações, alguém precisa querer comprá-Ias. Em quando ela paga para o investidor institucional; e,
contrapartida, as pessoas só comprarão ações se pu- quarto, quando paga a prestação.
derem vendê-Ias quando julgarem necessário. Em Todos aqueles que querem reduzir o déficit das
outras palavras: somente quando houver liquidez no ações correntes precisam viabilizar o aumento da
mercado de capitais e todos - aposentados e traba- produtividade e reduzir o custo de capital, e também
Ihadores - pudermos comprar e vender ações sem eliminar a CPMF do mercado de capitais.
alto custo, teremos ofe~a de comp~a para ~s aç~es Por essa razão, Sr. Presidente, aqueles que
das empresas que precisam de capital para investir. querem mais emprego, mais produtividade, uma

~o~anto~ ao estabelecer a CPMF no mercado construção civil gerando mais empregos, por favor,
de cap~tals, nao condenamos a Bolsa ?e. Valor~s, votem pela manutenção do art. 85, contra o destaque.
mas, Sim, o emprego de todos os brasileiros, NIn- Votem "sim" e vamos gerar mais empregos.
guém vai mais querer investir mediante essa taxa de O SR 'PRESIDENTE (A' . N ) _ E d .
, 'd' . ., h I"d d . eClo eves u areiJUros, que so ImlnUlra se ouver Iqul ez no merca o I I t d' t f't M b
d 'it . a pa avra, pe o en en Imen o el o com a esa, e em

e cap ais. 'd ' d' 'It' d
A · d . CPMF d d - rapl amente, a mais OIS u Imos ora ores, para en-

sslm sen o retIrar a o merca o nao . h t" E 'd' 't. , ' camln arem a ma ena. m seguI a, Iremos a vo a-
beneficia a .Bolsa d~ Val~res, ~as as empresas que ção. Peço a V.Exas. que sejam sucintos, dentro do
podem realizar maiores Investimentos, sobretudo - , I
h - d V E t posslve .c amo a atençao e , xas. para este pon o - as pe- . .

quenas e médias. Como as grandes empresas não Com ~ palavra o Deputado Rodngo Mala, para
conseguem captar recursos no Brasil, vão para o ex- falar contranamente ao destaque.
terior. Elas abrem mão da liquidez, porque podem O SR. RODRIGO MAIA (PFL-RJ. Sem revisão
fazê-lo, mas as novas empresas, aquelas que estão do orador.) - Sr. Presidente, Sras, e Srs. Deputados,
crescendo, que não podem ir ao exterior captar recur- vou ser breve na minha exposição, já que os Deputa-
sos, terão de obter crédito como captação de recur- dos Luiz Carlos Hauly e Antonio Kandir defenderam
sos e, ao perderem potencial de crescimento, serão de forma brilhante a isenção da CPMF nas Bolsas de
compradas pelas grandes empresas. Valores.

Então, Srs. Deputados, se queremos ter mais Quero apenas, nobres Deputados, atenção
emprego e mais crescimento econômico, precisamos para as palavras do Deputado Sérgio Miranda.
reduzir o custo de capital. Tirar a CPMF do mercado S.Exa., quando defendeu o destaque do seu partido,
de capitais é exatamente dar liquidez para o mercado, disse ser contrário aos incisos 11 e 111. Mas quero aler-
facilitar a compra e venda das ações, e, portanto, via- tar a todos: o destaque exclui todo o art. 85. E quero
bilizar a oferta de ações das companhias. alertar a Oposição: o inciso I, quando trata do sistema

Além disso, o art. 85 não prevê apenas isso. brasileiro de pagamentos, talvez esteja se referindo à
Fala de uma alteração fundamental: o crescimento de ação mais importante que o Banco Central está reali-
emprego no Brasil depende da retomada da constru- zando para defesa do nosso sistema financeiro.

ção civil. Hoje, com o atual sistema de compensação no
Se concordamos que para haver o crescimento Brasil, o Banco Central abre descoberto todos os dias

de emprego é importante desenvolver a construção em aproximadamente 6 a 7 bilhões de reais com risco
civil, é fundamental implementar a securitização de diário. Esta é a realidade. O novo sistema brasileiro de
recebíveis. Quando uma empresa construtora finan- pagamentos vai transferir o risco, que hoje é do País,
cia o mutuário, realiza o crédito. Mas, se ela gera mui- do Banco Central e de todos nós, para o próprio mer-
to crédito, atinge certo limite e não consegue produzir cado, mais moderno e automático, e a Oposição, em
mais. Então, precisa vender o crédito para quem pode seu inciso I, quer derrubar a isenção do que é mais
comprá-lo, emitir um título junto aos investidores insti- importante que as Bolsas de Valores, ou seja, o siste-
tucionais e pagá-lo com base no pagamento das ma brasileiro de pagamentos, Sem essa isenção, invi-
prestações. abiliza-se o sistema, e todos nós estaremos respon-

O que acontece na operação de securitização dendo, na minha opinião, pelo crime de proibir o novo
de recebíveis, se tivermos a Contribuição Provisória sistema brasileiro de pagamentos, que tira da respon-
sobre Movimentação Financeira? A CPMF incide sabilidade de todos nós um risco diário de no mínimo
quatro vezes: primeiro, na transferência do crédito da 6 bilhões de reais.
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Por isso, peço a todos que, em defesa da média
e da pequena empresa, que só podem abrir capital no
Brasil, em defesa do setor de habitação e, principal
mente, em defesa da criação do novo sistema brasile
iro de pagamentos, que tira o risco de 6 a 7 bilhões de
reais do brasileiro, votem pela manutenção do texto.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo

a palavra ao nobre Deputado Germano Rigotto - o úl
timo encaminhamento favorável a ser feito ao desta
que. Em seguida daremos início ao processo de vota
ção.

O SR. GERMANO RIGOnO (PMDB-RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, em primeiro lugar, é bom que se diga que, no
sistema tributário atual, seria ideal que a CPMF tives
se alíquota simbólica para instrumentalizar a Rece~a

Federal a atacar a evasão fiscal e fosse compensável
com outros tributos federais. Esse seria o ideal no sis
tema tributário atual, com a não-concretização da re
forma tributária.

Quero que fique registrado nos Anais da Casa
que este Congresso, às vezes, não defende o traba
lho que aqui se realiza. Deixa-se atacar ouvindo inver
dades, e nós as aceitamos. A reforma tributária só
não avançou porque o Poder Executivo Federal não o
desejou, impediu o seu avanço.

Chamo a atenção dos colegas da Oposição que
estão votando pela retirada do texto da CPMF e sua
benção para o mercado de cap~ais.

Se fosse beneficiar o sistema financeiro ou os
bancos, eu seria o primeiro a dizer que S.Exas. estão
corretos. Mas mercado de capitais fraco significa me
nos capitalização para as empresas que abrem seu
capital e precisam da Bolsa de Valores. A tributação
no mercado de ações significa descapitalização das
empresas.

Se pusermos entraves à utilização da Bolsa de
Valores, se houver tributação excessiva sobre ela,
além de perdermos movimentação para a Bolsa de
outros países - isso é ruim para o Brasil -, teremos
um mercado de capitais enfraquecido. Posso estar
equivocado, mas acredito que mercado de capitais
enfraquecido significa menos emprego e, conseqüen
temente, agravamento da crise social.

O fato de estarmos isentando o mercado de ca
pitais, no meu modo de ver, não significa que se está
beneficiando o grande capital financeiro nacional ou
internacional, mas sim permitindo um mercado de ca
pitais forte no Brasil e, com isso, a capitalização das
empresas, com possibilidade de geração de empre
go.

Tenho me manifestado e votado contrariamente
a todos os remendos fiscais. A CPMF está sendo
aprovada, e é irreversível a sua aprovação. Acho que
sua isenção para o mercado de capitais pode signifi
car, sim, menos capitalização para as empresas, me
nos geração de emprego e agravamento da crise so
cial.

Chamo a atenção de todos, respeitando a posi
ção dos que pensam contrariamente.

Muito obrigado.

O SR. RICARDO BERZOINI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa a palavra.

O SR. RICARDO BERZOINI (PT-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tive
mos quatro oradores que falaram contrariamente ao
destaque e dois, favoravelmente. Na minha opinião,
devemos obedecer ao Regimento e garantir a igual
dade nas defesas.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sei que
V.Exa vota. Falaram três oradores a favor e três orado
res contra.

O SR. RICARDO BERZOINI - Acabei de ouvir
atentamente o Deputado Germano Rigotto, que eu
imaginei que falaria a favor, mas se manifestou con
trariamente ao destaque.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Isso é da
responsabilidade de cada Parlamentar. A inscrição é
fe~a a favor ou contrariamente, conforme V. Exa sabe.

Não farei censura prévia a qualquer pronuncia
mento. O Deputado se inscreveu para falar favoravel
mente ao destaque e foi chamado para fazê-lo. Se fez
de forma diferente, é algo que diz respeito apenas ao
Deputado.

O SR. RICARDO BERZOINI - Sr. Presidente,
isso enseja um tipo de prática que, infelizmente, não
gostaria que perpetuasse nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Espero
que não tenha precedente na Casa, mas continuarei
mantendo minha posição de não fazer pré-censura
dos pronunciamentos.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub
meter a votos o seguinte dispositivo destacado:

Art. 4° .
Art. 85. A contribuição a que se refere o a1. 84

deste Ato das Disposições Constitucionais Transitóri
as não incidirá, a partir do trigésimo dia da data de pu
blicação desta Emenda Constitucional, nos lança
mentos:



Fevereiro de 2002 DIÁRIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS Quinta-Icira 2804479

I - em contas correntes de depósito especial
mente abertas e exclusivamente utilizadas para ope
rações de:

a) câmaras e prestadoras de serviços de com
pensação e de liquidação de que trata o parágrafo
único do art. 2° da Lei nO 10.214, de 27 de março de
2001;

b) companhias securitizadoras de que trata a
Lei nO 9.514, de 20 de novembro de 1997;

c) sociedades anônimas que tenham por objeto
exclusivo a aquisição de créditos oriundos de opera
ções praticadas no mercado financeiro;

11 - em contas correntes de depósitos, relativos
a:

a) operações de compra e venda de ações, rea
lizadas em recintos ou sistemas de negociação de
bolsas de valores e no mercado de balcão organiza
do;

b) contratos referenciados em ações ou índices
de ações, em suas diversas modalidades, negocia
dos em bolsas de valores, de mercadorias e de futu
ros;

111- em contas de investidores estrangeiros, re
lativos a entradas no País e a remessas para o exteri
or de recursos financeiros empregados, exclusiva
mente, em operações e contratos referidos no inciso
II deste artigo.

§ 1° O Poder Executivo disciplinará o disposto
neste artigo no prazo de trinta dias da data de publica
ção desta emenda Constitucional;

§ 2° O disposto no inciso I deste artigo aplica-se
somente às operações relacionadas em ato do Poder
Executivo, dentre aquelas que constituam o objeto
social das referidas entidades.

§ 3° O disposto no inciso 11 deste artigo aplica-se
somente a operações e contratos efetuados por inter
médio de instituições financeiras, sociedades correto
ras de títulos e valores mobiliários, sociedades distri
buidoras de títulos e valores mobiliários e sociedades
corretoras de mercadorias.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
votam os Srs. Líderes?

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Blo
co/PSB-MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Bloco
Parlamentar PSB/PCdoB considera inadmissível
que se trate de isenção na Constituição. Estamos
consagrando, na realidade, a imunidade e não a
isenção. Isso poderia ser votado na lei, mas não na
Constituição.

Em relação à questão levantada pelo Deputado
Rodrigo Maia, como disse da tribuna o Deputado Sér
gio Miranda, não há viabilidade que faça uma lei isen
tando o sistema de pagamentos. Não se pode admitir
que se coloque imunidade na Constituição.

No mais, Sr. Presidente, se a Bolsa perde com
petitividade, todos os produtos brasileiros perdem por
conta da CPMF. Por isso somos contra a CPMF e
mantemos o destaque.

O Bloco Parlamentar PSB/PCdoB encaminha o
voto "não".

O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL-MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o nobre Deputado Ronaldo
Vasconcellos encaminhou o voto contra a manuten
ção da CPMF. Para manter a coerência, o PL vai man
ter o "sim" ao destaque, ou seja, "sim" ao texto origi
naI.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Para que
não haja dúvida, o voto "sim" significa manutenção do
texto original e o voto "não", retirada da expressão.

O SR. L1NCOLN PORTELA - Exatamente.
Votamos "sim" ao texto original.

Com o nosso voto, externamos o manifesto de 8
mil profissionais.

Sr. Presidente, é um mercado de ações peque
no, mas, todos sabem, de fundamental importância
para o desenvolvimento do País, fonte de recursos
para a modernidade e a ampliação da capacidade de
produção. Significa mais exportações, menos juros,
aumento da oferta de empregos, maior oferta de pro
dutos, preços menores, melhor qualidade, sendo a
Nação brasileira a grande beneficiária.

Por isso, meu voto é "sim", pela manutenção do
texto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - O Bloco
Parlamentar PUPSL encaminha o voto "sim".

O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT-SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
como não conseguimos ainda nos dividir no quadro,
peço a V.Exa. que permita que PDT e PPS encami
nhem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - V.Exa.
sabe que, segundo regra do Regimento, no centési
mo voto diferente, está automaticamente destituído
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Deputado Fernando Conclui dizendo:e desfeito o Bloco partidário,
Coruja.

O SR. FERNANDO CORUJA - Qualquer coisa,
chamamos o Jobim.

Sr. Presidente, quanto aos vários argumentos
levantados em relação à imunidade criada na Consti
tuição, vamos votar "não".

Lembramos aqui que, se esses argumentos car
tesianos, aparentemente lógicos, de que se vai criar
empregos fossem verdadeiros e se os economistas
deste País, pródigos em fazer previsões, pudessem
acertar mais, talvez o Brasil estivesse em melhores
condições.

Mas quero ler aqui, rapidamente, um argumento
do Governo, que tinha posicionamento diferente até
esses dias.

Disse o Governo, na página da Receita Federal,
há seis meses:

A CPMF e o mercado de Bolsa

Diz a Receita: como todos sabem, a
aplicação em Bolsa deve objetivar o retorno
do investimento a médio e longo prazos.
Nesse sentido, a rentabilidade obtida, pela
valorização do ativo, anula o custo da
CPMF.

Um exemplo recente aconteceu com
as ações da PETROBRAS...

E aí Everardo Maciel exemplifica, dizendo:

O baixo volume de negócios apurado
nas Bolsas brasileiras não pode ser imputa
do à CPMF. Assim, além da difícil conjuntu
ra econômica vivida atualmente pelo País,
que afasta os investidores do mercado de
risco, existe uma referência mundial de
transferência de negócio para as Bolsas dos
paises onde o mercado de capitais é mais
desenvolvido.

É preciso notar que a crise de liqüi
dez não atinge apenas o Brasil, mas outros
países da América Latina.

A Bolsa de Valores de Nova Iorque 
diz Everardo Maciel - vem negociando as
ações das maiores empresas do nosso con
tinente, acarretando como conseqüência a
redução de negócios também nas Bolsas da
Argentina, Chile e México. Nesse último
país, a Bolsa, no início da década de 90,
teve reduzido seu volume diário de negócios
em 300 milhões.

E avança dando outras argumentações.

Atnbuir à CPMF as dificuldades vividas
pelo nosso mercado de Bolsa constitui, por
tanto, tese equivocada e totalmente fora da
realidade vivida pelo Brasil no presente mo
mento.

Então, acompanhando o Governo - neste caso,
Everardo Maciel -, vamos dizer "não" ao texto e va
mos votar pelo destaque .

O SR. EMERSON CAPAZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. EMERSON CAPAZ (Bloco/PPS-SP Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, fui
Relator da Lei das SA desde o seu início. Acompa
nhei o mercado de ações e a Bolsa, constantemente.
Descobri o problema que vive a Bolsa de Valores, que
está perfeitamente conectado com a geração de em
prego e com o financiamento das pequenas e médias
empresas no Brasil. Não existe caminho para viabili
zar isso taxando o mercado acionário, o mercado fi
nanceiro e aquilo que vem do financiamento das em
presas, principalmente das pequenas e médias.

São três os problemas da Bolsa, hoje: a Lei das
SA, que já foi aprovada por esta Casa; a reforma tri
butária, que teremos que aprovar até o final do ano
que vem; e a CPMF que hoje incide, impedindo que
as ações sejam negociadas claramente e com muito
menos custo. É dez vezes mais caro negociar uma
ação no Brasil do que em qualquer país do mundo.

É óbvio que as empresas vão negociar fora do
Brasil, e quem perde são os investidores, aqueles que
não conseguem financiamento fora. Por essa razão, o
PPS, discutindo essa questão na sua bancada, resol
veu se posicionar de acordo com a geração de em
prego e até mesmo com os trabalhadores que agora
compraram ações da Vale e da PETROBRAS.

A alegação acerca da Receita, que o Deputado
Fernando Coruja mencionou - que S.Exa. me descul
pe -, revela obviamente que o Everardo Maciel é con
tra a isenção da CPMF em Bolsa. Ou ninguém sabia
disso? É óbvio que a negociação a médio prazo de
uma ação da PETROBRAS ou da Vale sofrerá taxa
ção menor, mas a empresa será beneficiada por ou
tras negociações, sem a isenção da CPMF, o que fa
vorece o trabalhador que comprou ações da
PETROBRAS e, agora, ações da Vale.

Os partidos de oposição que são contra essa
prática precisam refletir, porque, agindo dessa forma,



O SR. WAGNER ROSSI (PMDB-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o De
putado Germano Rigotto, que tem dado significativa
contribuição aos estudos que dizem respeito à ques
tão tributária nesta Casa, já expôs, em síntese, o pen
samento do PMDB, que embasa nosso voto.

A questão é estimular a capitalização das em
presas da melhor maneira; não a do recurso tomado
no mercado na forma de empréstimo, mas, ao contrá
rio, do estímulo à participação societária e no capital.
Pelo mercado de ações, é possível o acesso das em
presas a uma gama de investidores, abrangendo in
clusive o pequeno investidor, incipiente ainda no Bra
sil, mas que se constitui na grande base de capitaliza
ção das empresas em países desenvolvidos.

Devemos desenvolver no País essa possibilida
de, estendendo aos trabalhadores o acesso às ações
das empresas e a oportunidade de que o capital inter
nacional participe de nosso esforço de desenvolvi
mento. Esta Casa não deve criar óbices, mas, ao con
trário, estímulos, para que isso possa se dar no pata
mar adequado.

Por isso, o PMDB vota "sim", pela manutenção
do texto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PSDB, Deputado Antonio Kandir?

O SR. ANTONIO KANDIR (PSDB-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PSDB não pretende apenas falar de emprego, mas
também criar condições efetivas para gerar mais em
pregos. Por essa razão somos favoráveis à manuten
ção do art. 85. Assim fortaleceremos o mercado de
capitais, viabilizaremos investimentos e, mais do que
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se revelarão contra um benefício do próprio trabalha- Não é possível o PT votar favoravelmente a um
dor que hoje é acionista dessas empresas. texto como este, pois prevê a isenção para uma série

O SR. NELSON MARQUEZELLI (PTB-SP. Pela de operações.
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Peço paciência, inclusive, pelo que argumentei
PTB vota "sim" e acompanha o Relator. em relação ao encaminhamento anterior. Não é pos-

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Pela ordem. sível votar a não-isenção, a não-incidência a uma sé-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, encaminha- rie de operações e, ainda, uma previsão de imunida-
mos o voto "sim", com o Relator. de constitucional.

O projeto do Deputado Delfim Netto realmente Se quisermos discutir essa questão com serie-
desonera os investimentos e cria novos postos de tra- dade no encaminhamento do Senado, o melhor voto é
balho. V. Exa. , no dia de hoje, com o apoio dos Líde- aprovarmos este destaque, suprimirmos o art. 85 do
res, Deputados Inocêncio Oliveira, Geddel Vieira texto e termos, como conseqüência no Senado, ape-
Lima, e dos Líderes que compõem a bancada, insta- nas a discussão da não-incidência, o que é muito me-
lou uma Comissão que analisa os tributos sociais vi- Ihor fazer em legislação infraconstitucional do que no
sando a desonerar. texto constitucional.

Nesse caso, estamos caminhando para a gera- .. _ Portanto, o PT encaminha o voto "não", pela re-
ção de novos postos de trabalho. Jelçao do texto, conforme está na emenda constitucio-

O PPB apela para sua bancada no sentido de nal.
que vote "sim", por estarmos criando novos postos de
trabalho no Brasil. O PPB vota "sim".

O SR. RICARDO BERZOINI (PT-SP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estive
em um dos atos que a Bolsa de Valores de São Paulo
promoveu, em defesa da não-incidência da CPMF. A
minha opinião e a da bancada do PT são pela não-in
cidência em operações intrabolsa.

Contudo, o que estamos votando aqui não é
apenas a questão do mercado de ações, mas um arti
go que prevê a não-incidência da CPMF para uma sé
rie de operações financeiras, inclusive - pasmem,
Sras. e Srs. Deputados! - contratos referenciados em
ações ou índices de ações, em suas diversas modali
dades, negociadas em Bolsas de Valores de Merca
dorias ou de Futuros; ou, conforme o inciso 111, em
contas de investidores estrangeiros relativas à entra
da no País e a remessas para o exterior de recursos
financeiros empregados exclusivamente em opera
ções dos contratos referidos no inciso 11 daquele arti
go. Portanto, Sr. Presidente, não podemos reduzir
apenas a quem é favorável ou contrário ao mercado
acionário.

Evidentemente, para desenvolver o mercado de
capitais do Brasil, precisamos encontrar mecanismos
para fortalecer as Bolsas de Valores. Um dos fatores,
por exemplo, que espanta os investidores é a insistên
cia obsessiva do Governo Fernando Henrique Cardo
so em manter a taxa de juros nos patamares que vem
mantendo. Há outra questão fundamental: o progra
ma de privatizações levou ao fechamento de capitais
de dezenas de empresas. Isso enfraqueceu a liqüidez
das Bolsas de Valores.
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isso, possibilitaremos o crescimento da construção ci
vil. Com securitização de recebíveis será mais fácil
obter crédito para a construção civil.

O PSDB é a favor de mais exportações, menos
importações e menores taxas de juros e defende o
mercado de capitais, a construção civil e a geração de
emprego. Por essa razão vota "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o PFL, Líder Inocêncio Oliveira?

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, está
havendo uma grande mitificação deste dispositivo.
Alguém disse, neste plenário, que ele acaba com a
fiscalização das grandes empresas no País. Ora, a
fiscalização das empresas de mercado de capitais é
feita pela CVM, a quem concedemos o poder de
agente fiscalizador, e pelo Banco Central. Nenhum
dispositivo deste projeto diz o contrário. Estou estar
recido! Já li vinte vezes o texto e ainda não encontrei
nada que possa levar a essa presunção.

Outra coisa que dizem é que o projeto fortalece
a grande empresa. Mas esta já vende nos Estados
Unidos, em Wall Street. Fortalecida sairá a pequena
empresa, que não tem meios para recapitalizar-se e
fazer novos investimentos, porque teria de vender fora
do País, mas não tem condições para tanto. Estamos
criando, pela primeira vez, uma verdadeira Bolsa, um
verdadeiro mercado de capitais.

Além disso, Sr. Presidente, precisamos cuidar
da securitização das empresas de construção civil,
para que, ao lançar seus imobiliários, estimulem o se
tor que mais absorve mão-de-obra não-especializada
e mais gera emprego e renda neste País. É este o
grande desafio que ternos pela frente. Nenhum dispo
sitivo da proposta é tão importante quanto este.

Sempre se falou em fortalecer o mercado de
capitais no Brasil, para que a Bolsa brasileira seja
reconhecida internacionalmente e nossas empresas
deixem de ir a Wall Street vender suas ações. Essa
medida atende desde o conservadorismo até a ex
trema esquerda - se é que ela ainda existe. Este é
o verdadeiro nacionalismo, é o dinheiro verde, ama
relo, azul e branco sendo investido no País. Quem
for nacionalista vota a favor da criação de um mer
cado de capitais no Brasil, que vai permitir que as
nossas empresas, sobretudo as pequenas e médi
as, possam capitalizar-se dentro do território nacio
nal e tenham condições de reinvestir, gerando em
prego e renda e fortalecendo o setor da construção
civil, incentivando assim a edificação de casas po
pulares e para a classe média.

Sr. Presidente, repito, a fiscalização é feita pela
CVM e pelo Banco Central. Com muita satisfação, o
PFL recomenda o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Como
vota o Governo, Líder Arnaldo Madeira?

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB-SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ro apenas apontar a contradição, já exaustivamente
comprovada pelos Líderes da base de sustentação
do Governo, no argumento de alguns oposicionistas
que se manifestaram favoravelmente a alguns itens
do art. 85, mas, por outro lado, apresentaram desta
que para suprimir todo o artigo.

O Governo encaminha o voto "sim", pela manu
tenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência solicita aos Srs. Deputados que tomem os
seus lugares, a fim de ter início a votação pelo siste
ma eletrônico.

Está iniciada a votação.
Queiram seguir a orientação do visor de cada

posto.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi

dência informa aos Srs. Parlamentares que foram reti
rados os seguintes destaques:

REQUERIMENTO DE DESTAQUE
(Simples)

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos do art. 161, inciso I,
e § 2° do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, destaque para votação em separado, com
vistas à suspensão do inciso 11, do art. 85, constante
do art. 4°, do Substitutivo da Comissão Especial à
proposta de Emenda de Constituição n° 407, de
2001.

Sala das Sessões, - Deputado João Paulo, lí
der do Partido dos Trabalhadores. - Professor Luizi
nho, Vice-Líder do PT.

DESTAQUE DE BANCADA
(Do Bloco PPS/PDT)

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do
art. 161, § 20, do Regimento Interno, destaque para
votação em separado da Emenda n° 8/01 à PEC n°
407-B de 2001.

Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 2002. - Pi
mentel Gomes, Bloco Parlamentar PDT/PPS - Fer
nando Coruja, vice-Líder do Bloco Parlamentar,
PDT/PPS - Rubens Bueno, Bloco Parlamentar,
PDT/PPS.
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Diz o Ministro Sepúlveda Pertence:

A meu ver, não pode o TSE se deixar
envolver na polêmica que vem agitando ho
mens públicos e jornalistas políticos sobre
se seria ou não conveniente que se viesse
impor simetria ou coerência entre as coliga
ções.

o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Portanto, Mais adiante, acrescenta:
faremos apenas esta votação. Apelo para os Srs. Par- Cabe ao TSE saber se o problema
lamentares no sentido de permanecerem no plenário, pode encontrar solução na legislação eleito-
pois haverá sessão extraordinária para votação de ral que já existe. Estou convencido de que a
duas medidas provisórias; matérias que, se não são legislação eleitoral já existente permite re-
consensuais, fazem parte de amplo entendimento. A solver o problema da consulta que foi feita.
votação das duas medidas provisórias é importante Sepúlveda Pertence cita o art. 6° da Lei n°
para que possamos dar seqüência à pauta definida 9.504, que faculta aos partidos políticos, dentro da
pelos Srs. Líderes. mesma circunscrição, fazer coligações.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço Investiga o Ministro do TSE:
a palavra pela ordem. O que significa dentro da mesma circunscrição.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem Adiante, responde:

VExa. a palavra. A própria legislação brasileira, no art.
O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Pela ordem. 86 da Lei n° 4.737, esclarece: "Nas eleições

Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o PPB enca- presidenciais, a circunscrição é o País; nas
minha o voto "sim". eleições federais, a circunscrição é o Esta-

O SR.INOCÊNCIO OLIVEIRA -Sr. Presidente, do; e nas municipais, o respectivo Municí-
peço a palavra pela ordem. pio.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem O Ministro Sepúlveda Pertence chama a aten-
V Exa. a palavra. ção para o fato de que não cabe ao TSE legislar sobre

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Pela assunto cuja legislação em vigor permite esclareci-
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, es- mento unívoco e lapidar.
tamos em pleno período de votação. Veja o painel. Diz S.Exa. mais à frente:

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Já está Por uma questão de prudência, é pre-
aberto o painel. ciso chamar a atenção que a Lei n° 9.504 já

O SR. ROBERTO ARGENTA - Sr. Presidente, regeu e, portanto, ela já foi interpretada nas
peço a palavra pela ordem. eleições gerais de 1998. Nessas, o art. 6°

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem foi interpretado e aplicado no sentido da
VExa. a palavra. desvinculação entre as coligações federais

O SR. ROBERTO ARGENTA (PHS-RS. Pela or- e as estaduais.
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PHS São esses alguns trechos expedidos pelo Minis-
recomenda o voto "sim". tro Sepúlveda Pertence em seu voto, cuja leitura reco-

O SR. HAROLDO LIMA - Sr. Presidente, peço mendo aos colegas Parlamentares, pois deixa claro o
a palavra pela ordem. quanto foi infeliz e arbitrário o posicionamento que

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem preponderou no TSE.
VExa. a palavra. Sr. Presidente, aproveito para dizer que já solici-

O SR. HAROLDO LIMA (Bloco/PCdoB-BA. tamos, em questão de ordem levantada ainda há pou-
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, co, especial atenção para o art. 49 da Constituição
gostaria de comentar trechos do voto do Ministro Se- Federal, que estabelece que é da competência exclu-
púlveda Pertence, na audiência do TSE que decidiu siva do Congresso Nacional zelar pela legislação em
pela verticalização das coligações partidárias. O voto vigor contra atos normativos que possam desfigu-
tem dez páginas, das quais destaquei algumas par- rá-Ia. Estamos, sim, diante de um ato normativo do
t Tribunal Superior Eleitoral que desfigura a legislaçãoes.

em vigor. Daí por que solicitamos de VExa. uma posi-
ção a respeito do assunto. Não cabe, Sr. Presidente
Aécio Neves, nessa questão, nenhum tipo de omis
são. VExa., ainda há pouco, quando questionado por
este Deputado e por outros, disse que caberia ao Pre
sidente da Câmara dos Deputados uma atitude de
prudência, de equilíbrio. É verdade, mas equilíbrio e
prudência também cabem ao Senado Federal. E o
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Presidente do Senado já tomou posição, sim, no sen
tido de constituir Comissão Especial para elaborar
uma PEC, cujo texto já está aqui.

Para concluir, quero dizer, com todo o respeito e
com toda a confiança em VExa., que a prudência é
recomendável, mas devemos ter cuidado para que
ela não ocupe todos os espaços e a coragem não seja
expelida para lugar nenhum.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. RONALDO VASCONCELLOS - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. RONALDO VASCONCELLOS (Blo
co/PL-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, este é um destaque importante. Estamos
votando aqui uma alteração constitucional, e o placar
eletrônico não está registrando o número de Deputa
dos votantes.

Peço a VExa. que solicite da equipe técnica que
sejam tomadas as devidas providências.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência, percebendo que não estava havendo a totali
zação, já solicitou aos técnicos que providenciem a
recomposição final do painel.

A informação que nos chega é a de que os votos
estão sendo computados normalmente e que estão
buscando solucionar o mais rapidamente possível
apenas a totalização final.

A Presidência já pediu um relatório, que está
sendo emitido agora, e comunicará ao Plenário o nú
mero de votantes. Vamos aguardar um pouco mais,
para que possa ser restabelecido o painel.

Estamos tranqüilos porque, como a votação é
aberta, e pela informação dos técnicos, existe apenas
problema de visualização do placar final.

Exatamente para que não haja qualquer dúvida,
a Presidência manterá o mesmo período - ainda vou
verificar qual é - que manteve em relação à votação
anterior. O mesmo tempo que foi dado para que a vo
tação anterior se concluísse será dado a esta vota
ção. Espero que até lá o problema esteja solucionado.

O SR. PAULO DELGADO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. PAULO DELGADO (PT-MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, quero registrar o destaque dado pela im
prensa italiana, na semana passada, à visita ao nos-

so País do Presidente da Câmara dos Deputados da
Itália, Pier Ferdinando Casini.

Em reunião com VExa., Sr. Presidente, e um
grupo de Parlamentares no Rio de Janeiro, e aqui em
Brasília, em visita à nossa Câmara dos Deputados, o
Presidente da Câmara dos Deputados da Itália afir
mou que o contato com o Parlamento brasileiro e com
a gestão de V.Exa. leva para a Itália uma experiência
que aquele povo vê como forma de recuperar para o
Parlamento mundial a centralidade das decisões polí
ticas nos nossos Países.

O instituto da imunidade parlamentar, ressalva
dos o delito de opinião ou o exagero da linguagem
parlamentar, é um exemplo do Parlamento brasileiro,
presidido por VExa., que obteve destaque esta sema
na no Corriere Della Sera, no La Repúbblica e no II
Messaggero, o que raramente ocorre em se tratando
de parlamentos da América Latina e mesmo com re
ferência ao nosso Parlamento.

Como membro da delegação parlamentar que
visitou o Parlamento italiano e outras autoridades da
república italiana no final do ano passado em compa
nhia de VExa., não poderia deixar de fazer esse re
gistro.

A visita do Presidente Casini ao Brasil foi impor
tante tanto para o Parlamento brasileiro como para o
italiano. A maioria dos colegas sabe da ligação estrei
ta entre italianos e brasileiros. O Grupo Parlamentar
Brasil-Itália é um dos maiores em funcionamento
nesta Casa. Essa cooperação bilateral reforça a idéia
de que podemos ajudar a resolver problemas nacio
nais por intermédio da ação parlamentar.

O Presidente Casini chegou a dizer à imprensa
italiana que recolheu subsidios nas conversas com
Parlamentares brasileiros no Rio de Janeiro e em Bra
sília, sob a liderança de V.Exa., e pretende iniciar na
Itália uma reforma com forte influência da iniciativa
brasileira no que diz respeito à imunidade parlamen
tar. Mais que isso, reforçar o parlamentarismo na Itália
através da central idade do parlamento, introduzindo
idéias do federalismo brasileiro.

Cumprimento V. Exa. e o Parlamento brasileiro
por essa sua iniciativa que teve grande repercussão
na Itália e em toda a Europa.

Esse é o registro que faço.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Mesa
agradece ao Deputado Paulo Delgado a lembrança e
o registro. Penso que é motivo de orgulho para o Par
lamento brasileiro passar a ser referência de um dos
principais parlamentos europeus em medidas da im
portância daquelas que aqui tomamos.
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A grande repercussão na imprensa italiana só
nos estimula a continuar na mesma direção. Cumpri
mento V.Exa. pela participação que teve em todo esse
processo.

O SR. PAULO DELGADO - Peço que sejam di
vulgadas pelos órgãos de comunicação da Casa es
sas matérias publicadas na imprensa da Itália.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Será
atendido o pedido de V.Exa.

MATÉRIAS A QUE SE REFERE O ORADOR

Jornal: Corriere Della Sera 19-1-2002

IMUNIDADE AOS pOLíTICOS, CASINI EXALTA
OSBRA~LBROSQUEAABOURAM

Rio de Janeiro - O presidente da Câmara brasi
leira. Aécio Neves, personalidade emergente da cen
tro-esquerda de Cardoso, sorriu satisfeito ao ouvir o
elogio de Pier Ferdinando Casini. Mas certamente
não percebeu nas suas palavras a referência às expe
riências internas italianas. Não é de fato um caso que
o Presidente da Câmara tenho insistido ontem na rei
vindicação "a centralidade do parlamento na vida po
lítica e a importância" desses procedimentos infeliz
mente complicados mas por vezes exatamente para
garantir essa centralidade. E para complementar os
trabalhos das instituições e para complementar o tra
balho de modernização e moralização das institui
ções do qual está a frente Neves, escolheu a reforma
mais significativa e de grande repercussão que o Pre
sidente da Câmara encontrou para conduzir ao fim
aquela que aboliu a imunidade aos parlamentares
(salvp delitos de opinião) transformando radicalmente
o regime jurídico no qual as contravenções sobre os
políticos não se podia contestar.

[referência ao processo de Berlusconi)

Casini conversou longamente com Neves, no
jantar oferecido em honra dos dois presidentes, pelo
magnata brasileiro Roberto Iríneu Marinho, em sua
casa, em uma colina no Rio. O Berlusconi da América
do Sul, considerado o King Maker da campanha elei
toral para os presidenciáveis do outono no Brasil, reu
niu uma centena de nomes de peso do show business
do Brasil [.] e alguns grandes empresários italianos.

O fato que o Presidente da Câmara estivesse
em visita na casa do magnata não impediu porem o
Jornal "O Globo» (fundado por Marinho) de publicar
ontem um venenosíssimo artigo sobre Berlusconi,
que "sem gastar um euro poderia ampliar o seu impé
rio de meios de comunicação fazendo escolher entre
dois homens de sua confiança, Casini e Marcello

Pero, o Presidente e o Conselho de Administração da
RAI.

Mas ontem Casini estava no Rio nara assinar
um protocolo de intenções entre os dois parlamentos
e foi sobre isso que ele falou. No encontro com a dele
gação brasileira falou ainda, seguidamente, sobre o
rol de garantias do Presidente da Câmara, e ainda re
feriu-se a seu próprio discurso de posse: "enquanto
os governos mudam, pois são expressão da maioria
no parlamento, local em que se podem mudar as rela
ções de forças, restarão porém, sempre ali represen
tados, os interesses sociais e os ideais de todos". É
portanto no Parlamento e no respeito aos interesses
de todos que se deve fazer a reforma. Casini lançou
ontem um novo tema: o da reforma presidencialista.
"Na Itália ele explicou aos parlamentares brasileiros,
que já vivem uma república presidencialista - há hoje
um desequilíbrio entre as regiões cujos presidentes
são eleitos diretamente, e o poder central. Alguns
gostariam de introduzir o sistema presidencial corno
complemento da reforma federalista".

[... )
Casini não pode comentar a situação interna li

vremente citando os jornalistas italianos presentes.
Disse somente: "o problema de dar mais força ao che
fe do executivo, ainda que a centralidade do parla
mento não esteja em discussão.

Jornal: La Repúbblica 19-1-2002.

Os cumprimentos ao presidente Neves por ha
ver reformado o instituto que agora será relançado na
Itália.

Casini elogia o Brasil

"Aboliu a imunidade"

Rio de Janeiro - Durante viagem ao Rio de Ja
neiro para uma série de conversas e encontros com a
comunidade italiana, com o presidente do Parlamento
brasileiro Aécio Neves, e para assinar um protocolo
de intenções entre a Câmara de Roma e a de Brasília
que introduz uma colaboração permanente sobre te
mas que vão desde o desenvolvimento econômico à
luta contra o crime organizado. Pier Fernando Casini
encontrou ainda tempo para dirigir um apelo contra a
praga do turismo sexual que envolve em particular os
menores, "para que não caia o silêncio sobre este fe
nômeno a respeito do qual reivindico o direito sacros
santo da indignação".

Neves é o artífice de uma popularíssima refor
ma que cancelou a imunidade parlamentar, e com
Casini estreitou no fim do outono uma intensa relação
de colaboração e de amizade pessoal.

[... ]
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Neves escuta consentindo aquilo que o intér
prete vai traduzindo.

[...)

Neves e Casini foram a um jantar oferecido por
Roberto Irineu Marinho, o tycoon da mídia brasileira,
e justamente ontem "O Globo", a gema deste império
mediático. um dos cotidianos mais lidos do país, dedi
cou ao que ocorreu na Itália um amplo serviço: O im
pério da comunicação a serviço do Premier". Em mar
ço' Berlusconi controlará as seis principais redes de
TV italianas, como político e corno empresário.

[... )

À mesa, com Neves, fala-se das perspectivas
de nossos países, das reformas desejadas e realiza
das por aquele que é o verdadeiro líder emergente da
política brasileira. Começando pela mais popular:
abolição da imunidade parlamentar para crimes co
muns, importante fator de moralização para a política
brasileira, do qual todos muito se orgulham.

[... )
[Casini) ouviu com grande interesse devido à

atualidade do tema e declarou aos jornalistas ter
apreciado muito a reforma que Neves contribuíu para
introduzir,. como a da imunidade parlamentar.

Jornal: 11 Messaggero 19/01/2002

Visita à América do Sul
Casini: o Parlamento deve manter-se central
"Mas existe o problema de dar muita força ao go-

verno". Elogio ao Brasil pela reforma da imunidade.

Rio de Janeiro - Na volta à Itália, Casini tem
duas preocupações em mente: a centralidade do par
lamento e os poderes do governo. A ocasião melhor
lhe ofereceu o seu equivalente. Aécio Neves. Presi
dente da Câmara brasileira que o recebeu com uma
grande delegação, quando da assinatura de um pro
tocolo de colaboração entre os parlamentos Casini
aproveita-se da ocasião para cumprimentar o colega
que entre outras coisas aprovou a reforma da imuni
dade parlamentar, reduzindo-a ao mínimo, somente
aos delitos de opinião. Este tema se encontra agora
na Itália na ordem do dia visto que, no centro desta
polêmica está o caso Berlusconi, onde se discute a
reintrodução ou ao menos a autorização para a aber
tura de procedimento.

[ ...) "A sua é uma república presidencialista e fe
derativa, a nossa ao contrário é parlamentarista e faz
pouco que conseguimos introduzir o federalismo".

[... ) Casini, aproveitando a ocasião. chama aten
ção para um tema que há muito tempo aborrece o
Brasil: o turismo sexual, e se indaga: "há turistas, in
clusive italianos que vêm também aqui com essa fina-

lidade. Mas a nossa comunidade no Brasil não se cala
sobre esse assunto. Reivindico o direito à indigna
ção".

O SR. HENRIQUE FONTANA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR HENRIQUE FONTANA (PT-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
ressaltar duas questões a respeito da votação que es
tamos fazendo. Acho muito interessante que algumas
contradições estejam passando ao largo da manifes
tação de alguns dos defensores dessa isenção tribu
tária.

O primeiro questionamento que me vem à cabe
ça é o seguinte: faz oito anos que se paga CPMF nes
te País e as bolsas de valores e as bolsas de mercado
de futuro operaram durante esse período sempre pa
gando CPMF. Casualmente, um ano, ou um ano e
meio depois de termos votado aqui uma lei que permi
te o cruzamento entre os dados da CPMF e os da Re
ceita Federal, que mostraram que 16 mil contas movi
mentaram 292 bilhões de reais e não pagaram nem
um centavo de Imposto de Renda, estamos aqui vo
tando a quebra desse sistema este ano, que perm~e

esse tipo de fiscalização.

Outro ponto também me chama atenção: alguns
fazem análise pormenorizada dos prejuízos que a
CPMF estaria causando às bolsas de valores e aos
mercados financeiros, mas também ouço os setores
que atuam nas áreas produtivas dizerem que a CPMF
também é uma causa importante de dificuldades para
esses setores. Por que aqui se usam dois pesos e
duas medidas? Quando nos dirigimos aos interesses
do mercado financeiro, parece que a sensibilidade
aumenta; quando falamos da área produtiva, sabe
mos que ela deverá pagar CPMF em qualquer cir
cunstância. Dentro de um ano caminharemos para
uma alíquota de 0,08%. Então, por que esse afã de
isentar o mercado financeiro?

Ouço tantos discursos a favor da responsabili
dade fiscal quando precisamos de 100, 200 milhões,
mas aqui estamos isentando 300 milhões de reais e
ninguém fala em responsabilidade fiscal. Não me con
formo com essa votação, Sr. Presidente. É um privilé
gio inaceitável.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência comunica ao Plenário que os técnicos estão
sanando o problema da totalização dos votos. Até
este instante votaram 417 Srs. Parlamentares.
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Será expedida lista com a relação dos votantes
para os que queiram fazer alguma conferência.

O SR. ROBSON TUMA - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ROBSON TUMA (PFL-SP. Questão de
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o art.
187 do Regimento Interno diz o seguinte:

Art. 187. A votação nominal far-se-á
pelo sistema eletrônico de votos, obedeci
das as instruções estabelecidas pela Mesa
para sua utilização.

§ 4° Quando o sistema eletrônico não esti
ver em condições de funcionamento, e nas
hipóteses de que tratam os arts. 217, IV, e
218, § 8°, a votação nominal será feita pela
chamada dos Deputados, alternadamente,
do norte para o sul e vice-versa (... ).

Sr. Presidente, levanto essa questão de ordem
preocupado com momento que vivemos no passado.
Também concordo que o sistema eletrônico de vota
ção está em perfeitas condições, mesmo porque,
quando votei, imediatamente meu nome acendeu.
Obviamente, isso me deu a demonstração de que só
há uma falha na computação do número de votantes.
Porém, para que não tenhamos na abertura do painel
qualquer Parlamentar com dúvida quanto ao seu voto,
até mesmo por erro no momento do voto, colocando
dessa forma em dúvida o processo de votação, gosta
ria que V.Exa. tomasse a decisão de ouvir os Líderes
sobre o que será feito nesta votação, para que, no fi
nal, não tivéssemos os mesmos constrangimentos
que tivemos no passado por causa do painel eletrôni
co.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado
Robson Tuma, indefiro a questão de ordem de V.Exa.
Se no final da votação o painel divulgar a totalização
dos votos, ou seja, quem votou "sim" e quem votou
"não", de forma que todos tenham dela conhecimen
to, obviamente, isso significará que o painel funcio
nou.

Portanto, fique tranqüilo, porque este Presiden
te zelará pela segurança da votação.

O SR. AGNALDO MUNIZ - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. AGNALDO MUNIZ (Bloco/PPS-RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
votação anterior acompanhei a orientação do partido.

Sr. Presidente, também quero dizer que a deci
são do TSE que limita a questão das coligações está
trazendo transtornos muito grandes em todos os
Estados do Brasil.

Minha preocupação é muito grande. Dá a en
tender que não estamos fazendo o dever de casa e
que agora o Judiciário está fazendo o nosso papel.

Entendo que o Congresso deve tomar posição
diante dessa questão. Não podemos deixar o Judiciá
rio tomar um posicionamento mudando as regras do
jogo no final do segundo tempo. Essa decisão poderá
trazer grandes transtornos para a democracia no nos
so País. O que farão os pequenos partidos, que não
estão organizados para essa situação eleitoral esta
belecida pelo TSE?

Nós, do Poder Legislativo, precisamos nos unir
e trabalhar em busca de um decreto legislativo que
solucione essa questão. Precisamos resolver o pro
blema e, assim, exercer nosso papel. Com isso, esta
remos caminhando no sentido de não deixar que se
jam veiculadas na imprensa matérias sugerindo que
não estamos fazendo nosso serviço, o que não é ver
dade.

Sr. Presidente, estamos aqui para trabalhar. Qu
eremos uma reforma partidária justa, correta, mas no
momento certo. Não pode ser próxima de um período
eleitoral como o que já estamos vivendo. Quando to
dos nós estamos entabulando coligações e traba
lhando no sentido das articulações políticas, somos
surpreendidos por um entendimento do TSE que nos
traz grandes problemas. Não podemos aceitar isso.

Sr. Presidente, registro minha indignação em re
lação a essa situação. Tenho certeza de que encon
traremos um caminho benéfico para todos que partici
pam do processo eleitoral.

O SR. JOSÉ CHAVES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ CHAVES (PMDB-PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na votação
anterior acompanhei o partido.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Informo
ao Plenário que votaram até este instante 475 Srs.
Deputados.

O SR. RUBENS BUENO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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A SRA. LUCI CHOINACKI - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

A SRA. LUCI CHOINACKI (PT-SC. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, em primei
ro lugar, gostaria de comunicar ao Plenário que enca
minhei pedido de realização de sessão solene no dia
22 de maio para comemorarmos os setenta anos do
voto feminino no Brasil.

São 500 anos de ocupação deste bonito territó
rio brasileiro, e apenas há setenta anos as mulheres
brasileiras se tornaram um pouco cidadãs com o direi
to de votar e serem votadas.

Esperamos que neste ano possamos eleger
muito mais mulheres comprometidas com a causa po
pular e com a inclusão de tantos milhões de mulheres
neste País que estão excluídas da nossa economia,
do direito à escola, à cultura, de serem cidadãs.

Por isso essa data é muito importante. As mu
lheres brasileiras, por intermédio de toda a luta femi
nista, conquistaram o direito de votar e de receber o
voto. Embora sejamos minoria na Câmara dos Depu
tados, lutamos para ocupar um espaço, defender as
trabalhadoras, buscar justiça e levar cidadania a mi
lhões de mulheres pobres. Comemoramos a conquis
ta de mais espaço na sociedade brasileira, mas preci
samos conquistar mais direitos. Muitos avaliam que a
democracia de um País se mede pela conquista das
mulheres. Neste caso, o Brasil está atrasado. Para
que a democracia verdadeira seja conquistada no
Brasil é preciso que as mulheres conquistem mais di
reitos sociais e sofra menos violência nos lares.

O SR. JUTAHY JUNIOR - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

(Aécio Neves) - Tem questão do painel. Obviamente essa decisão será co
letiva.

Os técnicos solicitam permissão para apagar
por alguns instantes o painel e novamente reacen
dê-lo sem prejuízo dos votos dados. No painel interno
consta a totalização dos votos. Já votaram 475 Srs.
Parlamentares até este instante. É uma tentativa que
farão para que, ao reacender o painel, já apareça a to
talização. Os técnicos dão a segurança de que os vo
tos contabilizados reaparecerão no mesmo estágio.

Portanto, como é uma votação nominal, vou au
torizar que o painel seja apagado e imediatamente re
acendido, na busca de uma solução para esse proble
ma.

Sr. Presidente, queria citar aquele que para mim
representou algo que classifico como símbolo de ca
ráter nesta Casa, com o qual aprendi e quero continu
ar aprendendo a conviver: Deputado Wa~er Pinheiro,
Líder do Partido dos Trabalhadores.

Sr. Presidente, ao agradecer a todos a oportuni
dade por essa convivência, quero deixar também re
gistrados meu respeito a V.Exa. e minha gratidão pelo
convívio fraterno nesse período como Líder do PPS.

Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Receba
também minhas homenagens, Deputado Rubens Bu
eno.

o SR. PRESIDENTE
VExa. a palavra.

O SR. RUBENS BUENO (Bloco/PPS-PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a
bancada do PPS reuniu-se hoje e elegeu o Deputado
João Herrmann Neto como nosso Líder para este ano
nesta Casa. Diante disso, gostaria de agradecer o
apoio que recebi, até porque estava pela primeira vez
desempenhando as funções de Líder nesta Casa e
recebi o apoio de figuras reconhecidas por sua expe
riência, pelo respeito que têm àqueles que estão inici
ando o mandato.

Agradeço aos Deputados a convivência, com a
qual aprendi muito, e a relação pessoal e humana.

Sr. Presidente, neste momento gratificante para
mim, quero deixar registrada uma experiência boa
das pessoas com quem convivi. E, por essas pesso
as, quero que cada bancada se sinta representada:
Deputados Eduardo Campos, do PSB; Inácio Arruda,
do PCdoB: Bispo Rodrigues, Líder do PL: Roberto
Jefferson, Líder do PTB; Odelmo Leão, Líder do PPB;
Geddel Vieira Lima, Líder do PMDB; Jutahy Junior, lí
der do PSDB; Inocêncio Oliveira, Líder do PFL; Arnal
do Madeira, Líder do Governo nesta Casa, o qual,
com muita paciência, soube dialogar comigo nesse
período de convivência fraterna; Miro Teixeira, Líder
do PDT, que fez parte do bloco conosco nesse perío
do.

O SR. EZIDIO PINHEIRO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. EZIDlO PINHEIRO (Bloco/PSB-RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, meu
voto na votação anterior foi de acordo com o PSB.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Srs. De
putados, estamos na busca de uma solução para a
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O SR. JUTAHY JUNIOR (PSDB-BA. Pela or- um partido que tem trilhado conosco diversas lutas no
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o caminho da democracia.
PSDB recomenda o voto "sim". Praticamente todos do O PPS perde, sem dúvida alguma, com a saída
partido já votaram. Pedimos aos que não o fizeram do companheiro Rubens Bueno. Em contrapartida,
que compareçam ao plenário. ganha com a nova liderança do partido. S.Exa. terá

A matéria é de suma importância para o País. uma tarefa muito difícil pela frente: substituir alguém
Há necessidade real de isentarmos as bolsas de valo- da postura e qualidade parlamentar do companheiro
res do pagamento da CPMF. Isso fortalece o capitalis- Rubens Bueno. Creio que o Deputado João Herr-
mo e o investimento no País e estimula diversas em- mann tem todas as condições de assumir essa lide-
presas a realizar os seus negócios na bolsa de valo- rança. O desafio é grande, nobre Deputado. V.Exa.
res do Brasil e não na de Nova Iorque. Podemos per- porém tem todas as condições de vencê-lo.
mitir ingresso de capital para fazer capitalização das Assim sendo, ao Deputado Rubens Bueno o
empresas, e a forma mais barata é através das ações. meu abraço sincero e o agradecimento pela referên-
Um mercado de capital forte e ativo é extremamente cia a minha pessoa. Tenha, companheiro, a certeza
importante para a geração de emprego e para o forta- de que encerramos nossa missão na liderança de
lecimento da economia. nossos partidos, mas, nesse convívio, ganhei um

Por isso, Sr. Presidente, o PSDB recomenda o amigo sincero e grande companheiro.
voto "sim". Faltam poucos Parlamentares do PSDB, Muito obrigado.

mas gostaríamos de convidar os que se encontram O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Cumpri-
na Casa a virem ao plenário votar essa matéria. Prati- mento o Deputado João Herrmann Neto por essa
camente não tivemos nenhum voto contrário; espera- nova função na bancada do PPS, e também o Depu-
mos, inclusive, que não exista. Mas quanto mais votos tado Rubens Bueno pelo excepcional desempenho à
tivermos, mais segurança teremos para a votação frente da Liderança do seu partido. S.Exa. foi um par-
dessa matéria. ceiro fundamental em todas as principais transforma-

São necessários 308 votos. Não podemos jogar ções ocorridas no Parlamento ao longo desse último
fora a oportunidade de dar essa contribuição à econo- ano. E tenho certeza de que continuará nos ajudando
mia do País e ao fortalecimento das empresas, dos nesse caminho.

mercados de capitais e à geração de emprego tão ne- O SR. JOÃO HERRMANN NETO _ Sr. Presi-
cessária para o País. dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. WALTER PINHEIRO - Sr. Presidente, O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Tem
peço a palavra pela ordem. V Ex I. a. a pa avra.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem O SR. JOÃO HERRMANN NETO (Blo-
V.Exa. a palavra. co/PPS-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Pela or- Presidente, gostaria de rememorar alguns instantes
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ouvi de 1999, quando os Deputados Regis Cavalcante,
atentamente o pronunciamento do Deputado Rubens Ivan Paixão e eu chegamos, eleitos pelo PPS, à Câ-
Bueno e quero, rapidamente, registrar a importância mara dos Deputados.
da convivência com o Deputado na Liderança do PPS Havia um sintoma de desânimo num partido

durante este ano. que havia lançado um candidato à Presidência da Re-
S.Exa. demonstrou, pelo menos ao Colégio de pública, o companheiro Ciro Gomes, que obteve ape-

Líderes, além de serenidade, tranqüilidade e capaci- nas 12% dos votos nacionais, e tinha conseguido ele-
dade na condução da sua bancada, e revelou-se de ger apenas três Deputados.

um comportamento sem igual. A tarefa de nos fincarmos, de nos estabilizar-
Figura humana e solidária, o companheiro sou- mos e nos realizarmos como partido foi árdua, dura e

be a todo momento respeitar as opiniões dos colegas insana na Casa. Contamos com a compreensão do
e conviver com as divergências. Foi uma grande opor- Presidente, na época, Deputado Michel Temer, mas,
tunidade conviver com uma pessoa de seu quilate, se não fossem os Deputados recém-eleitos, de prime-
com quem muito aprendemos. ira ordem e de qualidade insuperável, com suas con-

Gostaria de agradecer, em nome da bancada vicções de construir um grande partido de esquerda
do PT, a oportunidade de estabelecer relações com nacional, de construir uma democracia e mudar os ru-
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mos do sistema atual, não teríamos conseguido che- matéria. Aliás, refiz um agora na Int~rnet. M~strei ~ue

gar até onde chegamos. o eleitor que votasse no mesmo pa~ldo em ~InCO dlfe-
Chegaram Deputados da primeira ordem, de rentes Estado~ poderia e~e~er pa~ldos coligados ou

qualidades insuperáveis, mas, neste momento, eu, partidos da.s diversas poslç~es e~lstentes .na Casa.
que não sou dado à pieguice, todos me conhec~m O eleitor, portanto,. nao tena garantido o nexo
nesta Casa, sou convidado a substituir, talvez, o In- entre campanha e exerCICIO do mandato.
substituível. Não adiantaria construir um partido, Elaborei projeto de lei sobre a matéria - aliás, há
crescermos aqui dentro, se não tivéssemos um ho- poucos minutos o Deputado Jaime Martins comuni-
mem como Rubens Bueno para fortalecê-lo, mantê-I? cou-me que, como Relator desse projeto de lei de mi-
não pari passu em tamanho, mas em qualidade, efl- nha autoria, ofereceu parecer contrário. Portanto, co-
ciência, proficuidade e, mais do que nunca, em capa- munico à Casa que sou a favor da matéria como sem-
cidade de trabalho dentro da Câmara dos Deputados. pre fui, defendi-a na Comissão de Reforma Política e
Sem S.Exa. nada disso seria possível. apresentei projeto de lei, dando coerência aos parti-

as doze Deputados do PPS, seu Presidente na- dos em escala nacional e, sobretudo, assegurando ao
cional, Senador Roberto Freire, nosso presidenciável eleitor nexo entre campanha e exercício de mandato.
Ciro Gomes, todos temos hoje que dar um tributo Sr. Presidente, não sei qual será a posição do
enorme à figura do Deputado Rubens Bueno. Aqueles meu partido para com essa matéria, até porque não
que conviveram com S.Exa., como o Deputado Walter debatemos o tema, assim como não o fez a Comissão
Pinheiro acaba de dizê-lo, e os d~mais Líderes na da Reforma Política. Registro que, quanto ao mérito,
Casa, viram não somente a sua senedade: mas como sem dúvida, sou favorável e sei que o PT também o é.
esse homem não se verga em nenhum Instante ao Quanto ao momento, parece-me _ impressão que te-
defender seus princípios. nho sem maiores estudos jurídicos - que foi também

Não houve um momento durante todo o ano de correta e corajosa a decisão.
2001 em que S.Exa. titubeasse na defesa dos princí- É uma boa medida, em ótimo momento, mas
pios inarredáv~is da democr~~ia.Portanto, não.assu- gostaria de ouvir mais o meu partido, ponderações ju-
mo; tento continuar, .e c~m dificuldade, como disse o rídicas, etc. No entanto, como muito foi dito aqui, que-
Deputado Walter Plnhelr~, os tra~alhos de S.Exa. ro firmar meu ponto de vista e reiterar que tudo o que
Não digo do Deputado, digo do ar:lI~o, ao qu~1 peço discuti na Comissão, inclusive com o Ministro Nelson
que seja meu conselheiro no exerCICIO dessa Llderan- Jobim, relacionado ao projeto de lei que formulei con-

ça. tinua sendo importante para a moralização do com-
Parabéns ao PPS por ter um Deputado à altura portamento político em nosso País.

do Deputado Rubens Bueno, e parabéns ao seu Esta- Muito obrigado.

do, o Paraná. O SR. L1NCOLN PORTELA _ Sr. Presidente,
Muito obrigado, Sr. Presidente. peço a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Aé-
O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES - Sr. Presiden- cio Neves) _ Tem V.Exa. a palavra.

te, peço a palavra pela ordem. O SR. L1NCOLN PORTELA (Bloco/PSL-MG.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem Pela ordem. Sem revisão do orador.) _ Sr. Presidente,

V.Exa. a palavra. ontem, quando falei sobre a leishmaniose, cometi um
O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES (PT-MG. Pela equívoco. Disse que duas pessoas haviam morrido ví-

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que- timas da doença em Minas Gerais. Na verdade foram
ro apenas fazer um registro. quatro.

Sou membro da Comissão da Reforma Política Em São Paulo, também têm ocorrido mortes.
e, nessa condição, participei de vários debates. O Mi- Sei que o Ministério da Saúde está estudando esse
nistro Nelson Jobim aqui compareceu algumas vezes, assunto com carinho, mas é preciso mais cuidado. O
quando tive oportunidade, Sr. Presidente, de defen- fato de só neste ano ter havido quatro mortes no Esta-
der vários pontos de vista, como o fiz desde a instala- do de Minas Gerais é grave. Há o risco de uma epide-
ção da Comissão ao apresentar projeto de lei referen- mia de leishmaniose.
te a essa confusão partidária que há nas eleições na-
cionais. Obrigado.

Durante os debates, mostrei a promiscuidade O SR. BABÁ - Sr. Presidente, peço a palavra
existente. Tive oportunidade de fazer estudos sobre a pela ordem.
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zão.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Agrade

ço-lhe, Deputado José Thomaz Nonô.
O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT-SC.

Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero chamar a atenção para um fato: vamos supor
que ao abrir o painel não apareça a totalização e
VExa. divulgue essa lista. Alguém pode perceber que
deram 307 votos e um Deputado pode dizer: "Eu não

(Aécio Neves) - Tem os votos individuais de cada Parlamentar. Não anun
ciarei o resultado da votação; encaminharei a cada Lí
der partidário e só anunciarei o resultado depois que
todos os Líderes façam as devidas conferências e
concordem com o anúncio e a formalização do resul
tado, para que imediatamente possamos identificar
as razões de mais esse lamentável problema.

Esse foi o entendimento unânime dos Srs. Líde
res partidários.

A Mesa consulta se há algum Sr. Parlamentar
que ainda não votou.

A Presidência vai encerrar a votação.
O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem

VExa. a palavra.
O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ (PFL-AL. Pela

ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ro chamar a atenção de V.Exa., com todo o respeito,
para o grave precedente.

VExa. vai revelar votos sem concluir a votação.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não.
O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - V.Exa. acabou

de dizer.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Então este

seu caro amigo se expressou equivocadamente. Vou
tentar ser mais claro. A Presidência vai encerrar a vota
ção. Caracterizando-se os votantes e o resultado final
de votos a favor e contra, está consolidada a votação e a
Presidência anuncia o resultado. Não aparecendo, por
algum problema, que pode ser exatamente problema de
iluminação naquele espaço do painel, já que aqui no
computador está registrando - senão já teria tornado
outra providência - a totalização final, emitirei a lista.

Até este instante, se não me engano, já votaram
452 Srs. Parlamentares.

Então, apenas após a conclusão da votação 
estamos falando de uma votação aberta - é que im
primirei a lista, o que se faz normalmente. E apenas
depois que os Srs. Líderes partidários tiverem acesso
a essa lista proclamarei o resultado.

O SR. JOSÉ THOMAZ NONÔ - V. Exa. tem ra-

O SR. PRESIDENTE
V Exa. a palavra.

O SR. BABÁ (PT-PA. Pela ordem. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de justificar meu
voto nas votações anteriores. Votei de acordo com a
decisão da bancada.

Nesta votação, obviamente, votaremos contrari
amente, porque não podemos aceitar que grandes
empresas sejam beneficiadas enquanto a maioria dos
trabalhadores tem de pagar a CPMF religiosamente,
embora já sejam escorchados pelos mais variados im
postos. Esse é mais um imposto que vem atingindo a
classe trabalhadora, que já tem seus salários bastante
arrochados. Por isso mesmo essa situação é esdrúxu
la. Enquanto grandes empresas muhinacionais terão o
benefício dessa lei, a maioria dos trabalhadores rece
bem seus salários com o desconto da CPMF.

Essa situação mostra claramente qual a priori
dade do Governo de Fernando Henrique Cardoso,
que, não cansado de entregar as nossas empresas
estatais na mão do capital multinacional, através do
vergonhoso processo de privatizações, não cansado
de instalar o PROER, ainda no seu primeiro Governo,
beneficiando, com mais de 20 bilhões de dólares à
época, banqueiros que roubaram dinheiro público,
agora favorece empresas que estão sendo aquinhoa
das com mais esse presente; empresas multinaciona
is e até grandes empresas nacionais.

Tenho absoluta certeza de que a pequena em
presa, o microempresário e o trabalhador assalariado
estão sendo massacrados diariamente porque têm
de pagar a CPMF.

Portanto, é necessário ver o que representam
as votações neste Congresso. Os trabalhadores têm
de estar atentos a isso. Os interesses dos trabalhado
res sempre são colocados em último plano, enquanto
o interesse do grande empresariado nacional, dos
grandes latifundiários e da grande empresa multinaci
onal é acolhido pela maioria desta Casa.

Votamos contra para marcar a posição do Parti
do dos Trabalhadores neste fato e em defesa da clas
se trabalhadora.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência vai encerrar a votação. Antes apenas comuni
ca ao Plenário o entendimento unânime entre os Lí
deres partidários.

Surgiu um problema no painel e, obviamente,
buscaremos as suas razões. Encerrarei a votação em
seguida. Abriremos o painel. Se a totalização dos vo
tos ali ocorrer, com a identificação dos votos "sim",
"não" e "abstenção", estará assegurado o resultado
da votação.

Se ainda se mantiver esse problema e não apa
recer a totalização - o computador que está atrás da
mesa está registrando a totalização: 450 Deputados
votaram até agora - vou emitir a lista de votação com
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votei assim." Vamos criar uma situação muho grave.
Isso pode acontecer na hora em que passar a lista.

A lista não vai resolver a questão, porque, ao
passar a lista e pronunciar o resultado da votação, po
derá ocorrer a discordância de um Deputado dizendo
que não votou daquela forma.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Deputado
Fernando Coruja, entendo a preocupação de VExa.,
mas me permita dizer que esse ato não é digno de um
Parlamentar. Pode ocorrer que o resultado da votação
apareça corretamente no painel, funcionando na sua
totalidade e jamais vai modificar uma votação.

O SR. FERNANDO CORUJA - Então, VExa.
deve abrir o painel; não precisa distribuir a lista para
ver o resultado e proclamá-lo.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está en
cerrada a votação.

O SR. JOÃO PAULO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. JOÃO PAULO (PT-SP. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero fazer outra

Propoelç.lll.o: PEC N° 407/200"1 - DVS - PSS/PCdoS 
ART. 85 ( ART. 4° DO SUSST.)

Inicio Vot:açAo : 27/02/2002 "19:45

Fi.... Votação: 27/0212002 20;29

Resultado do VotacAo
Sim 336
NAo "1"14
Ab.t.ençAo 1

Total da Votaçao 45"1

Art. "17 "1

Total QuorulTI 4!52

consideração: a nossa concordância evidentemente
ocorrerá com o aparecimento dos votos.

(O painel eletrônico exibe o resultado da vota-
ção.)

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - As pala
vras de VExa. são mágicas, Deputado João Paulo. A
Presidência agradece a V.Exa.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência anuncia o resultado da votação:

VOTARAM

Sim 336

Não 114

Abstenção 1

Total 451

É mantido o dispositivo destacado (art. 85, cons
tante da redação dada pelo art. 4° do Substhutivo
adotado pela Comissão Especial)

LISTAGEM DE VOTAÇÃO

Pre.ldlram a VotaçAo: Aécio Nev•• - "17:04

Orlentaçao
PFL -Si....
PSDS-Si...
PMDB-Si...
PT- Não
PPB -Sim
PTB - Sim
PDT/PPS - Liberado
PUPSL- Sim
PSBIPCDOB - Nilo
GOV. -Sim

RORAIMA
A.irton Cascavel
Alceste Almeida
Alrnlr Sá
Luciano Castro
Luis Barbosa
Robérlo Ar"st.::do
SalofTlêo Cr-uz

Total Roraima: 7

AMAPÁ
Antonio Fallao
Sedu Plcanço
Eduardo Seabra
Evandro MllhOnlen
,Jurandil Juarez

Partido

PPS
PL
ppe

PFL
PFL
PL
PFL

PSDe
PL
PTB
PSB
PMDB

aloco

PDT/PPS

PUPSL

PSBlPCDOB

Ve>to

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Slnl

Slrn
Slnl
Sim
NS<>
NS<>

L ,- ~

COSEV - Coorden.çao do 51._...... EletrOn/co de VObIlçAo PAgina: "1 da "1 "
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Partido Bloco Voto
AMAPÁ
Sérgio Barcellos PFL Sim

Total Amapá: 6

PARÁ
Anivaldo Vale PSOB Sim
Asdrubal Bentes PMOB Sim
Babá PT Nao
Oeusdeth Pantoja PFL Sim
Elcione Barbalho PMOB Sim
Gerson Peres PPB Sim
Haroldo Bezerra PSOB Sim
Josué Bengtson PTB Sim
Nicias Ribeiro PSOB Não
Paulo Rocha PT Não
Raimundo Santos PL Sim
Renildo Leal PTB Sim
Socorro Gomes PCdoB Não
Vic Pires Franco PFL Sim
Zenaldo Coutinho PSOB Sim

Total Pará: 15

AMAZONAS
Átila Lins PFL Sim
Or. Gomes PFL Sim
Euler Ribeiro PFL Sim
Francisco Garcia PFL Sim
Luiz Fernando PPB Sim
Paudemey Avelino PFL Sim
Silas Câmara PTB Sim
Vanessa Grazziotin PCdoB PSB/PCOOB Não

Total Amazonas: 8

RONOONIA
Agnaldo Muniz PPS POT/PPS Não
Euripedes MIranda POT POT/PPS Não
Expedito Júnior PSOB Sim
Marinha Raupp PMOB Sim
Nillon Capixaba PTB Sim
Oscar Andrade PL Sim

Total Rondonla : 6

ACRE
IIdefonça Cordeiro PSOB Sim
JoãoTota PPB Sim
Márcio Bittar PPS POTJPPS Sim
Nilson Mourão PT NAo
Sérgio Barros PSOB Sim

Total Acre: 5

TOCANTINS
AntOnio Jorge PTB Sim
Oolores Nunes PMOB Sim
Edmundo Galdino PSDB Sim
19or Avelino PMOB Sim
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Pertido Bloco Voto

Total Tocantins: 4

MARANHÃO
Albérico Filho PMOB Sim
Antonio Joaquim Araújo PPB Sim
Cesar Bandeira PFL Sim
Costa Ferreira PFL Sim
Eliseu Moura PPB Sim
Francisco Coelho PFL Sim
Gasta0 Vieira PMOB Sim
João Castelo PSOB Sim
José Antonio Almeida PSB PSB/PCDOB Não
Mauro Fecury PFL Sim
Neiva Moreira POT Não
Nice lobão PFL Sim
Pedro Femandes PFL Não
Pedro Novais PMDB Sim
Remi Trinta PL PUPSL Sim
Roberto Rocha PSDB Sim
Sebastião Madeira PSOB Sim

Total Maranhão: 17

CEARÁ
Adolfo Marinho PSDB Sim
Almeida de Jesus Pl PlIPSL Não
Aníbal Gomes PMDB Sim
Eunício Oliveira PMDB Não
Inácio Arruda PedoB PSB/PCDOB Não
José Unhares PPB Sim
José Pimentel PT Não
léo Alcântara PSDB Sim
Marcelo Teixeira PMDB Sim
Mauro Benevides PMDB Sim
Moroni Torgan PFl Sim
Nelson Otoch PSDB Sim
Pimentel Gomes PPS Sim
Pinheiro Landim PMOB Sim

Raimundo Gomes de Matos PSDB Sim

Roberto Pessoa PFl Sim

Rommel Feijó PSDB Sim
Sérgio Novais PSB PSB/PCDOB Não
Vicente Arruda PSDB Sim

Total Ceará: 19

PIAuí
Atila lira PSOB Sim
B.Sá PSOB Sim

Ciro Nogueira PFl Sim
Heráclito Fortes PFL Sim

João Henrique PMDB Sim

Marcelo Castro PMOB Sim

Paes Landim PFl Sim
Themlstocles Sampaio PMDB Sim
Wellington Dias PT Nilo
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Total Piauí: 9

RIO GRANDE DO NORTE
Ana Catarina
Carlos Alberto Rosado
Iberê Ferreira
Lalre Rosado
Lavoisier Maia
Múcio Sá
Ney Lopes

Total Rio Grande do Norte: 7

PARAíBA
Adauto Pereira
Armando Abllio
Avenzoar Arruda
Carlos Dunga
Damiêo Feliciano
Domiciano Cabral
Efraim Morais
Enivaldo Ribeiro
Inaldo Leitão
Ricardo Rique
Wilson Braga

Total Paraíba: 11

PERNAMBUCO
Armando Monteiro
Djalma Paes
Eduardo Campos
Fernando Ferro
Inocêncio Oliveira
João Colaço
Joel De Hollanda
José Chaves
José Mendonça Bezerra
José Múcio Monteiro
Luiz Piauhylino
Marcos de Jesus
Maurilio Ferreira Lima
Osvaldo Coelho
Pedro Corrêa
Pedro Eugênio
Ricardo Fiuza
Salatiel Carvalho
Severino Cavalcanti
Wolney Queiroz

Total Pernambuco: 20

ALAGOAS
Augusto Farias
Divaldo Suruagy
GIvaIdo Carimba0
Helenildo RIbeiro
JoAoCaldas

Partido

PMOB
PFL
PTB
PMOB

PFL
PTB
PFL

PFL
PSDB
PT
PTB
PMOB
PSDB
PFL
PPB
PSOB
PSOB
PFL

PMOB
PSB
PSB
PT
PFL
PSDB
PFL
PMOB
PFL
PSDB
PSDB
PL
PMOB
PFL
PPB
PT
PPB
PMOB
PPB
POT

PPB
PST
PSB
PSDB
Pl

Bloco

PSBIPCDOB

Voto

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Na<>
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
NAo
Nilo
NAo
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Na<>
Sim
Sim
Sim
Não

Nlo
Sim
Nlo
Sim
NAo
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ALAGOAS
José Thomaz Nonô
Luiz Dantas
Olavo Calheiros
Regis Cavalcante

Total Alagoas: 9

SERGIPE
Augusto Franco
Ivan Paixão
Jorge Alberto
José Teles
Pedro Valadares
Sérgio Reis
Tênia Soares

Total Sergipe: 7

BAHIA
Ariston Andrade
Benito Gama
Claudio Cajado
Eujáclo SlmOes
Félix Mendonça
Francistônio Pinto
Geddel Vieira Lima
Gerson Gabrielli
Haroldo Lima
Jaime Fernandes
Jairo Carneiro
Jaques Wagner
Jo30 Almeida
João Leão
Jonival Lucas Junior
Jorge Khoury
José LourenÇO
José Rocha
Jutahy Junior
Leur Lomanto
Luiz Alberto
Luiz Moreira
Mário Negromonte
Milton Barbosa
Nelson Pellegrino
Nilo Coelho
Paulo Braga
Paulo Mag''1lhães
Pedro Irujo
Reglnaldo Germano
Roland Lavigne
Saulo Pedrosa
Ursícino Queiroz
Waldir Pires
Walter Pinheiro

Partido

PFL
PT8
PMDB
PPS

PSDB
PPS
PMDB
PSDB
PS8
PT8
PCdoB

PFL
PMDB
PFL
PL
PTB
PFL
PMDB
PFL
PCdoB
PFL
PFL
PT
PSDB
PPB
PMDB
PFl
PMDB
PFL
PSDB
PMDB
PT
PFL
PPB
PFl
PT
PSDB
PFl
PFL
PFl
PFL
PMDB
PSDB
PFL
PT
PT

Bloco

PDTIPPS

PSB/PCD08

Voto

Não
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Não

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Nêo
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
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~ Partido Bloco Valo

Total Bahia: 35

MINAS GERAIS
Aécio Neves PSDB Art. 17
Antônio do Valle PMDB Sim
Aracely de Paula PFL Sim
Bonifácio de Andrada PSDB Sim
Cabo Júlio PST Sim
Carlos Mosconi PSDB Sim
Cleuber Carneiro PFL Sim
Custódio Mattos PSDB Sim
DanDo de Castro PSDB Sim
Edmar Moreira PPB Sim
Eduardo Barbosa PSDB Sim
Elias Murad PSDB Sim
Eliseu Resende PFL Sim
Fernando Diniz PMDB Sim
Gilmar Machado PT Não
Glycon Terra Pinto PMDB Sim
Hélio Costa PMDB Não
Herculano Anghinetti PPB Sim
Ibrahim Abi-Ackel PPB Sim
Jaime Martins PFL Sim
João Magalhaes PMDB Sim
João Magno PT Não
José Miiitão PTB NAo
Lael Varella PFL Sim
Li ,:oln Porteia PSL PUPSL Sim
Márcio Reinaldo Moreira PPB Sim
Marcos Uma PMDB Sim
Maria do Carmo Lara PT Nao
Mário Assad Júnior PL PUPSL Sim
Mário de Oliveira PST Sim
Mauro Lopes PMDB Sim
Narcio Rodrigues PSDB SIm
Nilmário Miranda PT Não
Odelmo Leão PPB Sim
Olimpio Pires PDT NAo
Osmânio Pereira PSDB Sim
Paulo Delgado PT Não
Philemon Rodrigues PL PUPSL Sim
Rafael Guerra PSDB Sim
Romel Anizio PPB Sim
Romeu Queiroz PTB Sim
Ronaldo Vasconcellos PL PUPSL Sim
Saraiva Felipe PMDB Nao
Saulo Coelho PSDB Sim
Sérgio Miranda PCdoB NAo
Sílas Brasileiro PMDB Sim
Tllden Santiago PT Nao
Virgílio Guimarães PT Não
Vittorio Medioli PSDB Sim
Walfrido Mares Gula PTB Sim
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Partido Bloco Voto

Total Minas Gerais: 50

ESP(RITO SANTO
Joao Coser PT Não
José Carlos Elias PTB Sim
José Carlos Fonseca Jr. PFL Sim
Magno Malta PL Não
Marcus Vicente PP8 Sim
Max Mauro PTS Não
Ricardo Ferraço PPS PDT/PPS Sim
Rita Camata PMDB Não
Rose de Freitas PSDB Sim

Total Espírito Santo: 9

RIO DE JANEIRO
Aldir Cabral PFL Sim
Alexandre Cardoso PSB Não
Alexandre Santos PSDB Sim
Arolde de Oliveira PFL Sim
Bispo Rodrigues PL Sim
Candinho Maltos PSDB Sim
Carlos Nader PFL Sim
Carlos Santana PT Não
Oino Fernandes PPB Sim
Or. Heleno PSDB Sim
EberSilva PST Sim
Eurico Miranda PPB Sim
Fernando Gabeira PT Não
Fernando Gonçalves PTB Sim
lédio Rosa PFL Sim
Jair Bolsonaro PPB Não
Joâo Sampaio POT Não
Jorge Biltar PT Não
Jorge Wilson PSDB Sim
Laura Carneiro PFL Sim
Luisinho PPB Sim
Luiz Ribeiro PSDB Sim
Luiz Sérgio PT Não
Márcio Fortes PSDB Sim
Milton Temer PT Não
Miriam Reid PSB PSB/PCOOB Não
Miro Teixeira PDT POT/PPS Não
Paulo Baltazar PSB PSB/PCOOB Nêo
Paulo de Almeida PFL Sim
Paulo Feij6 PSDB Sim
Paulo Lessa PPB Sim
Reinaldo Gripp PL PUPSL Sim
Roberto Jefferson PTB Sim
Rodrigo Maia PFL Sim
Ronaldo Santos PSDB Sim
Rubem Medina PFL Sim
Simão Sessim PPB Sim
Valdeci Palva PSL PUPSL Sim
Vivaldo Barbosa POT POT/PPS Não
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Partido Bloco Voto
RIO DE JANEIRO
Wanderley Martins PSB PSB/PCDOB N:!o

Total Rio de Janeiro: 40

SAOPAULO
Alberto Goldman PSDB Sim
Aldo Rebelo PCdoB PSB/PCDOB Nlo
André Benassi PSDB Sim
Angela Guadagnin PT Nlo
Antonio Carlos Pannunzjo PSDB Sim
Antonio Kandir PSDB Sim
Arlindo Chinaglia PT Nlo
Arnaldo Faria de Sá PTB Sim
Arnaldo Madeira PSDB Sim
Ary Kara PTB Sim
Bispo Wanderval PL PUPSL Sim
Celso Russomanno PPB Sim
Chico Sardetli PFL Sim
Corauci Sobrinho PFL Sim
Cunha Bueno PPB Sim
De Velasco PSL Sim
Delfim Netto PPB Sim
Dr. Hélio PDT PDT/PPS Nilo
Duilio Plsaneschi PTB Sim
Emerson Kapaz PPS PDT/PPS Sim
Fernando Zuppo PSDC Sim
Gilberto Kassab PFL Sim
Iara Bernardi PT Nilo
Jair Meneguelli PT Nilo
Joio Eduardo Dado POT Nao
João Herrmann Neto PPS PDT/PPS Sim
JoAo Paulo PT NAo
Jorge Tadeu Mudalen PMDB Sim
José Dirceu PT NAo
José Genolno PT Nao
José Roberto Batochio PDT PDT/PPS Nao
Julio Semeghini PSDB Sim
Kincas Mattos PSB Não
Luciano Zica PT Não
Luiz Antonio Fleury PTB Sim
Luiz Eduardo Greenhalgh PT Nlo
Luiza Erundina PSB PSBIPCDOB Nilo
Marcelo Barbieri PMDB Sim
Marcos Cintra PFL Sim
Medeiros PL PUPSL Sim
Mendes Thame PSDB Sim
Michel Temer PMDB Sim
Milton Monti PMDB Sim
Moreira Ferreira PFL Sim
Nelo Rodolfo PMDB Sim
Nelson Marquezelli PTB Sim
Neuton Lima PFL Sim
Orlando Fantazzini PT Nao
Paulo Kobayashi PSDB Sim
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Partido Bloco Voto
SAOPAULO
Paulo lima PMDB Sim
Professor Luizinho PT NAo
Ricardo Berzoini PT Nlo
Ricardo Izar PTB Sim
Robson Tuma PFL Sim
Rubens Furlan PPS Não
Salvador Zimbaldi PSDB Sim
Sampaio Dória PSDB Sim
Silvio Torres PSDB Sim
Teima de Souza PT Não
Vadão Gomes PPB Sim
Wagner Rossi PMDB Sim
Xico Graziano PSDB SIm
Zé !ndio PMDB Sim
Zulaiê Cobra PSDB Sim

Total São Paulo; 64

MATO GROSSO
Celcita Pinheiro PFL Sim
Murllo Domingos PTB Sim
Pedro Henry PPB Sim
Ricarte de Freitas PSDB Sim
Teté Bezerra PMDB Sim

Total Mato Grosso: 5

DISTRITO FEDERAL
Agnelo Queiroz PCdoB PSBlPCDOB Não
Alberto Fraga PMOB Sim
Geraldo Magela PT Nlo
Jorge Pinheiro PMOB Sim
Osório Adriano PFL Sim
Pedro Celso PT Nilo
Wigberto Tartuce PPB Sim

Total Distrito Federal: 7

GoIÁs
Aldo Arantes PCdoB PSB/PCOOB Não
Barbosa Neto PMOB Sim
Euler Morais PMDB Não
Geovan Freitas PMDB NAo
Jovalr Arantes PSDB Sim
Juquinha PL PLlPSL Sim
Lidia Quinan PSDB Sim
Lúcia Vania PSDB Sim
Luiz Bittencourt PMDB Não
Norberto Teixeira PMDB Sim
Pedro Chaves PMDB Sim
Roberto Balestra PPB Sim
Ronaldo Caiado PFL Sim
Vllmar Rocha PFL Sim
Zé Gomes da Rocha PMDB Sim

Total Goiás: 15

MATO GROSSO DO SUL



Fevereiro de 2002 OlARIa DA CÂMARA. DOS DEPUrADOS Quint<l-Ieiíd 2804501

MATO GROSSO 00 SUL
Or. Antonio Cruz
Jo30 Grandão
Manoel Vitório
Marçal Filho
Marisa Serrano
Nelson Trad
Pedro Pedrossian
Waldemir Moka

Total Mato Grosso do Sul: 8

PARANÁ
Abelardo Lupion
Affonso Camargo
Airton Roveda
Alex Canziani
Basilio Villani
Chico da Princesa
Dilceu Sperafico
Dr. Rosinha
Flávio Arns
Gustavo Fruet
Hennes Parcianello
lris Simões
José Borba
José Carlos Martinez
Luiz Carlos Hauly
Márcio Matos
Max Rosenmann
Moacir Micheletlo
Nelson Meurer
Odllio Balbinotti
Osmar Serraglio
Padre ROQue
Ricardo Barros
Rubens Bueno
Werner Wanderer

Total Paraná: 25

SANTA CATARINA
Antônio Carlos Konder Reis
Car1ito Merss
EdinhoBez
Edison Andrino
Fernando Coruja
Gervásio Silva
Hugo Biehl
João Matos
João Pizzotatti
Luci Choinacki
Paulo Gouvêa
Pedro Bittencourt
Renato Vianna
Serafim Venzon

Partido

PMOB
PT
PT
PMDB
PSDB
PTB
PPB
PMDB

PFL
PSDB
PTB
PSDB
PSDB
PSDB
PPB
PT
PT
PMDB
PMDB
PTB
PMDB
PTB
PSDB
PTB
PMDB
PMOB
PPB
PSDB
PMDB
PT
PPB
PPS
PFL

PFL
PT
PMDB
PMDB
PDT
PFL
PPB
PMDB
PPB
PT
PFL
PFL
PMDB
POT

Bloco

PDT/PPS

Voto

Sim
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim

Sim
NAo
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Não
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Partido Bloco Voto
SANTA CATARINA
Vicente Caropreso PSOB Sim

Total Santa Catarina: 15

RIO GRANDE DO SUL
Adão Pretto PT Não
Airton Dipp POT POT/PPS Não
Alceu Collares PDT Não
Ana Corso PT Não
Augusto Nardes PPB Sim
Cezar Schirmer PMOB Abstenção
Darcísio Perondi PMOB Sim
Edir Oliveira PTB Sim
Enio Bacci POT POT/PPS Não
Esther Grossi PT Não
Ezidio Pinheiro PSB PSB/PCOOB Não
Fetter Junior PPB Sim
Fioravante PT Sim
Germano Rigotto PMDB Sim
Henrique Fontana PT Não
Júlio Redecker PPB Sim
Luis Carlos Heinze PPB Sim
Marcos Rolim PT Não
Mer.des Ribeiro Filho PMOB Sim
Nelsun Proença PPS POT/PPS Sim
Orlando Desconsi PT Não
Osmar Terra PMOB Sim

O.. 'aldo Biolchi PMOB Sim

Paulo José Gouvêa PL PUPSL Sim

Paulo Paim PT Não

Roberto Argenta PHS Sim

Telmo Kirst PPB Sim

Wilson Cignachi PMOB Sim

Veda Crusius PSOB Sim

Total Rio Grande do Sul: 29
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o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há enten
dimento entre os partidos políticos, que precisa ser
ampliado entre todos os Srs. Parlamentares, de que a
votação da redação final ocorra ainda hoje.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dente, 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, regi
mentalmente, a redação final não pode ser votada an
tes de a matéria ser enviada à Comissão Especial.

Portanto, não concordo com a votação da reda
ção final.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Na verda
de, há precedentes em relação a isso, desde que haja
unanimidade.

A Mesa faz a última consulta ao Deputado
Arnaldo Faria de Sá para confirmar se S.Exa. real
mente se opõe à votação da redação final. O Deputa
do tem amparo regimental. Repito: desde que haja
unanimidade, é possível agilizar o processo. Não ha
vendo unanimidade, a matéria será remetida à Co
missão Especial, que deverá se reunir amanhã de
manhã para emitir o parecer.

Consulto novamente o Deputado Arnaldo Faria
de Sá se se opõe à votação da redação final.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presiden
te, tenho uma fidelidade canina ao Regimento Inter
no.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Muito
bem. V.Exa. tem argumentos regimentais. portanto,
está respeitada a decisão que toma.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, to
dos ternos consciência de que o Deputado Arnaldo
Faria de Sá, além de profundo conhecedor do Regi
mento Interno, zela muito por ele. No entanto, fizemos
um apelo, antes da abertura do painel-S.Exa. estava
presente, não sei se ouviu - aos Líderes que estavam
junto à mesa, para votarmos ainda hoje a matéria, em
benefício do País.

Não se trata de beneficiar "a", "b" ou "c". Quero
referendar este apelo ao meu particular amigo, por
quem tenho uma gratidão muito grande. Que isso não
sirva de jurisprudência para outras votações, mas
que, neste caso específico, S.Exa. concorde com a
votação da redação final, para que possamos, assim,
agilizar o processo de votação da CPMF.

Quem pede é o País! A cada dia que passa, a
partir do dia 8 de março, perderemos 55 milhões de

reais por dia. São recursos fundamentais ao Fundo de
Erradicação e Combate à Pobreza e ao setor de saú
dedo País.

O apelo está feito.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi

dência vai avaliar o posicionamento do Deputado
Arnaldo Faria de Sá. O Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder, reconhece que a Presidência só pode fazer a
votação havendo unanimidade.

Deputado Arnaldo Faria de Sá, V. Exa. se sensi
biliza com o apelo do Líder do PFL, Deputado Inocên
cio Oliveira?

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP Sem
revisão do orador.) - Não, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A matéria
vai à Comissão Especial, para a votação do vencido,
em reunião já marcada para amanhã, às 9h.

O SR. RICARDO FIUZA - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

O SR. RICARDO FIUZA (PPB-PE. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, estive pre
sente na última votação e acompanhei a orientação
do partido.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Apre
sentação de proposições.

Os Senhores Deputados que tenham proposi
ções a apresentar queiram fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS SRS:
OSÓRIO ADRIANO - Projeto de Lei - Acres

centa parágrafo ao art. 14 da Lei n° 8.078 de 11 de se
tembro de 1990, para tomar solidária a responsabili
dade por eventos, e dá outras providencias.(PL n°
6.144/02).

SIMÃO SESSIM - Projeto de Lei - Altera a reda
ção do art. 1° da Lei n° 5.970, de 11 de dezembro de
1973 - objetivo de ajustar à nova legislação de trânsi
to do País.(PL nO 6.145/02).

LUCIANO ZICA E OUTROS - Requerimento 
Solicita a retirada do Projeto de Lei n°
5.864/2001.(REQ nO 56/02).

MÁRCIO BITTAR - Requerimento de Informa
ção - Solicita ao Ministro da Defesa, informações re
ferentes à programação e execução física e financeira
do 7° Batalhão de Engenharia e Construção - ]O
BEC, do Exército Brasileiro. (RIC n° 4153/02).

PEDRO EUGÊNIO - Requerimento de Informa
ção - Solicita informações ao Excelentíssimo Senhor
Ministro da Justiça sobre ações da Polícia Rodoviária
Federal junto à Prefeitura Municipal de Igarassu, em
Pernambuco.(RIC n° 4.154/02).

DR. GOMES - Projeto de Lei - Tornando Obri
gatório as Bibliotecas Pública abrirem aos sábados e
domingos.(PL n° 6.146/02).



04504 QUlJlta-lclra 2X DIARIO DA CÂMARA DOS DEl'lJTADOS Fewrciro de 2002

Projeto de Lei - Acrescenta inciso ao art. 20 da
Lei n° 8.036 de 11 de maio de 1990.(PL n06.147/02).

ANTÔNIO JORGE - Projeto de Resolução 
Altera o Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos para extinguir as Comissões Especiais e dispor
sobre a tramitação de proposições nas Comissões
Permanentes.(PRC n° 223/02).

OLlMPIO PIRES - Requerimento de Sessão
Solene - Requer a convocação de sessão solene da
Câmara dos Deputados para o dia 31-10-2002 às
10:00 horas, com base no art. 68 do RICD.(RQS n°
41/02).

SALOMÃO CRUZ - Projeto de Lei - Altera o art.
3° da Lei n° 7.827, de 27 de setembro de 1989, que
"regulamenta o art. 159, inciso I, alínea c da Constitui
ção Federal, institui o Fundo Constitucional de Finan
ciamento do Norte - FNO, o Fundo Constitucional de
Financiamento do Nordeste - FNE e o Fundo Consti
tucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO, e
dá outras providências" .(PL n° 6.148/02).

LÉO ALCÂNTARA E OUTROS - Proposta de
Emenda à Constituição - Dá nova redação ao inciso
IV do art. 8° da Constituição Federal. (PEC n° 487/02).

Projeto de Lei - Estabelece sistema de recicla
gem de embalagens de vidro ou plástico. (PL nO
6.149/02).

WELLlNGTON DIAS - Indicação - Requer o
envio de Indicação ao Poder Executivo, sugerindo li
beração de recursos para restauração e conservação
de rodovias federais no Estado do Piauí.(INC n°
2.953/02).

Indicação - Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo, sugerindo liberação de recursos para
restauração e conservação de rodovias federais no
Estado do Piauí.(INC n° 2.954/02).

MARCELO BARBIERI- Projeto de Lei - Institui
a Semana de Óptica de São Carlos.(PL n° 6.150/02).

DA. ROSINHA - Requerimento de Informação
Ao Ministério do Desenvolvimento Agrário sobre as
sentamentos no Paraná.(RIC n° 4.155/02).

LAURA CARNEIRO- Projeto de Lei - Altera a
Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Cri
ança e do Adolescente, acrescentando o art. 197-A e
os §§ 3° e 4° ao art. 214 dessa lei.(PL n° 6.151/02).

Indicação - Requer o envio de Indicação ao Po
der Executivo, por intermédio do Ministério do Plane
jamento, Orçamento e Gestão, sugerindo o encami
nhamento, ao Congresso Nacional, de projeto de lei
dispondo sobre a complementação de aposentadoria
dos ferroviários da RFFSA.(/NC n° 2.955/02).

DA. HÉLIO- Indicação - Sugere a adoção dc
norma que determine a obrigatoriedade de emissão
de comprovante de saque de numerário em terminais
de auto-atendimento bancário.(INC n° 2.956/02).

Indicação - Sugere a adoção de dispositivo que
possa medir a quantidade de pulsos telefônicos nos
aparelhos fixos e móveis. (INC nO 2.957/02).

Requerimento de Informação - Solicita informa
ções ao Ministro das Comunicações à respeito de blo
queio de sinais de aparelhos celulares em presídi
os.(RIC n° 4.156/02).

GONZAGA PATRIOTA - Requerimento de Infor
mação - Superfaturamento de Viaturas da Polícia Ro
doviária Federal.(RIC n° 4.157/02).

Requerimento de informação - Superfatura
mento de Viaturas da Polícia Rodoviária Federal.(RIC
n° 4.158/02).

Requerimento de Informação - Superfatura
mento de Viaturas da Polícia Rodoviária Federal.(RIC
nO 4.159/02).

Requerimento de Informação - Superfatura
mento de Viaturas da Polícia Rodoviária Federal.(MC
nO 4.160/02).

CHICO SARDELLI - Projeto de Lei - Altera os
arts. 9° e 18 da Lei n° 8.742, de 7 de dezembro de
1993, no tocante à concessão do registro e do certifi
cado de entidade de fins filantrópicos. (PL n°
6.152/02).

HUGO BIEHL - Requerimento de Informação
Solicita informações ao Senhor Ministro da Agricultu
ra, Pecuária e Abastecimento sobre a prorrogação or
çamentária do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA) após os ajustes determina
dos pelos Decreto n° 4.210 de 7 de fevereiro de
2002.(RIC n° 4.161/02).

NEUTON LIMA - Projeto de Lei - Altera a reda
ção da alínea b do inciso 1/ do art. 75 da Lei n. 6815,
de 19 de agosto de 1980.(PL n° 6.153/02).

PAULO BALTAZAR - Projeto de Lei - Acrescen
ta inciso X ao art. 485 da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro
de 1973, que institui código de processo civil.(PL n°
6.154/02).

MIRIAM REID E OUTROS - Proposta de Emen
da à Constituição - Acrescenta alínea d ao inciso XVI
do art. 37 da Constituição Federal.(PEC n° 488/02).

PAULO GOuvÊA - Projeto de Lei - Introduz in
ciso XII/, ao art. 30, da Lei n° 9.790, de 23de março de
1999 (PL nO 6.155/02).

AGNELO QUEIROZ - Recurso - Recorre, na
forma da art. 164, § 20 do Regimento Interno, contra a
declaração de prejudicialidade do Projeto de Lei n°
2.487/2000.(REC n° 207/02).

FERNANDO GABEIRA-Indicação -Sugere ao
Excelentíssimo Senhor Presidente da República que
o governo brasileiro se envolva intensa e decisiva
mente no processo de pacificação e reconstrução de
Angola.(INC n° 2.958/02).

WALDIR PIRES - Requerimento de Informação
- Solicita informações ao Sr. Ministro do Meio Ambi-
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ente a respeito das graves denúncias de irregularida- de Minas e Energia informações acerca das licitações
des na aquisição de área rural para criação e instala- para desenvolvimento dos campos de Albacora Les-
ção da Floresta Nacional de Cristópolis, no Oeste do te, Bijupirá-Salema e Espadarte-Voador-Marim
Estado da Bahia(RIC n° 4.162/02). bá.(RIC n° 4.163/02).

PEDRO FERNANDES - Indicação - Sugere ao WOLNEY QUEIROZ - Projeto de Lei - Altera a
Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Saú- Lei n° 9.601, de 21 de janeiro de 1998, que "Dispc,p
de, proceder estudos visando oferecer à população sobre o contrato de trabalho por prazo determinado e
brasileira a possibilidade de comprar medicamentos dá outras providências", para criar incentivos à con-
em quantidades suficientes para pequenas necessi- tratação de trabalhadores com mais de 40 anos.(PL
dades.(INC n° 2.959/02). n° 6.159/02).

,In.dicação - Sugere ao Poder Executi~o, por ~n- MARISA SERRANO - Projeto de Lei - Dá nova
termedlo da CEF, estender o Programa de lIquldaçao denominação ao Aeroporto Internacional de Campo
incentivada aplicado aos imóveis financiados pelo Grande/MS. (PL nO 6.160/02).
~rogr~ma de Ação Imed~ata de Ha~itaçã?a imóveis PEDRO PEDROSSIAN _ Requerimento de
f1nancla?o~ por outras linhas de fmanclamento da Informação _ Solicita do Senhor Ministro de Estado
casa pro~na~ . . de Minas e Energia informações acerca de todas as

,In.dlcaçao - Sugere ao Poder E~ecutlvo, por m- aquisições de turbinas para equipar usinas termelétri-
termedlo da Empresa gestora de AtiVOS - EMGEA, cas nas quais a Petrobras tenha participação acioná-
estender o Programa de Liquidação incentivada apli- ria.(RIC n° 4.164/02).
cado aos imóveis financiados pelo Programa deAção, ..
Imediata de Habitação a imóveis financiados por ou- IN~CIO.~RRUDA~ ~UTROS- ProJet~ de Lel-
tras linhas de financiamento da casa própria. (INC n° Altera diSPOSitiVOS da Lei n 8.666, de 21 de Junho de
2.961/02). 1993,. q~~ "regulam~nta. o. art. 37, incis? XX!' da

LUISINHO P . t d L' AIt ed - d ConstltUlçao Federal, InstituI normas para \Icltaçoes e
- rOJe o e el- era a r açao os t t d Ad . . t - P' bl' d ' .rt 147 339 340 d Cód· P I B .,. (O con ra os a miniS raçao u Ica e a outras provI-

a s'. o' e o Igo ena rasl elro ecre- dências", e institui o Cadastro Nacional de Proteção
to-~el n 2.848, de 7_de deze~bro de 1940.e art. 41, da Contra a Coação Moral no Emprego.(PL nO 6.161/02).
Lei das Contravençoes Penais (Decreto-Lei n° 3.688, de
3 de outubro, ano de 1941).(PL n° 6.156/02). . .AIRTC?N DI~,P. -In?ica~ã~ - ~~game!"to de be~

LUCI CHOINACKI - Requerimento de Sessão neflclo prevldenclano ate o 5 dia utll do mes. (INC n
Solene - Requer sessão solene na Câmara dos De- 2.964/02).
putados, no dia 22 de maio de 2002, a fim de come- FERNANDO CORUJA - Projeto de Decreto Le-
morar os 70 anos da conquista do direito político das gislativo - Susta a aplicação do disposto no art. 20 do
mulheres votarem e de serem votadas no Brasil. (RQS Decreto n° 4.049, de 12 de dezembro de 2001, que
n° 42/02). dispõe sobre a inscrição de despesas em Restos a

MARISA SERRANO - Projeto de Lei _ Estabe- Pagar no ~xercício de 2002, e dá outras providênci-
lece normas para o processo de execução dos pro- as.(PDC n 1.619/02).
gramas nacionais do livro didático e biblioteca da es- Projeto de Decreto Legislativo - Susta a aplica-
cola e dá outras providências.(PL n° 6.157/02). ção do Decreto nO 4.120, de 7 de fevereiro de 2002,

Indicação - Sugere a implantação da TV Educa- q~e dispõe .sobre a comp_atibilização entre a realiza-
tiva na cidade de Corumbá Estado de Mato Grosso çao da receita e a execuçao da despesa, sobre a pro-
do SuI.(INC n° 2.962/02). ' ~ramação orçam.e~tária e financei,ra do Poder ~x~ec~-

Indicação - Sugere a realização das ações ne- tlVO para o ;xerclclo de 2002, e da outras provldencl-
cessárias para a promoção de Taifeiros da Aeronáutica, as. (PDC n 1.620/02).
que se encontram na inatividade.(INC n° 2.963/02). MOREIRA FERREIRA - Projeto de Lei - Dispõe

MARISA SERRANO E OUTROS - Proposta de sobre incentivos fiscais para a capacitação tecnológi-
Emenda à Constituição - Dá nova redação ao inciso ca e para a produção nacional de materiais de defe-
1, alínea c, e acrescenta § 40, ao art. 159, da Consti- sa.(PL n° 6.162/02).
tuição Federal.(PEC nO 489/02). MARCOS ROLlM - Projeto de Lei - Estabelece

ROBSON TUMA - Projeto de Lei - Dispõe sobre normas básicas para o funcionamento de estabeleci-
a obrigatoriedade da apresentação de Nada Consta mentos que prestam atendimento integral institucio-
das Justiças Comum e Federal para a realização de ci- nal a idosos como Asilos, Casas de Repouso, Clíni-
rurgias plásticas que descaracterizem ou impeçam o re- cas Geriátricas e congêneres e dá outras providênci-
conhecimento da pessoa.(PL nO 6.158/02). as.(PL n° 6.163/02).

PEDRO PEDROSSIAN - Requerimento de CABO JÚLIO - Projeto de Lei - Dispõe sobre a
Informação - Solicita do Senhor Ministro de Estado destinação de produtos, substâncias ou drogas i1íci-



VII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, lem
brando que amanhã, às 16 horas haverá sessão sole
ne para homenagem Pa Igreja Presbiteriana Renova
da do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) 
COMPARECEM MAIS OS SRS:
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tas apreendidas que causem dependência física ou de 1988, que "dispõe sobre a proibição da pesca de
psíquica(PL na 6.164/02), espécies em períodos de reprodução e dá outras pro-

INALDO LEITÃO - Projeto de Decreto Legislati- vidências".(PL na 6.166/02).
vo - Susta os efeitos da Resolução do Tribunal Supe- ENIO BACCI E OUTROS - Requerimento - Re-
rior Eleitoral que resulta na verticalização das coliga- quer urgêhcia para o PRC na 218/2001, de autoria da
ções partidárias para as eleições.(PDC na 1.621102). Mesa Diretora, que "Altera o Regimento Interno da

ARNALDO MADEIRA E OUTROS - Recurso - Câmara dos Deputados, aprovado pela Resolução
Recurso para que seja submetido ao Plenário o PL na na 17, de 1989, acrescendo-lhe o art. 19-9. Dispõe
1.745/99.(REC na 208/02). sobre as atribuições dos suplentes de secretá-

PAULO LIMA - Indicação - Requer o envio de rio".(REO na 57/02).
indicação ao. ~o~e~ Executivo, relati~a à criação de O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Lembro
Centros Mu~tldlsclplinar~spara atendimento ao traba- aos Senhores Deputados que a sessão Extraordiná-
Ihador al~ool~tra.(INC n 2.96~/02). . _ ria, anteriormente convocada para hoje, será realiza-

Indlcaçao - requer o envIo de Indlcaçao ao Po- da às 20 horas e 35 minutos.
der Executivo, relativa à criação de Centros Públicos
para atendimento a usuários de drogas,(INC na
2.966/02).

Projeto de Lei - Altera o Decreto-Lei na 221,
28-2-1967 - "dispõe sobre a proteção e estímulos à
pesca e dá outras providências". (PL na 6.165/02).

CARLOS MOSCONI - Requerimento de Ses
são Solene - Sessão Solene da Câmara dos Deputa
dos para o mês de março de 2002.(ROS na 43/02).

JOSÉ BORBA - Projeto de Lei - Projeto de Lei
na, de 2002 (Do Sr. José Borba) Altera a Lei na 7.679,

Total de Pre&enle& : 147

Partido
RORAIMA

Luciano Castro PFL

Presenle& de ROl'aima . 1

AMAPÁ

Badu Picanço PL
Sérgio Barcellos PFL

Presentes de Amapá . 2

PARA

Anlvaldo Vale PSDB
Elcione Barbalho PMDB
Gerson Peres PPB
José Prianle PMDB
Nleias Ribeiro PSDB
Paulo Rocha PT
Zenaldo Coutinho PSDB

Presentes de ParA ; 7

AMAZONAS

Vanessa Grazziotin PCdoB

Presentes de Amazonas ; 1

RONDONIA

Marinha Raupp PMDB

Presentes de Rondonia ; 1

ACRE

Sérgio Barros PSDB

Presentes de Acre 1

MARANHÃO

Albérico Filho PMDB
Cosia Ferreira PFL
Eliseu Moura PPB
Frencisao Coalho PFL
Paulo Marinho PFL

Presenle& de Maranhão ; 5

Bloco

PUPSl

PSB/PCDOB
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Partido
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Bloco

Arnon Bezerra
José Pimentel
Pinheiro Landim
Raimundo Gomes de Matos
Roberto Pessoa
Rommel Feijó
Sérgio Novais
Vicente Arruda

Presentes de Ceará : 8

PIAuí
Marcelo Castro
Paes Landim

Presentes de Piauí : 2

RIO GRANDE DO NORTE

Ney Lopes

Presentes de Rio Grande do Norte : 1

PARAíBA

Adauto Pereira

Presentes de Paraíba : 1

PERNAMBUCO

Djalma Paes
Eduardo Campos
João Colaço
Joel De Hollanda
José Chaves
José Mendonça Bezerra
Marcos de Jesus
Maurilio Ferreira Lima
Pedro Corrêa
Ricardo Fiuza
Severino Cavalcanti

Presentes de Pernambuco : 11

ALAGOAS

Augusto Farias
Helenildo Ribeiro
João Caldas
José Thomaz Nonõ
Olavo Calheiros

Presentes de Alagoas: 5

SERGIPE

Cleonâncio Fonseca

Presentes de Sergipe: 1

PSDB
PT
PMDB
PSDB
PFL
PSDB
PSB
PSDB

PMDB
PFL

PFL

PFL

PSB
PSB
PSDB
PFL
PMDB
PFL
PL
PMDB
PPB
PPB
PPB

PPB
PSOB
PL
PFL
PMDB

PPB

PSB/PCDOB

PSB/PCDOB

PL/PSL

PL/PSL
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BAHIA
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Partido

F..werClr<l de 2002

Bloco

Benito Gama
Eujácio Simões
Geddel Vieira Lima
Gerson Gabrielli
Haroldo Lima
Jaime Fernandes
Jairo Carneiro
João Almeida
Jonival Lucas Junior
Jorge Khoury
José Lourenço
Leur Lomanto
Nilo Coelho
Roland Lavigne

Presentes de Bahia : 14

MINAS GERAIS

Cust6d io Mattos
Eliseu Resende
Fernando Diniz
Ibrahim Abi-Ackel
Jaime Martins
José Militão
Márcio Reinaldo Moreira
Marcos Lima
Maria do Carmo Lara
Narcio Rodrigues
Nilmário Miranda
Odelmo Leão
Romeu Queiroz
Sérgio Miranda
Tilden Santiago
Vittorio Mediolí

Presentes de Minas Gerais: 16

EsplRITO SANTO

José Carlos Fonseca Jr.
Magno Malta
Max Mauro
Rose de Freitas

Presentes de Espírito Santo: 4

PMDB
PL
PMDB
PFL
pedoB
PFL
PFL
PSDB
PMDB
PFL
PMDB
PMDB
PSDB
PMDB

PSDB
PFL
PMDB
PPB
PFL
PTB
PPB
PMDB
PT
PSDB
PT
PPB
PTB
pedoB
PT
PSDB

PFL
PL
PTB
PSDB

PUPSL

PUPSL
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Bloco
RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso
Arolde de Oliveira
Bispo Rodrigues
Candinho Mattos
Dino Fernandes
Eurico Miranda
Luisinho
Márcio Fortes
Milton Temer
Miro Teixeira
Paulo de Almeida
Roberto Jefferson
Ronaldo Santos
Wanderley Martins

Presentes de Rio de Janeiro : 14

SÃO PAULO

Angela Guadagnin
Antonio Kandir
Arlindo Chinag/ia
Arnaldo Faria de Sá
Celso Russomanno
Chico Sardelli
De Velasco
Duilio Pisaneschi
Iara Bernardi
João Eduardo Dado
João Herrmann Neto
João Paulo
José Aníbal
Medeiros
Michel Temer
Milton Monti
Paulo Lima
Professor Luizinho
Teima de Souza
VadãoGomes
Xico Graziano
Zé Indio

Presentes de São Paulo : 22

MATO GROSSO

Pedro Henry
Teté Bezerra

Presentes de Mato Grosso : 2

DISTRITO FEDERAL

Jorge Pinheiro
Wigberto Tartuce

Presentes de Distrito Federal : 2

PSB
PFL
PL
PSDB
PPB
PPB
PPB
PSDB
PT
PDT
PFL
PTB
PSDB
PSB

PT
PSDB
PT
PTB
PPB
PFL
PSL
PTB
PT
PDT
PPS
PT
PSDB
PL
PMDB
PMDB
PMDB
PT
PT
PPB
PSDB
PMDB

PPB
PMOB

PMDB
PPB

PUPSL

PSB/PCDOB

PLlPSL

PDT/PPS

PLlPSL
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GOIÃS

Aldo Arantes
Barbosa Neto
Jovair Arantes
Ronaldo Caiado

Presentes de Goiás : 4

MATO GROSSO DO SUL

DIÁRIO DA (:ÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido

PCdoB
PMDB
PSDB
PFL

Fewreiro de 2002

Bloco

Marisa Serrano
Pedro Pedrossian

Presentes de Mato Grosso do Sul : 2

PARANÁ

Basílio Villani
Chico da Princesa
Osmar Serraglio
Santos Filho

Presentes de Paraná : 4

SANTA CATARINA

Gervásio Silva
João Pizzo/atti
Luci Choinacki
Pedro Bittencourt
Serafim Venzon
Vicente Caropreso

Presentes de Santa Catarina: 6

RIO GRANDE DO SUL

Darcisio Perondi
Esther Grossi
Germano Rigotto
Henrique Fontana
Mendes Ribeiro Filho
Osmar Terra
Paulo José Gouvêa
Paulo Paim
Roberto Argenta
Veda Crusius

Presentes de Rio Grande do Sul : 10

PSDB
PPB

PSDB
PSDB
PMDB
PFL

PFL
PPB
PT
PFL
PDT
PSDB

PMDB
PT
PMDB
PT
PMOB
PMOB
PL
PT
PHS
PSOB

DEIXAM DE COMPARECER OS SRS

PUPSL
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Partido
RORAIMA

Francisco Rodrigues PFL

Total de Ausentes: 1
AMAPÁ

Fátima Palaes PSDB

Total de Ausentes: 1
RONDONIA

Sérgio Carvalho PSDB

Total de Ausentes: 1
ACRE

José Aleksandro PSL

Marcos Afonso PT

Zila Bezerra PTB

Total de Ausentes: 3
TOCANTINS

Kátia Abreu PFL

Osvaldo Reis PMDB

Paulo Mourão PSDB

Total de Ausentes: 3
CEARÁ

Chiquinho Feitosa PSDB

Total de Ausentes: 1
PIAuí

Mussa Demas PFL

Total de Ausentes: 1
PERNAMBUCO

Clementino Coelho PPS

Total de Ausentes: 1
BAHIA

Coriolano Sales PMDB

João Carlos Bacelar PFL

Bloco

PUPSL

PDT/PPS
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Partido Bloco
BAHIA

José Carlos Aleluia PFL

Yvonilton Gonçalves PFL

Total de Ausentes: 4

MINAS GERAIS

Maria Elvira PMDB

Maria Lúcia PMDB

Zezé Perrella PFL

Total de Ausentes: 3
EspíRITO SANTO

Feu Rosa PSDS

Total de Ausentes: 1
RIO DE JANEIRO

A1cione Athayde PSB PSS/PCDOS

Camélio Ribeiro PL PLlPSL

Jandira Feghali PCdoS PSB/PCDOB

Total de Ausentes: 3

sÃO PAULO

Aloizio Mercadante PT

José de Abreu PTN

Lamartine Poselia PMDB

Wagner Salustiano PPB

Total de Ausentes: 4

MATO GROSSO

Lino Rossi PSDB

Osvaldo Sobrinho PTB

Wilson Santos PSDB

Total de Ausentes: 3
DISTRITO FEDERAL

Paulo Octávio PFL

Total de Ausentes: 1
GOIÁS

Nair Xavier Lobo PMOB

Pedro Canedo PSOB

Total de Ausentes: 2

PARANÁ

Oliveira Filho PL PLlPSL

Rafael Greca PFL

Total de Ausentes: 2
RIO GRANDE DO SUL

Clovis IIgenfritz PT

Total de Ausentes: 1



F~v~réiro d~ 2002 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUlIlta-íima 2804513

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi- 28, às 9 horas. Convoco também sessão ordinária, às
dência encerra a presente sessão, antes convocando 13 horas, ambas com as seguintes:
outra Extraordinária para amanhã, quinta-feira, dia

ORDENS DO DIA

MATÉRIA SOBRE A MESA

1- Requerimento. dos Srs. Líderes, nos termos do
art. 155 do Regimento Interno. solicitando urgência
para o Projeto de Resolução nº 218, de 2001, que
altera o Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, aprovado pela Resolução nº 17, de
1989, acrescentando-lhe ° art. 19·A. Dispõe sobre
as atribuições dos Suplentes de Secretário.

URGêNCIA
(Artigo 151, I , "i" do Regimento Interno)

Discussão

1
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

NII 857-A, DE 2001

(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E
DE DEFESA NACIONAL)

Discussão, em turno único. do Projeto de
Decreto Legislativo nº 857, de 2001 que aprova o
texto do Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República da
Hungria sobre Cooperação Técnica e
Procedimento Sanitários nas Areas Veterinária e de
Saúde Pública Animal, celebrado em Brasília, em 10
de novembro de 1999; tendo pareceres das
Comissões: de Agricultura e Política Rural, pela
aprovação (Relator: Dep. Augusto Nardes); e de
Constituição e Justiça e de Redação , pela
constitucionalidade, juridlcidade e técnica legislativa,
com a abstenção dos Deputados Geraldo Magela,

Marcos Rolim, José Genoíno, José Dirceu e Luiz
Eduardo Greenhalgh (Relator: Dep. Waldir Pires).

2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N~ 859-A, DE 2001

( DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E
DE DEFESA NACIONAL)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nll 859, de 2001 que aprova o
texto do Acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República da
Costa Rica sobre o Exercício de Atividade
Remuneradas por Parte de Dependentes do
Pessoal Diplomático, Consular • Administrativo e
Técnico, celebrado em São José, em 4 de abril de
2000; tendo pareceres das Comissões: de Trabalho,
de Administração e Serviço Público, pela aprovação
(Relatora: Dep. Lúcia Vânia); e de Constituição e
Justiça e de Redação, pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa, com emenda
(Relatora: Dep. Zulaiê Cobra).

3
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Nº 1.042-A, DE 2001

(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E
DE DEFESA NACIONAL)

Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 1.042, de 2001, que aprova o
texto do acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo dos Estados
Unidos da América relativo à cooperações entre
suas autoridades de defesa da concorrência na
aplicação de suas leis de concorrência, celebrado
em Washington, em 26 de outubro de 1999; tendo
pareceres das Comissões: de Economia, Indústria e
Comércio, pela aprovação (Relator: Dep. João
Pizzolatti); e de Constituição e Justiça e de
Redação. pela constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa (Relatora: Dep. Zulaiê Cobra).
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AVISOS
PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE

EMENDAS OU RECURSOS

l-EMENDAS

1.1 PROJETOS DE LEI
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMENDAS
(Ato da Mesa nll 177, de 1989)

N° 6.108, DE 2002 (DO PODER EXECUTIVO) 
Altera a Lei nº 10.409, de 11 de janeiro de 2002, que
dispõe sobre a prevenção, o tratamento, a
fiscalização, o controle e a repressão à produção, ao
uso e ao tráfico ilícitos de produtos, substâncias ou
drogas ilícitas que causem dependência física ou
psíquica, assim elencados pelo Ministério da Saúde,
e dá outras providências. (Artigo 64, § 1º, da
Constituição Federal) : 07/04J02
ÚLTIMA SESSÃO : 28-02-02

11 - RECURSOS

1.CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO (Art. 24, 11)
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, §1º)
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO:
(art. 58, §3º combinado com art.132, §2º)

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETOS DE LEI:

N° 2.309-C/OO (Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios) - Institui Gratificação por
Execução de Mandados para a carreira de Analista
Judiciário - Oficiais de Justiça - Área Judiciária 
Especialidade Execução de Mandados do Quadro de
Pessoal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios.
ÚLTIMA SESSÃO: 28-02-02

N° 4.358-8/01 (Deputado Feu Rosa) - Dispõe sobre
o transporte rodoviário de cargas e dá outras
providências.
ÚLTIMA SESSÃO : 28-02-02

N° 4.512-C/94 (Senado Federal) - Determina a
atualização monetária dos dividendos a pagar aos
acionistas das sociedades anônimas, e dá outras
providências.
DECURSO:3ªSESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 3.994-C/97 (Do Sr. Enio Bacci) - Dispõe sobre a
reserva de vagas nas creches públicas para crianças
portadoras de deficiências físicas e mentais, e dá
outras providências.
DECURSO:3~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 402-B/99 tOa Sr. Inocêncio Oliveira) - Dispõe
sobre alterações no texto da Lei nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro).
DECURSO:3~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 465-C/99 (Do Sr. Geraldo Magela) - Inclui inciso
ao Art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e
dá outras providências.
DECURSO:3~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 659-C/99 (Do Sr. Murilo Domingos) - Define
sistema orgânico de produção agropecuária e
produto da agricultura orgânica, dispõe sobre a sua
certificação, e dá outras providências.
DECURSO:3~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.043-B/99 (Do Sr. Dr. Hélio) - Obriga a rede
hospitalar, pública e privada, a realizar estatística de
óbitos bem como apresentar relatório médico.
DECURSO:3~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.432-C/99 (Da Sra. Alcione Athayde) - Institui o
12 de agosto como Dia Nacional da Juventude.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.593-8199 (Do Sr. Professor Luizinho) 
Acrescenta incisos aos arts. 53, parágrafo único, e 80
da Lei nl! 9.610, de 1998.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.747-A/99 (Do Sr. Paulo Delgado) - Altera o
caput do artigo 1º e revoga o art. 4º do Decreto-Lei
911, de 1º de outubro de 1969, que equipara o
devedor nos contratos de alienação fiduciária ao
depositário nos contratos de depósito.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTlMA SESSÃO: 04-03-02

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:
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N° 1.440-A/01 (Da Comissio de Ciência e
Tecnologia, ComunlcaçAo e Informática) - Aprova
o ato que outorga permissão ao Sistema Integrado de
Rádio ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de
Quixadá, Estado do Ceará.
ÚLTIMA SESSÃO: 28-02-02

N° 1.565-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia; Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que outorga permissão à Fundação Educativa
Farias para executar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Hidrolândia, Estado do
Ceará.
DECURSO:4!!SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 19.03-02

N° 918-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, ComunlcaçAo e Informática) - Aprova
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Universo Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de São Bernardo
do Campo, Estado de São Paulo.
DECURSO:3!SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 922-A/01 (Da Comlsslio de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária de
Joviânia a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Joviânia, Estado de Goiás.
DECURSO:3!SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 967-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária de
Comunicação de Cachoeira Alta - GO (ACCCA) a
executar serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade de Cachoeira Alta, Estado de Goiás.
DECURSO:3!SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 971-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que autoriza a Associação Beneficente Cultural
de Comunicação Comunitária Educadora Campo
Verde a executar serviço de radiodifusão comunitária,
na cidade de Lacanga, Estado de São Paulo.
DECURSO:3!SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 974-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicaçlio e Informática) - Aprova
o ato que autoriza a Associação de Desenvolvimento
Cultural e Artístico da Comunidade de São João do
1 riunto - PR a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de São João do Triunfo,
Estado do Paraná.
DECURSO:3!SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 993-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que autoriza a Associação Movimento
Comunitário com Rádio Local Panorama FM a
executar serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade de Custódia, Estado de Pernambuco.
DECURSO:3'SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.001-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação 8 Informática) - Aprova
o ato que outorga permissão à Rádio FM de Iporá
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na localidade de Piranhas,
Estado de Goiás.
DECURSO:3I SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.003-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que autoriza a Associação de Integração
Comunitária Cidade Esperança a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade de
Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul.
DECURSO: 31 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

ND 1.014-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, ComunicaçAo e Informática) - Aprova
o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
Atlântida FM de Passo Fundo Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio
Grande do Sul.
DECURSO:3!SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.017-A/Oi (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, ComunicaçAo e Inform!tica) - Aprova
o ato que autoriza a Associação Cultural e Educativa
de São José das Palmeiras a executar serviço de
radiodifusão comunitária. na localidade de São José
das Palmeiras, Estado do Paraná
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DECURSO:3!SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.021-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que autoriza a Associação Cultural de Santo
Antônio do Pinhal a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de Santo Antônio do
Pinhal, Estado de São Paulo.
DECURSO:3!SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.02S-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária de
Radiodifusão de Junqueirópolis a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade de
Junqueirópolis. Estado de São Paulo.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.044-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que outorga concessão à Fundação Sara
Nossa Terra para executar, pelo prazo de quinze
anos, sem direito de exclusividade. serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com fins
exclusivamente educativos, na cidade de Brasília,
Distrito Federal.
DECURSO:3ªSESSÁO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.101-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicaçio e Informi1ltlca) - Aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária Cativa a
executar serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade de Rio Brilhante, Estado do Mato Grosso
do Sul.
DECURSO:3ªSESSÁO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.104-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que autoriza a Associação Cultural Comunitária
Simonense a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São Simão, Estado de São
Paulo.
DECURSO:3ªSESSÁO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.10S-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que renova a concessão à Rádio Cultura de
Apucarana Uda. para explorar serviço de

radiodifusão sonora em onda média. na cidade de
Apucarana. Estado do Paraná.
DECURSO:3@SESSÃO
ÚLliMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.111-AJ01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária para o
Desenvolvimento de Tabapuã a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade de Tabapuã,
Estado de São Paulo.
DECURSO:3@SESSÁO
ÚLliMA SESSÃO : 04-03-02

N° 1.11J-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
O ato que autoriza a Associação Comunitána Vale do
Rio Pardo a executar serviço de radiodifusão
comunitária. na localidade de Santa Rita do Pardo.
Estado de Mato Grosso do Sul.
DECURSO:3ªSESSÁO
ÚLliMA SESSÃO : 04-03-02

N° 1.115-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que renova a concessão outorgada à Rede
Associada de Difusão Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média. na cidade de
Santa Isabel, Estado de São Paulo.
DECURSO:3~SESSÁO

ÚLliMA SESSÃO : 04-03-02

N° 1.149-AJ01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária de
Rádio FM/Bandeirantes a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade de
Bandeirantes, Estado de Mato Grosso do Sul.
DECURSO:3@SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.153-AJ01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia. Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que autoriza a Associação Cultural, Social e
Artística da Cidade de Lavínia a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade de Lavínia,
Estado de São Paulo.
DECURSO:3ªSESSÁü
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.157-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia. Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que outorga concessão à Rádio Pantanal
Coxim Uda. para explorar serviço de radiodifusão
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sonora em onda média, na cidade de Coxim, Estado
do Mato Grosso do Sul.
DECURSO:3!SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

No "\ .20S-AJ01 ,Da Com;ssão de Ciênc;a e
Tecnologia, Comunlcaçio e Informática) - Aprova
o ato que outorga permissão à GMN 3 Pubticidade
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na localidade da
Diamantino, Estado do Mato Grosso.
DECURSO:3!SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.209-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que autoriza a Associação Movimento Rádio
Comunitário Paixão FM a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na localidade de Pardinho,
Estado de São Paulo.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.216-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária Rádio
FM de Nova Olímpia a executar serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Nova Olímpia,
Estado de Mato Grosso.
DECURSO: 3ª SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.219-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que autoriza a Associação Cultural de Santa
Mariana a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Santa Mariana, Estado do
Paraná.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.228-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicaç~oe Informática) - Aprova
o ato que autoriza a Fundação Para Assistência
Social e Desenvolvimento de Irapuan Pinheiro 
FADIP a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de Deputado Irapuan
Pinheiro, Estado do Ceará.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.229-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova

o ato que autoriza a Associação de Comunicação
Comunitária Tucumaense a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Tucumã,
Estado do Pará.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLT'MA SESSÃO: 04-03-02

Na 1.236-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que outorga permissão à Fundação Dom
Eduardo Duarte Silva, para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
fins exclusivamente educativos, na localidade de
Uberaba, Estado de Minas Gerais.
oECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIIIIA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.244-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que autoriza a Fundação Assistencial e
Educacional Betel a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Sena Madureira, Estado do
Acre.
oECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.245-A/D1 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Infonnática) - Aprova
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Emissora de Educação Rural de Santarém LIda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Santarém, Estado do Pará.
oECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.249-A/D1 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que outorga concessão à Fundação Educativa
e Cultural Vale do Aço para executar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens, com tins
exclusivamente educativos, na cidade de Ipatinga,
Estado de Minas Gerais.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTJMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.251-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
Taquara Branca Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Taquaritinga, Estado de São Paulo.
DECURSO:3ªSESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02
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N° 1.257-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária de
Arilândia a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de Arilândia, Estado de
Goiás.
DECURSO:3~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.260-A/01 (Da Comissão de Ciência 8

Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária de
Comunicação, Cultural e Social de Capanema a
executar serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade de Capanema, Estado do Pará.
DECURSO:3i SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.273-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que autoriza a Associação Cultural e
Comunitária "Normário Sales" a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Jussarí,
Estado da Bahia.
DECURSO:3~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.290-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que outorga concessão à Fundação Orlando
Zovico, para executar serviço de radiodifusão de
sons e imagens, com fins exclusivamente educativos,
na cidade de Limeira, Estado de São Paulo.
DECURSO:3I SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.315-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova

o ato que autoriza a Associação Comunitária Mundo
Melhor a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Mogi Guaçu, Estado de
São Paulo.
DECURSO:3~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 1.487-A/D1 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que outorga permissão à Fundação Josefa
Alvares para executar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Vitória de Santo Antão,

Estado de Pernambuco.
DECURSO:3~SESSÃO

ÚLTIMA SESSÃO: 04-03-02

N° 997-A/01 (Da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que autoriza a ASCOM - Associação de
Comunicação e Cultura de Mozarlândia a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Mozarlândia, Estado de Goiás.
DECURSO:2'SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-03-02

N° 1.138-A/01 (Da Comissão de Ciência 8

Tecnologia, Comunicação e Informática) - Aprova
o ato que autoriza a Associação Comunitária de
Apoio a Mariluz a executar serviço de radiodifusão
comunitária, na localidade de Mariluz, Estado do
Paraná.
DECURSO: 21 SESSÃO
ÚLTIMA SESSÃO: 05-03-02
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I - COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíliA

AVISOS
PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (5 SESSÕES)

Decurso: 58 sessão
Última sessão: 28/02/02

Projetos de Lei (Art. 119. I e § 1°)

PROJETO DE LEI N° 4.350/01 - do Sr. Josué Bengtson dispõe sobre a concessão de passe livre às pessoas
portadoras de hanseníase no transporte público coletivo rodoviário interestadual".
Relatora: Deputada L1DIA QUINAN

PROJETO DE LEI N° 5.111/01 - do Sr. Vivaldo Barbosa - que "Regula o exercício da profissão de Conselheiro em
Dependência Química."
Relator: Deputado OSMAR TERRA

PROJETO DE LEI NO 5.442/01 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "dispõe sobre a aposentadoria especial de
médicos, paramédicos e empregados em estabelecimentos hospitalares".
Relator: Deputado DARClslO PERONDI

PROJETO DE LEI N° 5.445/01 - do Sr. Jaime Martins - que "Acrescenta inciso ao art. 32 da Lei 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que "estabelece as diretrizes e bases da educação nacional".
Relator: Deputado OSMAR TERRA

PROJETO DE LEI N° 5.451/01 - da SI'" Iara Bernardi - que "Dispôe sobre a igualdade de acesso, tratamento e
promoção no trabalho e aos postos de comando no serviço público".
Relator: Deputado CARLOS MOSCONI
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11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 407-A/01 - PRORROGAÇÃO DA CPMF

Local: Plenário 13, Anexo 11
Horário: 9h

PAUTA

Elaboração da Redação do Vencido

PROPOSTA DE MENDA A CONSTITUiÇÃO N° 407-A., DE 2001 - do Poder Executivo - que "acrescenta artigo 84
ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias."
RELATOR: DELFIM NETTO

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 306-A/OO - PLANO NACIONAL DE CULTURA

AVISO

PROPOSiÇÃO EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (10 SESSÕES)

Decurso: 58 Sessão
Última sessão: 07/03/02

Proposta de Emenda à Constituição
(Art. 202, § 3°)

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N° 306-A, DE 2000 - do SI. Gilmar Machado - que" Acrescenta o
parágrafo terceiro ao artigo 215 da Constituição Federal instituindo o Plano Nacional de Cultura".
Relatora: Deputada L1DIA QUINAN

111 • COMISSÕES MISTAS

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E
FISCALlZAÇAO

REUNIÂO EXTRAORDINÁRIA

Local: Plenário 02, Anexo 11
Horário: 1Dh
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A • Requerimentos

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quinta- feira 28 04521

Do Sr. Pedro Celso e outros, solicitando que seja convocado o Sr. Martus Tavares, Ministro do Planejamento,
Orçamento e Gestão.

Do Sr. Virgílio Guimarães, solicitando que sejam convidados o Ministro da Integração Nacional. Ney Suassuna e o
Diretor-Geral do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transporte - DNID, Dr. Francisco de Paula Magalhães
Gomes.

AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECEBIMENTO DE EMENDAS (8 DIAS)

Decurso: 2° dia
Último Dia: 06/03/2002

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO referente ao Subtítulo 26.782.0235.5728.0009 - Adequação de Trechos
Rodoviários no Corredor Nordeste - BR-2321PE - Recife - Caruaru, da Unidade Orçamentária 39.252 - DNIT,
listado no Quadro VII anexo à Lei nO 10.407, de 10 de janeiro de 2002.
RELATOR: Deputado SANTOS FILHO.

'-23
(Encerra-se a sessão às 20 horas e SF'minutos.)
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Ata da 178 Sessão, Extraordinária, Noturna
em 27 de fevereiro de 2002

Presidência dos Srs. - Aécio Neves, Presidente.

ÀS 20 HORAS E 35 MINUTOS COMPARECEM
OSSRS:

Aécio Neves - Efraim Morais - Barbosa Neto -

Roraima
AIRTON CASCAVEL

ALCESTE ALMEIDA

ALMIR sA

LUCIANO CASTRO

LUIS BARBOSA

ROBÉRIO ARAÚJO

SALOMÃO CRUZ

Presentes de Roraima: 7

Amapá
ANTONIO FEIJÃO

BADU PICANÇO

DR. BENEDITO DIAS

EDUARDO SEABRA

EVANDRO MILHOMEN

JURANDIL JUAREZ

SÉRGIO BARCELLOS

Presentes de Amapá: 7

Pará
ANIVALDO VALE

ASDRUBAL BENTES

BABA

DEUSDETH PANTOJA

ELCIONE BARBALHO

GERSON PERES

GIOVANNI QUEIROZ

HAROLDO BEZERRA

JOSÉ PRIANTE

JOSUÉ BENGTSON

Severino Cavalcanti - Nilton Capixaba - Paulo Ro
cha - Ciro Nogueira - Pedro Valadares - Salatiel
Carvalho - Enio Bacci - Wilson Santos.

PPS
PL
PPB
PFL
PFL
PL
PFL

PSOB
PL

PPB
PTB
PSB
PMOB
PFL

PSDB
PMDB
PT
PFL

PMOB
PPB
POT
PSOB
PMDB
PTB
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RAIMUNDO SANTOS

RENILDO LEAL

SOCORRO GOMES

VIC PIRES FRANCO

ZENALDO COUTINHO

Presentes de Pará: 15

Amazonas
ÁTILA LINS

DR. GOMES

EULER RIBEIRO

FRANCISCO GARCIA

LUIZ FERNANDO

PAUDERNEY AVELlNO

SILAS CÂMARA

VANESSA GRAZZIOTIN

Presentes de Amazonas: 8

Rondonia
AGNALDO MUNIZ

CONFÚCIO MOURA

EURípEDES MIRANDA

EXPEDITO JÚNIOR

MARINHA RAUPP

OSCAR ANDRADE

SÉRGIO CARVALHO

Presentes de Rondonia: 7

Acre
ILDEFONÇO CORDEIRO

JOÃO TOTA

MÁRCIO BITTAR

NILSON MOURÃO

SÉRGIO BARROS

Presentes de Acre: 5

Tocantins
ANTONIO JORGE

DOLORES NUNES

PL
PTB

PCdoS
PFL
PSDB

PFL
PFL
PFL
PFL
PPB
PFL
PTB
PCdoB

PPS
PMDB
PDT
PSDB
PMDB
PL
PSDB

PSDB
PPB
PPS
PT
PSDB

PTB

PMDB
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EDMUNDO GAlDINO

FREIRE JÚNIOR

IGOR AVEUNO

KATIAABREU

PSDB
PMOB
PMDB
PFL

Fevereiro de 2002

Presentes de Tocantins: 6

Maranhão
ALBÉRICO FILHO

ANTONIO JOAQUIM ARAUJO

CESAR BANDEIRA

COSTA FERREIRA

ELlSEU MOURA

FRANCISCO COELHO

GASTÃO VIEIRA

JOÃO CASTELO

JOSÉ ANTONIO ALMEIDA

MAURO FECURY

NEIVA MOREIRA

NICE LOBÃO

PAULO MARINHO

PEDRO FERNANDES

PEDRO NOVAIS

REMI TRINTA

ROBERTO ROCHA

SEBASTIÃO MADEIRA

Presentes de Maranhão: 18

Ceará
ADOLFO MARINHO

ALMEIDA DE JESUS

ANíBAL GOMES

ARNON BEZERRA

CHIQUINHO FEITOSA

EUNlclO OLIVEIRA

INÁCIO ARRUDA

JOSÉ UNHARES

JOSÉ PIMENTEL

lÉO ALCANTARA

MANOEL SALVIANO

PMOB
PPB
PFL
PFL
PPB
PFL
PMDB
PSOB
PSB
PFL
PDT
PFL
PFL
PFL
PMOB
PL
PSDB
PSOB

PSDB
PL
PMOB
PSDB
PSOB
PMOB
pedoB

PPB
PT
PSDB
PSOB
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MARCELO TEIXEIRA

MAURO BENEVIDES

MORONI TORGAN

NELSON OTOCH

PIMENTEL GOMES

PINHEIRO LANDIM

RAIMUNDO GOMES DE MATOS

ROBERTO PESSOA

ROMMEL FEIJÓ

SÉRGIO NOVAIS

VICENTE ARRUDA

Presentes de Ceará: 22

Piauí
ÁTILA LIRA

B.sA

HERAcLlTO FORTES

JOÃO HENRIQUE

MARCELO CASTRO

PAES LANDIM

THEMlsTOCLES SAMPAIO

WELLlNGTON DIAS

Presentes de Piauí: 8

Rio Grande do Norte
ANA CATARINA

CARLOS ALBERTO ROSADO

HENRIQUE EDUARDO ALVES

IBERÊ FERREIRA

LAfRE ROSADO

LAVOISIER MAIA

MÚCIOsA

NEY LOPES

Presentes de Rio Grande do Norte: 8

Paraíba
ADAUTO PEREIRA

ARMANDO ABILlO

AVENZOAR ARRUDA

PMOB
PMDB
PFL
PSOB
PPS
PMDB
PSOB
PFL
PSDB
PSB
PSDB

PSDB
PSDB

PFL
PMOB
PMDB
PFL
PMDB
PT

PMOB
PFL
PMOB
PTB
PMOB
PFL
PTB
PFL

PFL
PSDB
PT

Quinta-feira 2804525



O..t526 Qui111a-tCira 28 DIÁRIO DA ('AMARA DOS DEPUTADOS Fcverciro dc 2002

CARLOS DUNGA

DAMIÃO FELlCIANO

DOMICIANO CABRAL

ENIVALDO RIBEIRO

INALDO LEITÃO

MARCONDES GADELHA

RICARDO RIQUE

WILSON BRAGA

Presentes de Paraíba: 11

Pernambuco
ARMANDO MONTEIRO

CARLOS BATATA

CLEMENTINO COELHO

DJALMA PAES

EDUARDO CAMPOS

FERNANDO FERRO

GONZAGA PATRIOTA

INOCtNCIO OLIVEIRA

JOÃOCOLAÇO

JOAQUIM FRANCISCO

JOEL DE HOLLANDA

JOSÉ CHAVES

JOSÉ MENDONÇA BEZERRA

JOSÉ MÚCIO MONTEIRO

LUCIANO BIVAR

LUIZ PIAUHYLlNO

MARCOS DE JESUS

MAURILlO FERREIRA LIMA

OSVALDO COELHO

PEDRO CORRtA

PEDRO EUGtNIO

RICARDO FIUZA

WOLNEY QUEIROZ

Presentes de Pernambuco: 23

PTB

PMOB

PSOB

PPB

PSOB

PFL
PSOB

PFL

PMDB

PSDB

PPS
PSB
PSB
PT

PSB
PFL
PSDB
PFL
PFL
PMDB

PFL
PSDB
PSL
PSOB
PL
PMOB
PFL
PPB

PT

PPB

POT
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Alagoas
AUGUSTO FARIAS

DIVALDO SURUAGY

GIVALDO CARIMBÃO

HELENILDO RIBEIRO

JOÃO CALDAS

JOSÉ THOMAZ NONÓ

LUIZ DANTAS

OLAVO CALHEIROS

REGIS CAVALCANTE

Presentes de Alagoas: 9

Sergipe
AUGUSTO FRANCO

CLEONÂNCIO FONSECA

IVAN PAIXÃO

JORGE ALBERTO

JOSÉ TELES

SÉRGIO REIS

TÂNIA SOARES

Presentes de Sergipe: 7

Bahia
ARISTON ANDRADE

BENITO GAMA

CLAUDIO CAJADO

CORIOLANO SALES

EUJÁCIO SIMÓES

FÉLIX MENDONÇA

FRANCISTONIO PINTO

GEDDEL VIEIRA LIMA

GERSON GABRIELLI

HAROLDO LIMA

JAIME FERNANDES

JAIRO CARNEIRO

JAQUES WAGNER

JOÃO ALMEIDA

JOÃO LEÃO

PPS
PST
PSS
PSDS
PL
PFL
PTS
PMDS
PPS

PSDB
PPB
PPS
PMDB

PSOB
PTS
PCdeB

PFL
PMDB
PFL
PMOB
PL
PTB
PFL
PMDB
PFL
PCdeS
PFL
PFL
PT
PSDB
PPB
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JONIVAL LUCAS JUNIOR

JORGE KHOURY

JOSÉ LOURENÇO

JOSÉ ROCHA

JUTAHY JUNIOR

LEUR LOMANTO

LUIZ ALBERTO

LUIZ MOREIRA

MARIO NEGROMONTE

MILTON BARBOSA

NELSON PELLEGRINO

NILO COELHO

PAULO BRAGA

PAULO MAGALHÃES

PEDRO IRUJO

REGINALDO GERMANO

ROLAND LAVIGNE

SAULO PEDROSA

URSICINO QUEIROZ

WALDIR PIRES

WALTER PINHEIRO

Presentes de Bahia: 36

Minas Gerais

ANTONIO DO VALLE

ARACELY DE PAULA

BONIFÁCIO DE ANDRADA

CABO JÚLIO

CARLOS MOSCONI

CLEUBER CARNEIRO

CUSTÓDIO MATTOS

DANILO DE CASTRO

EDMAR MOREIRA

EDUARDO BARBOSA

ELIAS MURAD

ELlSEU RESENDE

FERNANDO DINIZ

PMDB
PFL
PMOB
PFL
PSOB
PMOB
PT
PFL
PPB
PFL
PT
PSOB
PFL
PFL
PFL
PFL
PMOB
PSOB
PFL

PT
PT

PMOB
PFL
PSOB
PST

PSOB
PFL
PSDS
PSOB
PPB
PSOB
PSDB

PFL
PMOB
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GILMAR MACHADO

GLYCON TERRA PINTO

HÉLIO COSTA

HERCULANO ANGHINETII

IBRAHIM ABI-ACKEL

JAIME MARTINS

JOÃO MAGALHÃES

JOÃO MAGNO

JOSÉ MILITÃO

LAEL VARELLA

L1NCOLN PORTELA

MÁRCIO REINALDO MOREIRA

MARCOS LIMA

MARIA DO CARMO LARA

MÁRIO ASSAD JÚNIOR

MÁRIO DE OLIVEIRA

MAURO LOPES

NILMARIO 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

SILAS BRASILEIRO

TILDEN SANTIAGO

VIRGfLlO GUIMARÃES

VITIORIO MEDIOU

WALFRIDO MARES GUIA

Presentes de Minas Gerais: 48

PT
PMOB

PMOB

PPB

PPB

PFL
PMOB

PT
PTB
PFL
PSL
PPB

PMDB

PT
PL
PST
PMDB

PT
PPB

POT

PSOB
PT
PL
PSOB
PPB

PTB

PL
PMDB

PSOB
pedoB

PMDB
PT
PT

PSDB
PTB
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Espírito Santo

JOAOCOSER

JOSÉ CARLOS ELIAS

JOSÉ CARLOS FONSECA JR.

MAGNO MALTA

MARCUS VICENTE

MAX MAURO

RICARDO FERRAÇO

RITA CAMATA

Presentes de Espíríto Santo: 8

Rio de Janeiro
ALDIR CABRAL

ALEXANDRE CARDOSO

ALEXANDRE SANTOS

AROLDE DE OLIVEIRA

BISPO RODRIGUES

CANDINHO MATTOS

CARLOS NADER

CARLOS SANTANA

DINO FERNANDES

DR. HELENO

EBER SILVA

EURICO MIRANDA

FERNANDO GABEIRA

FERNANDO GONÇALVES

IÉDIOROSA

ITAMAR SERPA

JAIR BOLSONARO

JOÃO MENDES

JOÃO SAMPAIO

JORGE BITTAR

JORGE WILSON

JOSÉ EGYDIO

LAURA CARNEIRO

LUISINHO

LUIZ RIBEIRO

LUIZ SÉRGIO

MARCia FORTES

PT
PTB
PFL
PL
PPB

PTB
PPS

PMDB

PFL
PSB
PSDB

PFL
PL
PSDB

PFL
PT
PPB

PSDB

PST

PPB
PT
PTB

PFL
PSDB

PPB
PFL
PDT
PT

PSDB

PFL
PFL

PPB

PSDB

PT

PSDB
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MILTON TEMER

MIRIAM REID

MIRO TEIXEIRA

PAULO BALTAZAR

PAULO DE ALMEIDA

PAULO FEIJÓ

PAULO LESSA

REINALDO GRIPP

ROBERTO JEFFERSON

RODRIGO MAIA

RONALDO SANTOS

RUBEM MEDINA

SIMÃO SESSIM

VALDECI PAIVA

VIVALDO BARBOSA

WANDERLEY MARTINS

Presentes de Rio de Janeiro: 43

São Paulo
ALBERTO GOLDMAN

ALDO REBELO

ANDRÉ BENASSI

ANGELA GUADAGNIN

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

ANTONIO KANDIR

ARLINDO CHINAGLlA

ARNALDO FARIA DE sA
ARNALDO MADEIRA

ARYKARA

BISPO WANDERVAL

CELSO RUSSOMANNO

CHICO SARDELLI

CORAUCI SOBRINHO

CUNHA BUENO

DE VELASCO

DELFIM NETTO

DR. HÉLIO

DUILlO PISANESCHI

PT
PSB
POT
PSB
PFL
PSOB
PPB
PL
PTB
PFL
PSOB
PFL
PPS
PSL
POT
PSS

PSOS
pedoS
PSDB
PT
PSDS
PSOS
PT
PTS

PSOB

PTS

PL
PPB
PFL
PFL
PPB
PSL
PPB
POT

PTS

Quinta-feira 2804531



04532 Quinw-Jeira 28 DIÁRIO DA CÀMARA ])OS DEPUTADOS

EMERSON KAPAl

FERNANDO ZUPPO

GILBERTO KASSAB

IARA BERNARDI

JAIR MENEGUELLI

JOÃO EDUARDO DADO

JOÃO HERRMANN NETO

JOÃO PAULO

JORGE TADEU MUDALEN

JOSÉ ANíBAL

JOSÉ DE ABREU

JOSÉ DIRCEU

JOSÉ GENOINO

JOSÉ ROBERTO BATOCHIO

JULIO SEMEGHINI

KINCAS MATTOS

LUCIANO ZICA

LUIZ ANTONIO FLEURY

LUIZ EDUARDO GREENHALGH

LUIZA ERUNDINA

MARCELO BARBIERI

MARCOS CINTRA

MEDEIROS

MENDES THAME

MICHEL TEMER

MILTON MONTI

MOREIRA FERREIRA

NELO RODOLFO

NELSON MARQUEZELLI

NEUTON LIMA

ORLANDO FANTAZZINI

PAULO KOBAYASHI

PAULO LIMA

PROFESSOR LUIZINHO

RICARDO BERZOINI

RICARDO IZAR

ROBSON TUMA

PPS
PSDC
PFL
PT
PT
PDT
PPS
PT
PMDB
PSDB
PTN
PT
PT
POT
PSDB
PSS
PT
PTB
PT
PSB
PMOB
PFL

PL

PSDS
PMOB
PMDB
PFL
PMOB
PTB
PFL
PT
PSOB
PMDB
PT
PT
PTB
PFL
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RUBENS FURLAN

SALVADOR ZIMBALDI

SAMPAIO DÓRIA

SILVIO TORRES

TELMA DE SOUZA

VADÃOGOMES

VALDEMAR COSTA NETO

WAGNER ROSSI

XICO GRAZIANO

ZÉ (NDIO

ZULAIÉ COBRA

Presentes de São Paulo: 67

Mato Grosso
CELCITA PINHEIRO

MURILO DOMINGOS

PEDRO HENRY

RICARTE DE FREITAS

TETÉ BEZERRA

Presentes de Mato Grosso: 5

Distrito Federal
AGNELO QUEIROZ

ALBERTO FRAGA

GERALDO MAGELA

JORGE PINHEIRO

OSÓRIO ADRIANO

PEDRO CELSO

WIG8ERTO TARTUCE

Presentes de Distrito Federal: 7

Goiás

PPS
PSDS
PSDB
PSDS
PT
PPS
PL

PMDB
PSDS
PMDB
PSDB

PFL

PTS
PPB
PSDB
PMDS

PCdoS
PMDB
PT
PMDS
PFL

PT
PPB
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ALDO ARANTES

EULER MORAIS

GEOVAN FREITAS

JOVAIR ARANTES

JUQUINHA

L1DIA QUINAN

LÚCIA VÂNIA

PCdo8

PMDB
PMDB
PSDS
PL

PSDB
PSDS
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LUIZ BITIENCOURT

NORBERTO TEIXEIRA

PEDRO CHAVES

ROBERTO BALESTRA

RONALDO CAIADO

VILMAR ROCHA

ZÉ GOMES DA ROCHA

Presentes de Goiás: 14

Mato Grosso do Sul
DR. ANTONIO CRUZ

JOÃO GRANDÃO

MANOEL VITÓRIO

MARÇAL FILHO

MARISA SERRANO

NELSON TRAD

PEDRO PEDROSSIAN

WALDEMIR MOKA

Presentes de Mato Grosso do Sul: 8

Paraná
ABELARDO LUPION

AFFONSO CAMARGO

AIRTON ROVEDA

ALEX CANZIANI

BASiLIO VILLANI

CHICO DA PRINCESA

DILCEU SPERAFICO

DR. ROSINHA

FLÁVIOARNS

GUSTAVO FRUET

HERMES PARCIANELLO

IRIS SIMOES

JOSÉ BORBA

JOSÉ CARLOS MARTINEZ

JOSÉJANENE

LUCIANO PIZZATIO

LUIZ CARLOS HAULY

MARCIO MATOS

PMDB
PMDB
PMDB

PPB

PFL

PFL

PMDB

PMOB

PT

PT

PMDB

PSOB

PTB

PPB
PMDB

PFL
PSDB

PTB

PSDB
PSDB

PSDB

PPB
PT

PT

PMDB
PMDB
PTS

PMDB

PTS
PPS

PFL

PSOB
PTS
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MAX ROSENMANN

MOACIR MICHELETIO

NELSON MEURER

ODluo BALB/NOTTI

OLIVEIRA FILHO

OSMAR SERRAGLlO

PADRE ROQUE

RICARDO BARROS

RUBENS BUENO

SANTOS FILHO

WERNER WANDERER

Presentes de Paraná: 29

Santa Catarina
ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS

CARUTO MERSS

EDINHO BEZ

EDISON ANDRINO

ENI VOLTOUNI

FERNANDO CORUJA

GERVÁSIO SILVA

HUGO BIEHL

JOÃO MATOS

JOÃO PIZZOLATTI

LUCI CHOI NACKI

PAULOGOUV~

PEDRO BITTENCOURT

RENATO VIANNA

SERAFIM VENZON

VICENTE CAROPRESO

Presentes de Santa Catarina: 16

Rio Grande do Sul
ADÃOPRETIO

AIRTON DIPP

ALCEU COLLARES

ANACORSO

AUGUSTO NARDES

CEZAR SCHIRMER

PMDB
PMDB
PPB

PSDB
PL
PMDB
PT

PPB

PPS

PFL
PFL

PFL
PT

PMDB
PMDB
PPB

PDT

PFL
PPB
PMDB
PPB
PI
PFL
PFL
PMDB
POI

PSDB

PT

POI
POT

PT

PPB
PMOB
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DARCíSIO PERONDI

EDIR OLIVEIRA

ESTHER GROSSI

EZIDIO PINHEIRO

FEDER JUNIOR

FIORAVANTE

GERMANO RIGOTTO

HENRIQUE FONTANA

JÚLIO REDECKER

LUIS CARLOS HEINZE

MARCOS ROLlM

MENDES RIBEIRO FILHO

NELSON PROENÇA

ORLANDO DESCONSI

OSMAR TERRA

OSVALDO BIOLCHI

PAULO JOSÉ GOUVt=A

PAULO PAIM

POMPEO DE MAlTOS

ROBERTO ARGENTA

TELMO KIRST

WILSON CIGNACHI

VEDA CRUSIUS

Presentes de Rio Grande do Sul: 29

PMDS
PTS
PT
PSB
PPS
PT
PMDB
PT
PPB
PPB
PT
PMDB
PPS
PT
PMDB
PMDB
PL

PT
PDT
PHS
PPB
PMDB
PSDB



O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V.Exa. a palavra.

11I - EXPEDIENTE
Não há expediente a ser lido

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Passa-se
à leitura do expediente.
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I - ABERTURA DA SESSÃO O SR. CORIOLANO SALES (PMDB-BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nas
votações anteriores, acompanhei meu partido.

O SR. ADÃO PREITO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ADÃO PREITO (PT-RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ontem, nes
te plenário participei da votação da medida provisória
constante da pauta. Hoje, porém, verifiquei que meu
nome não consta da lista dos votantes. Certamente,
esqueci de confirmar meu voto.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência comunica ao Plenário que, das três medidas
provisórias previstas para serem votadas nesta ses
são extraordinária, a de n° 14, de 2001, será retirada,
a fim de que o parecer possa ser proferido oportuna
mente. Votaremos apenas as duas primeiras.

Apelo novamente aos Srs. Parlamentares para
que retornem ao plenário e registrem suas presenças.
Estamos iniciando uma sessão extraordinária, com
os devidos efeitos administrativos.

O SR. EUNíCIO OLIVEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. EUNíCIO OLIVEIRA (PMDB-CE. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, votei "sim", com o PMDB.

O SR. NICIAS RIBEIRO (PSDB-PA. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na pri
meira votação da sessão anterior, votei "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi
dência reitera a necessidade de os Srs. Parlamenta
res registrarem suas presenças, a fim de imediata
mente entrarmos em processo de análise e votação
de medidas provisórias.

A votação dessas medidas provisórias significa
a desobstrução da pauta das futuras sessões desta
Casa, possibilitando que as matérias definidas pelos
Srs. Parlamentares sejam discutidas e votadas.

Portanto, registrem os seus votos.
Aos Srs. Parlamentares que estejam fora do ple

nário, a Presidência dirige apelo no sentido de que a
ele acorram imediatamente.

11- LEITURA DA ATA

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ, servindo
como 2° Secretário, procede à leitura da ata da ses
são antecedente, a qual é, sem observações, aprova
da.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Apesar
de a Mesa estar informada de que existe entendimen
to em relação às medidas provisórias que serão vota
das em seguida, para que a votação ocorra, é funda
mentai que os Srs. Parlamentares registrem as devi
das presenças.

Apelo para os Srs. Deputados que estejam em
outras dependências da Casa no sentido de que re
tornem ao plenário e procedam ao registro de presen
ça imediatamente, a fim de que possamos votar pelo
menos duas medidas provisórias na noite de hoje.

As votações serão bastante céleres.

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

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. FIORAVANTE (PT-RS. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, tenho certeza de
que, na votação anterior, votei "não", de acordo com a
orientação do Partido dos Trabalhadores. No entanto,
no painel meu voto apareceu como "sim".

Peço, portanto, a V.Exa. que retifique meu voto
para efeito político.

O SR. EDISON ANDRINO (PMDB-SC. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na pri
meira votação da sessão anterior, votei "sim".

O SR. DR. BENEDITO DIAS (PPB-AP. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na vo
tação anterior, acompanhei o meu partido.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A lista de
presença registra na Casa o comparecimento de 481
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.



O SR. ORLANDO DESCONSI - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

O SR. ORLANDO DESCONSI (PT-RS. Pela or
dem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, a reunião de hoje da Comissão
Especial que discute o projeto dos transgênicos foi
suspensa e transferida para a próxima quarta-feira.

Faço um apelo aos Parlamentares membros
dessa Comissão no sentido de que rejeitem o parecer
do Relator, pois não temos, no Brasil, segurança sufi
ciente para liberar o plantio desse produto que pode
trazer sérios impactos ao meio ambiente e graves
conseqüências às futuras gerações, aos nossos fi
lhos, netos e bisnetos.

Atualmente, há grandes mercados se abrindo
para os produtos orgânicos; o mesmo não ocorre com
relação aos transgênicos.
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O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO Sob O ponto de vista econômico, a grande van-
(PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. tagem para o Brasil é seguir outra lógica que não a do
Presidente, solicito aos Srs. Parlamentares do PSDB parecer. É uma questão de soberania. Abrirmos o
que por favor registrem sua presença. É fundamental mercado do País para uma empresa como a Monsan-
o estabelecimento do quorum, para votarmos essas to, que controla 60% das sementes no Brasil, é pres-
importantes medidas provisórias. cindir da soberania nacional.

O SR. BADU PICANÇO - Sr. Presidente, peço Faço um apelo aos nobres pares para que refli-
a palavra pela ordem. tam sobre essa decisão. Podemos postergá-Ia mais

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem um pouco, a fim de obter resultados mais seguros an-
VExa. a palavra. tes de tomarmos uma decisão, se for o caso, favorá-

O SR. BADU PICANÇO (Bloco/PL-AP. Pela or- vel. Na minha opinião, sem um levantamentocomple-
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na pri- to, sem segurança absoluta, aprovar um projeto como
meira votação de hoje, acompanhei minha bancada. esse é uma insanidade.

O SR. WAGNER ROSSI- Sr. Presidente, peço Precisamos ter responsabilidade para com o
a palavra pela ordem. País, o povo brasileiro e os pequenos agricultores, as

maiores vítimas no caso da aprovação do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem Quem vai arcar com as conseqüências dessa medida

VExa. a palavra. sobre a vida e o meio ambiente?
O SR. WAGNER ROSSI (PMDB-SP. Pela or- Solicito, portanto, aos membros da Comissão

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Lide-
que, na quarta-feira, votem contra o projeto. E, se o

rança do PMDB solicita aos Parlamentares do partido
relatório do Deputado Confúcio Moura for aprovado

que venham registrar presença em plenário, a fim de na Comissão Especial, que seja rejeitado por este
atingirmos o quorum necessário à deliberação. Plenário.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço Muito obrigado, Sr. Presidente.
a palavra pela ordem. O SR. ARISTON ANDRADE - Sr. Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem peço a palavra pela ordem.
VExa. a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (PPB-MG. Pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB soli- O SR. ARISTON ANDRADE (PFL-BA. Pela or-
cita à sua bancada que venha ao plenário registrar

demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
presença, a fim de alcançarmos o quorum regimental Srs. Deputados, contrariamente ao que acaba de ser
~::.ocedermos à votação das duas medidas provisó- mencionado pelo nobre Deputado Orlando Desconsi,

apelo para os membros da Comissão Especial dos
Alimentos Transgênicos no sentido de que votem pela
aprovação do parecer do Relator.

E devemos assim proceder para que a agricultu
ra brasileira amplie a sua margem de desenvolvimen
to, tendo em vista que, até o presente momento, não
foi comprovado nenhum risco do ponto de vista cientí
fico ou tecnológico em relação ao consumo desse
tipo de produto, a exemplo do óleo de algodão e de
soja transgênicos.

Não podemos conceber é que o país vizinho, a
Argentina, continue contrabandeando esse tipo de
produto para o Brasil. Diferentemente daquilo que o
Deputado Orlando Desconsi prega, temos provas in
contestáveis de que a empresa Monsanto tem investi
do no Brasil muitos milhões de dólares, até mesmo
em insumos.

No Estado da Bahia, por exemplo, há uma fábri
ca em que foram investidos 350 milhões de dólares.
Há a previsão de mais investimentos da ordem de 250
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milhões de dólares. Os produtos transgênicos já fo
ram adotados em países como os Estados Unidos, o
Canadá e a Alemanha - os três países mais ricos do
Grupo dos Sete -, ~em considerar o posicionamento
de países como a Africa do Sul, a Austrália, o México
e do próprio Uruguai.

O que está sendo preconizado é que a soja
transgênica iria nos prejudicar, quando, na verdade,
devido à nossa extensão territorial precisamos de
amplos investimentos na área de agricultura. Na Chi
na, país em que têm de ser alimentados 2 bilhões e
200 milhões de habitantes, os produtos transgênicos
também são comercializados.

Com isso, queremos dizer que não é possível
que tantos países tenham adotado o plantio da soja
transgênica e, no Brasil, esse produto seja vetado.

Ao contrário do apelo feito pelo Deputado
Orlando Desconsi, portanto, solicitamos aos nossos
ilustres pares que votem favoravelmente ao projeto.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Conce

do, pela ordem, a palavra ao Deputado Darcísio Pe
rondi.

O SR. DARCíSIO PERONDI (PMDB-RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,

Total de Presente. : 275

Sras. e Srs. Deputados, no meu Estado, o Rio Grande
do Sul, menos agricultores estão morrendo. Sabem
V. Exas. por quê? Porque estão plantando soja trans

gênica, mesmo sendo ilegal.

O relatório do Deputado Confúcio Moura é óti
mo, bem orientado e corretamente embasado. A apro
vação da proposta vai salvar milhares e milhares de
vidas, além de evitar doenças nos pequenos agricul
tores e também nos consumidores, porque a transge
nia beneficia também as áreas de vacina e de medi
camento. Ser contra os produtos transgênicos é cus
pir na própria sorte, é atirar no próprio pé.

Para encerrar, Sr. Presidente, abordo outro as
sunto. Solicito que, para a votação de quarta-feira,
V. Exa. prepare toda a equipe responsável pela segu
rança da Câmara dos Deputados, a fim de que não se
repitam os atos de truculência que aconteceram hoje.
É preciso que os Deputados disponham de toda se
gurança disponível para votarem na sessão da próxi
ma quarta-feira!

IV - Ordem do Dia

PRESENTES OS SEGUINTES SRS. DEPUTADOS:

RORAIMA

Airton Cascavel

Alceste Almeida

AhT1ir Sá

Luis Barbosa

Pre_ntea de Roraima ; 4

AMAPA

Badu Picanço

Dr. Benedito Dias

Eduardo Seabra

Evandro Milhomen

.Jurandil Juarez

Pre_nte.. de Amapá : 5

PARA
Anlvaldo Vale

Asdrubal Bentes

Elcione Barbalho

Gerson Peres

Haroldo Bezerra

Josué Bengtson

Nicias Ribeiro

Paulo Rocha

Renildo Leal

Socorro Gomes

Presentes de Pará : 10

AMAZONAS

Dr. Gomes

Euler Ribeiro

Francisco Garcia

Pauderney Avelino

Silas camara

Vanessa Grazzlotln

Presentes de Amazonas : 6

Partido

PPS

PL

PPB

PFL

PL

PPB

PTB

PSB

PMDB

PSDB

PMDB

PMDB

PPB

PSDB

PTB

PSDB

PT

PTB

PCdoB

PFL

PFL

PFL

PFL

PTB

PCdoB

Bloco

POT/PPS

PUPSL

PL/PSL

PSB/PCDOB

PSB/PCDOB

PSB/PCDOB
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RONDONIA

Confúcio Moura

Eurlpedes Miranda

Pre_ntes de Rondonia : 2

ACRE

IIdefonço Cordeiro

Márcio Bltlar

Nilson Mourl'lo

Sérgio Barros

Presentes de Acre : 4

TOCANTINS

AntOnio Jorge

Oolores Nunes

Edmundo Galdino

Igor Avelino

Presentes de Tocantins : 4

MARANHÃO

Albérico Filho

Gasta0 Vieira

João Castelo

José Antonio Almeida

Nice Lobl'lo

Pedro Fernandes

Pedro Novais

Remi Trinta

Presentes de MaranhAo : 8

CEARÁ.

Adolfo Marinho

Eunlclo Oliveira

José Unhares

José Pimentel

Léo Alcântara

Raimundo Gomes de Matos

Rornrnel Feijã

Vicente Arruda

Presentes de Ceará : 8

PlAul
Marcelo Castro

Thernistocles Sampaio

Wellington Dias

Presentes de Piauí : 3

RIO GRANDE DO NORTE

Lavoisie... Maia

Presentes de Rio Grande do Norte : 1

PARAIBA

Avenzoar Arruda

Carlos Dungél

Damiáo Feliciano

Inaldo Leitâo

Presentes de Paraíba : 4

DIA RIO DA ('ÀMARA DOS DEPUTADOS

PMDB

POT

PSDB

PPS

PT

PSOB

PTB

PMOB

PSOB

PMDB

PMDB

PMDB

PSDB

PSB

PFL

PFL

PMDB

PL

PSOB

PMDB

PPB

PT

PSOB

PSOB

PSDB

PSDB

PMDB

PMDB

PT

PFL

PT

PTB

PMOB

PSDB

PDT/PPS

PDTJPPS

PSB/PCOOB

PUPSL

Fevereiro de 2002



Fevereiro de 2002

PERNAMBUCO
Armando Monteiro

Djalma Paes

Eduardo Campos

Fernando Ferro

Inocêncio Oliveira

Joel De Hollanda

José Chaves

José Múcio Monteiro

Marcos de Jesus

Maurilio Ferreira Lima

Osvaldo Coelho

Pedro Eugênio

Ricardo Fiuza

SalaUel Carvalho

Wolney Queiroz

Presentes de Pernambuco: 15

ALAGOAS

José Thomaz NonO

Olavo Calheiros

Regis Cavalcante

Presentes de Alagoas : 3

SERGIPE
Tênia Soares

Presentes de Sergipe : 1

BAHIA

Ariston Andrade

Coriolano Sales

Eujácio Simões

FrancistOnio Pinto

Jaime Fernandes

Jairo Carneiro

Jaques Wagner

João Almeida

João Let:lo

Jonival Lucas Junior

Jorge Khoury

Jutahy Junior

Leur Lomanto

Luiz Alberto

Luiz Moreira

Mário Negromonte

DIÁRIO DA CÁMARA DOS DEPUTADOS

Partido

PMDB

PSB

PSB

PT

PFL

PFL

PMDB

PSDB

PL

PMDB

PFL

PT

PPB

PMDB

PDr

PFL

PMDB

PPS

PCdoB

PFL

PMDB

PL

PFL

PFL

PFL

PT

PSDB

PPB

PMDB

PFL

PSDB

PMDB

PT

PFL

PPB

Bloco

PSB/PCDOB

PSB/PCDOB

PUPSL

PDT/PPS

PDT/PPS

PSB/PCDOB

PUPSL

Quinta-feira 2804541
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Partido Bloco

Milton Barbosa PFL

Nelson Pellegrino 1-'1

Nilo Coelho PSDB

Pedro Irujo PFL

Reginaldo Germano PFL

Roland Lavigne PMDB

Saulo Pedrosa PSDB

Ursicino Queiroz PFl

Waldir Pires PT

Presentes de Bahia : 25

MINAS GERAIS

Aécio Neves PSDB

Antônio do Valle PMDB

Aracely de Paula PFl

Bonifácio de Andrada PSDB

Carlos Mosconi PSDB

Custódio Maltos PSDB

Danilo de Castro PSDB

Edmar Moreira PPB

Eduardo Barbosa PSDB

Elias Murad PSDB

Fernando Diniz PMDB

Gilmar Machado PT

Glycon Terra Pinlo PMDB

Hélio Costa PMOB

Ibrahim Abi-Ackel PPB

Jaime Martins PFL

João Magno PT

Lael Varella PFL

Lincoln Portela PSl PUPSL

Márcio Reinaldo Moreira PPB

Marcos Lima PMDB

Maria do Carmo Lara PT

Mário de Oliveira PST

Narcio Rodrigues PSDB

Odelmo Leão PPB

Osmênio Pereira PSOB

Paulo Delgado PT

Philemon Rodrigues PL PLlPSL

Rafael Guerra PSDB

Romel Anizio PPB
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Sérgio Miranda

Silas Brasileiro

Tilden Santiago

Virglllo Guimarães

Presentes de Minas Gerais : 34

EspíRITO SANTO

João Coser

José Carlos Elias

José Carlos Fonseca Jr.

Magno Malta

Max Mauro

Ricardo Ferraço

Rita Camata

Presentes de Espírito Santo : 7

RIO DE JANEIRO

Alexandre Cardoso

Bispo Rodrigues

Candinho Maltas

Carlos Nader

Carlos Santana

Dino Fernandes

Dr. Heleno

Eurico Miranda

lédio Rosa

Jair Bolsonaro

João Sampaio

Jorge BiUar

Laura Carneiro

Paulo Baltazar

Paulo de Almeida

Paulo Feijó

Reinaldo Gripp

Rodrigo Maia

Ronaldo Santos

Valdeci Paiva

Vivaldo Barbosa

Wanderley Martins

Presentes de Rio de Janeiro : 22
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Partido

PCdoB

PMDB

PT

PT

PT

PTB

PFL

PL

PTB

PPS

PMDB

PSB

PL

PSDB

PFL

PT

PPB

PSOB

PPB

PFL

PPB

POT

PT

PFL

PSB

PFl

PSOB

PL

PFl
PSOB

PSL

PDT

PSB

Bloco

PSB/PCDOB

PLlPSL

PDTlPPS

PSB/PCDOB

PUPSL

PDT/PPS

PSBJPCDOB

PLlPSL

PLlPSL

PDT/PPS

PSBJPCOOB
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Partido Bloco

Fevereiro de 2002

SÃO PAULO

Alberto Goldman PSDB

Aldo Rebelo PCdoB

André Benassi PSOB

Angela Guadagnin PT

Antonio Carlos Pannunzio PSOB

Antonio Kandir PSOB

Arlindo Chinaglia PT

Arnaldo Madeira PSDB

Ary Kara PTB

Chico Sardelli PFL

Corauci Sobrinho PFl

De Velasco PSL

Delfim Netto PPB

Duílio Pisaneschi PTB

Emerson Kapaz PPS

Gilberto Kassab PFL

Iara Bernardi PT

Jair Meneguelli PT

João Herrmann Neto PPS

João Paulo PT

Jorge Tadeu Mudalen PMDB

José Dirceu PT

José Genoíno PT

Julio Semeghini PSDB

Kincas Mattos PSB

Luciano Zica PT

Luiz Eduardo Greenhalgn PT

luiza Erundina PSB

Medeiros PL

Mendes lhame PSDB

Milton Monti PMOB

Nela Rodolfo PMDB

Neuton Lima PFl

Orlando Fantazzini PT

Paulo Kobayashi PSDB

Professor Luizinho PT

Ricardo Izar PTS

Rubens Furlan PPS

Salvador Zimbaldi PSDB

Silvio Torres PSOB

PSB/PCDOB

pl/PSL

PDT/PPS

PDT/PPS

PSB/PCDOB

PSB/PCOOB

PUPSL

PDT/PPS
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SÃO PAULO

Teima de Souza

Wagner Rossi

Xico Graziano

Zé indio

Presentes de São Paulo : 44

MATO GROSSO

Celcita Pinheiro

Murilo Domingos

Teté Bezerra

Presentes de Mato Grosso : 3

DISTRITO FEDERAL

Alberto Fraga

Jorge Pinheiro

Osório Adriano

Presentes de Distrito Federal : 3

GOlAS

Aldo Arantes

Barbosa Neto

Euler Morais

Juquinha

Lidia Quinan

Luiz Bittencourt

Norberto Teixeira

Pedro Chaves

Roberto Balestra

Ronaldo Caiado

Vilmar Rocha

Presentes de Goiás : 11

MATO GROSSO DO SUL

Dr. Antonio Cruz

João Grandão

Manoel Vitória

Marçal Filho

Marisa Serrano

Pedro Pedrossian

Waldemir Moka

Presentes de Mato Grosso do Sul : 7

PARANÁ

Abelardo Lupion

Affonso Camargo

Airton Roveda

Partido

PT

PMDB

PSDB

PMDB

PFl
PTB

PMDB

PMDB

PMDB

PFL

PCdoB

PMDB

PMDB

PL

PSDB

PMDB

PMDB

PMDB

PPB

PFL

PFL

PMDB

PT

PT

PMDB

PSDB

PPB
PMDB

PFl
PSDB

PTS

Bloco

PSB/PCDOB

PUPSL
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Partido Bloco
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AJex Canziani

Basílio Villani

Dr. Rosinha

Flávio Aros

Gustavo Fruet

Iris Simões

José Carlos Martinez

Luiz Carlos Hauly

Márcio Matos

Max Rosenmann

Moacir Michelelto

Osmar Serraglio

Padre Roque

Ricardo Barros

Rubens Bueno

Presentes de Paraná : 18

SANTA CATARINA

Antônio Carlos Konder Reis

Carlilo Merss

Edison Andrino

Fernando Coruja

Gervásio Silva

Paulo Gouvêa

Pedro Biltencourt

Vicente Caropreso

Presentes de Santa Catarina : 8

RIO GRANDE DO SUL

Adao Preito

Alceu Collares

Ana Corso

Cezar Schirmer

Darcísio Perondi

Edir Oliveira

Esther Grossi

Ezidio Pinheiro

Feltar Junior

Henrique Fontana

Onando Desconsi

Osmar Terra

Paulo José Gouvêa

Roberto Argenta

Veda Crusius
Presentes de Rio Grande do Sul : 15

PSD8

PSOB

PT

PT

PMDB

PTS

PTS

PSDB

PTS

PMOB

PMDB

PMDB

PT

PPB

PPS

PFL

PT

PMD8

PDT

PFL

PFL

PFL

PSOB

PT

POT

PT

PMDB

PMDB

PTS

PT

PSB

PPB

PT

PT

PMD8

PL

PHS

PSDB

PDT/PPS

PDT/PPS

PDT/PPS

PSB/PCDOB

PUPSL
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A lista de O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Não Haven-
presença registra o comparecimento de 275 Senho- do Oradores Inscritos, Declaro Encerrada a Discussão.
res Deputados. ,

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vai-se VAI-SE PASSAR À VOTAÇÃO DA MATERIA
passar à apreciação da matéria que está sobre a O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Para en-
mesa e da constante da Ordem do Dia. caminhar a votação, concedo a palavra ao Deputado

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) -Item 1: Me- Arnaldo Faria de Sá.
dida Provisória n° 12 de 2001 (Do Poder Executivo) O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.

Discussão, em turno único, da Medi- Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
da Provisória n° 12, de 2001, que abre cré- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem

I d M" " VExa. a palavra.
dito extraordinário, em ,avor os InJstenos O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
dos Transportes e da Integração Nacional, (PSDB-SP. Questão de ordem. Sem revisão do ora-
no valor global de R$86.000.000.00, para dor.) - Sr. Presidente, se o Deputado Arnaldo Faria de
fins que especifica. Pendente de parecer da Sá não registrou presença, como fica concedida a pa-
Comissão Mista de Planos, Orçamentos PÚ- lavra a S.Exa.? Essa questão é regimental. Temos de

seguir fielmente o Regimento Interno.
blicos e Fiscalização. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Será con-
Prazo na Comissão Mista: 20-12-01 siderada a presença no momento em que S.Exa. usar
Prazo na Câmara: 20-2-02 da tribuna, como ocorre costumeiramente em casos
Prazo para sobrestar a pauta: 10-3-02. simétricos.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Para ofe- O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO -
recer parecer à Medida Provisória em nome da Co- VExa. sabe que sou fiel seguidor do Regimento.
missão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - V.Exa.
calização, concedo a palavra ao Deputado Márcio tem razão.
Reinaldo Moreira. O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Eu

O SR. MÁRCIO REINALDO MOREIRA só estava atentando para esse detalhe, a fim de que o
(PPB-MG. Para emitir parecer. Sem revisão do ora- Deputado Arnaldo Faria de Sá não se contradiga nes-
dor.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Medi- se episódio.
da Provisória nO 12, de 2001, abre crédito extraordiná- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A presen-
rio em favor dos Ministérios dos Transportes e da Inte- ça de S.Exa. está registrada.
gração Nacional no valor de 86 milhões de reais, para O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
os fins que especifica. a palavra ao nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá

O Presidente da República, no uso da atribui- para encaminhar contrariamente a matéria.
ção que lhe confere o art. 62, combinado com o § 3° O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem
do art. 167 da Constituição, adota a seguinte medida revisão do orador.) _ Nobre Deputado Antonio Carlos
provisória, com força de lei: Pannunzio, a votação não foi aferida. Se VExa. ler o

':Art. 1° Fica aberto o crédito extraor- Regimento poderá constatar que havendo quorum a
dinário no valor de 86 milhões de reais, em manifestação é regimental, não tendo sido aferido o

processo de votação. Mas se VExa. está tão preocu-
favor dos Ministérios dos Transportes e da pado com a minha fala posso deixar de falar, não há
Integração Nacional, para atender à progra- problema nenhum.
mação constante do Anexo I desta medida Na verdade, VExa. deveria estar preocupado
provisória. com o fato de esta medida provisória que abre crédi

to de 86 milhões de reais para o Ministério dos Trans-
Os recursos necessários à execução portes, sendo 16 milhões da reserva de contingên-

do disposto no art. 1° decorrerão da anula- cia, não ter sido apreciada pela Comissão Mista de
ção parcial de dotações orçamentárias, sen- Orçamento.
do 16 milhões de reais da reserva de contin- A Comissão, que efetivamente conhece ou não
gêncía, conforme indicado no Anexo /I desta a possibilidade e a necessidade de tapar buracos no

Ministério dos Transportes, não se manifestou. Está
medida provisória. se manifestando agora, através do seu ilustre mem-

Esta medida provisória entra em vigor bro, Deputado Márcio Reinaldo, a fim de cumprir °
na data de sua publicação. " Regimento, porque a Comissão Mista de Planos,

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, somos Orçamentos Públicos e Fiscalização não se manifes-
pela aprovação desta medida provisória - abrimos, tou a respeito dessa emenda.
portanto, crédito extraordinário de 86 milhões, em fa- Vejam bem, a medida provisória abre crédito
vor dos Ministérios especificados - e rejeitamos as de, repito, 86 milhões de reais a favor do Ministério
emendas apresentadas. dos Transportes e do Ministério da Integração Nacio-

O parecer é pela constitucionalidade da medida nal, e mais 16 milhões de reais da reserva de contin-
apresentada. gência. Efetivamente pode parecer pouco dinheiro.
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De repente vamos votar. Para que a pauta não fi- mento da medida provisória que está amparado pela
que trancada, vamos votar correndo, porque já é tar- Constituição.. _
de. São 20h52min, estamos próximos das 21 horas e O SR. VIRGILlO GUIMARAES - Sr. Presiden-
a ve~dr;~e é gue se não for votada h~je. esta medida te, peço a palavra pela ordem.
provlsona vai trancar a pauta da proxlma semana, O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
aliás, como tem acontecido. V.Exa. a palavra.

qL!ero cumprimentar o Presidente A~io Neves O SR. VIRGíLIO GUIMARÃES (PT-MG. Pela
pela cnt.lC?a contundent~ que fez ~~ ~ecutlvo por.es- ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, em
tar se u.tll.lzando de medidas pr9vlsonas que podenam primeiro lugar, gostaria de esclarecer ao Plenário _
ser definidas por outras questoes. não sei se o Relator o fez porque havia muito barulho

Esta matéria de crédito suplementar é muito onde eu me encontrava -'a tramitação da medida pro-
mais fácil vir direto para o Congresso do que por me- visória.
dida !?rovisória. Como medida provi~ória, ela passará Quero lembrar que a medida provisória substitu-
na Camara dos Deputados e, depoIs, no Se~a~o Fe- iu o projeto de lei que aqui tramitava no ano passado,
der~1. Se fosse propo.sta ~e él:~ert~ra de credito por e, por sinal, eu era o Relator. Fui nomeado Relator de
meio de pr<;>posta legislativa, iria direto p~ra o Con- plenário desse importante projeto numa época de ca-
gresso N.aclonal, co.m apenas uma ~~t~çao, e o ~o- lamidade.
vern~ ~~e a ganhana. Usc:ndo o artlflclO da medida Se V. Exas. observarem com atenção, trata-se
p~ovlsona, por outras razoes, acabam sendo vota- de crédito extraordinário que vem exatamente aten-
çoes em Casas separada~. der a situações absolutamente emergenciais. Na épo-

. . Estamos yo!ando Simplesmente ~ ~b~~ura de ca, havia uma certa crise de tramitação, com obstru-
credito de 86 mllhoes d~ reais para os ry1mlsteno~dos ção em plenário, e, na ocasião, por absoluta necessi-
Tr~n.:'portes e !ntegraçao Na~lonal, ale.m ~e mais ~? dade, veio a edição dessa medida provisória.
mllhoes de reaiS, sem ter O.UVI,?O a Cor!""ssao especlf.'- A Comissão de Orçamento foi atenta a essa
~a. Ente~~o que esta Comlss.ao podena dar ao Plena- questão, diligente, mas havia - todos os Srs. Deputa-
no subsldlos extremame~te I~portantes. . . dos lembram disso, e creio que o Deputado Arnaldo
.. Espero que agora n~o utilizemos medidas pr~vl- Faria de Sá também há de se lembrar - uma dúvida

sona~ para s~plementaçao de verbas orç~mentana~. sobre a tramitação das medidas provisórias que se
Essa J09a.d~ e Justamente par~ ~ue, se editada medl- referiam ao Orçamento: elas ainda obedeceriam ao
da provlsona, ela possa ser utIlizada. rito antigo no sentido de serem conduzidas, levadas a

Na verdade, estamos votando apenas pro for- uma Comissão Especial para tratar da medida provi-
ma, porque foi editada medida provisória. Essa é a ra- sória ou seriam encaminhadas, como outras leis or-
zão pela qual não enviaram o proj~to para.o .C~>ngre~- çamentárias, para a Comissão de Orçamento?
so Naciona!, porque, sendo medida provlsor!a! O.~I- Essa foi a razão, Deputado Márcio Reinaldo,
nheiro já fOI gasto, taparam os b~r~cos no Mmlsteno pela qual essa medida provisória foi encaminhada di-
dos Transportes: E e~ta Casa vai sl~plesmente fazer retamente ao Plenário, porque não houve tramitação
de conta 1u~ dISC_Utlu, que tel(e CUidado em sab~r e resposta por parte da Comissão, porque aquele rito
para onde OI ou na.o ~ssa recelt~. Lamento que seja já havia caducado e ela não havia sido enviada à Co-
uma ver~ de 86 mllho.es de reais.. missão de Orçamento.

Por ISSO, Sr. Presidente, nosso encammhamen- Por essa razão estamos a discutir esta medida
to é contrário. . provisória diretamente em Plenário, como, aliás,. é o

O SR. MARCIO REINALDO MOREIRA - Sr. caso do projeto de lei em que eu era o Relator aqUi em
Presidente, peço a palavra pela ordem. plenário. E o meu parecer era favorável, tal como o do

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sr. Rela- PTtambém o é, até porque os recursos foram gastos.
tor, tem V.Exa. a palavra. Nós preferíamos que parte do atendimento. fos.-

O SR. MÁRCIO REINALDO MOREIRA se feito através do Ministéno da Reforma Agrána. E
(PPB-MG. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. um aspecto que quero chamar a atenção, e eu gosta-
Presidente, diante da afirmação do Deputado Ar.naldo ~ia de vê-lo cor!igido em outr<.:?s momentos, mas nã~
Faria de Sá, eu gostaria de prestar um esclareclmen- Impede a vot~çao e a aprovaç~o d~sses .recursos, ate
to ao Plenário. Em primeiro lugar, não se trata de cré- porque acredito que ten~am .:'Ido Investidos e ga:"t?s
dito suplementar, mas de crédito extraordinário pre- recursos e, de fato, as sltuaçoes eram emergenciais.
visto para calamidades públicas, problema de co~o- Aproveito o pou~o tempo ~ue me re.sta_ para
ção intestina do País e, portanto, factível de medida noticiar a este Ple,:,áno que, h?J.e, a Comlssao de
provisória. Orçamento se reuniu com o.~ Ministros ~e~r? Malan

O objetivo do recurso, segundo o Anexo I, s~o e Mar:!us Tavares..Na reunJao, que. se I~ICIOU p~la
obras rodoviárias emergenciais no Estado do Espínto manha e durou ate as 16h, fo~am discutidos vanos
Santo provocadas por chuvas e inundações que as - assuntos, dentre eles o porque de grand~ parte do
solaram alguns Estados do País; uma parcela, no va- Orçamento não ~er exe?utado e ~ fato de VI~o ~ecre-
lor de 6 milhões de reais. Outra de 80 milhões para to n° 4.120 contmgenclando mais de 12 bllhoes de
ações emergenciais de defesa civil na Região S.ud_es- reai~. Portanto,. são questões que transcendem as
te: 10 milhões para a Região Sudeste e 70 mllhoes medidas e projetos que remendam o Orçamento,
para a Região Nordeste. Portanto, esse é o funda- como neste caso. No entanto, no Orçamento, em
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wand~ parte, is~o está desconectado com o que é É verdade, entretanto, que o orçamento federal
discutido exaustivamente e votado por esta Casa, terá participação distinta do OP, Orçamento Participa-
que representa o povo brasileiro. tivo, que fazemos nos Municípios e mesmo nos Esta-

Ainda na reunião, anunciamos que, neste ano, dos.. ~undamentalmente, vai se diferenciar deste pela
o PT apresentará não uma emenda à Lei de Diretri- partlclpação,.p<?r seus objetivos estratégicos, pelo
zes Orçamentárias, mas um substitutivo integral, ex- modelo economlco que terá embutido em suas diretri-
plicitando o orçamento que queremos para 2003, ou zes e. tar:nbém por c~nter mecanismos de absoluto
seja, o orçamento para o Governo Lula. Assim fala- respeito a sua execuçao, conforme o que for delibera-
mos porque temos absoluta certeza de que ele será do pela Casa em ~o~sonância com a participação
o próximo Presidente da República. Esse orçamento efetiva do povo bra~lI.elro: Teremos a lei das diretrizes
estará consubstanciado e indicado para discussão do orçamento partlclpatlYo apontando para o futuro
em ~o~o ~ País como lei das diretrizes do orçamento governo popular do BrasIl.
partlclpatlvo. Muito obrigado.

o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou submeter a votos as Emendas
d~ nQS 1 a 10, apresentadas à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, com pareceres pela rejeição.

EMENDA N° 01

Ac:r.~nt .... 1IO Programa da Trabalho do Mlniatário Oa Integração Nacional - 53101, a seguinte
aubprolllto: 01.182.1llII7.4580.xxxx

Acr!scentllü
Uo: 53101
TItulo: AÇOES EUERGê/IIC\AlS DE DEFESA CIVIL NO MUNIC[PIO DE CAlRU • ESTADO DA BAHIA.
. .ar: RS 1.000.000,00
Mad:40
GND:4

C!ncelemento:
UO: 53101
Funcional Programática: 08.182.0&67.4580.0857
Valor: RS 1.000.000,00
GND:4

EMENDA N° 02

Acreacent_e eo ProgMI....

subprajllto: (ll'1 .•'"
·~·"jha do Mlnlaterio da Integraçao Nacional· 53101. O aeguinte

!l;Rs.-" ,-:1.>

AÇOES EMERGENCIAIS DE DEFESA CIVIL NO ESTADO DA BAHIA.
OI': RS 15.000.000,00

Mod: 40
GND:4

cancelemento:
UO: 53101
Funcional Programatlca: 06.182.0667.4580.0857
Velar: RS 15.000.000.00
GND:4



04550 Quillta-lCira 28 DIARIO DA CAMARA DOS DEPllTADOS

EMENDAN° 03

Fevereiro de 2002

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério dos Transportes - Departamento Nacional de
Estradas e Rodagem - 39201, o seguinte subprojeto: 26.782.0220.5384.xxxx

Acrescentar.
UO: 39201
Titulo: OBRAS RODOVIÁRIAS EMERGENCIAIS - NO ESTADO DA BAHIA

alor: RS 3.000.000,00
Mod: 90
GND:4

Cancelamento:
UO: 39201
Funcional Programática: 26.782.0220.5384.0032
Valor: R$ 3.000.000,00
GND: 4

EMENDAN° 04

Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério dos Transportes - Departamento Nacional de
Estradas e Rodagem - 39201, o seguinte subprojeto: 26.782.0220.53S4.xux

Acrescenta'!
UO: 39201
TltuJo: OBRAS RODOVlARIAS EMERGENCIAIS - TRECHO EUCUDES DA CUNHA IISÕ - NO ESTADO DA
~ rilA.
Valor. RS 3.000.000,00
Mod:90
GND:4

Cancelamento:
UO: 39201
Funcional Programática: 26.782.0220.5384.0032
Valor: RS 3.000.000,00
GND:4
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EMENDA N° 05
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Acrescente-se ao Programa de Trabalho do Ministério Da Integração Nacional- 53101, o seguinte
subprojeto: 08.182.0887.4580.xxxx

Acrescentar;
UO: 53101 .
TItulo: AçÕeS EMERGENCIAIS DE DEFESA CIVIL NO MUNICIPIO DE VALENÇA • E5TADQ DA BAHIA.

jor: RI 1.000.000,00
Mod: 40
GND:4

Cancelamento:
UO: 53101
Funcional Programática: 06.182.0667.4!580.000S
Valor: RI 1.000.000.00
GND:4

EMENDAN° 06

Acrescent8-s. ao Programa de Trabalho do Mlnist'rlo doa Transportes - Departamento Nacional de
Estradas e Rodagem - 39201. o seguintesubprojeto: 26.782.0220.5384.xxxx

Acrescentar:
UO: 39201
TItula: OBRAS RODOVIÁRIAS EMERGENCIAIS - NO ESTADO DA BAHIA.
Valor: RI 3.000.000,00
Mod: 90
GND:4

cancelamento:
00: 39201
Funcional Programática: 26.782.0220.5384.0032
Valor: RI 3.000.000,00
GND:4

EMENDA N° 07
:}-

Acrescente... ao Programa de Trabalho do Ministério Da Integração Nacional - 53101, o seguinte
aubprojeto: 06.182.0661.4S80.xxxx

Atirescentar:
UO: "101
Titulo: AÇOES EMERGENCIAIS DE DEFESA CIVIL NO MUNICipIO DE CAlRU • ESTADO DA BAHIA.

. alor: RI 1.000.000,00
Mod: 40
GND:4

Cancelamento:
UO: 53101
Funcionai Programática: 08.182.0667.4580.0857
VlIIor: RI 1.000.000,00
GND:4
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El\tlENDA N° 08

Ftlvereiro de 2002

Acr••c.nt.... ao Programa de Trabalho do Ministério aa Integração Nacional- 53101, o .eguint.
subprojeto: 06.182.0667.458D.lOWl

Aç,..scentar:
UO: 53101
Titulo: AÇÕES EMERGENCIAIS DE DEFESA CIVIL NO ESTAOO DA BAHIA.
.alar: RI 15.000.000,00
MOCI: 40
GND:4

Cancelamento:
UO: 53101
Funcional Progranlátlca: 06.182.0667.4580.0857
Valor: R$15.oo0.000,OO
GND:4

EMENDAN° 09

Acrescent.... ao Programa de Trabalho do Ministério Da Integração Nacional - 53101. o Hguinte
subprojeto: OB.1B2.0667.45BO.xxxx

Ac;ruc.ntar:
00: 53101
~o: AÇÕES EMERGENCIAIS DE DEFESA CIVIL NO MUNiCípIO DE VALENÇA· ESTADO DA BAHIA.
'aIor: R$ 1.000.000,00

Mod: 40
GND:4

Cancelamento:
UO: 53101
FUncional Programática: 06.182.0667.4580.0005
Valor: RS 1.000.000.00
GND:4

EMENDA N° 10
I
I
,Acrescente.se ao Programa de Trabalho do Ministérto dos Transportes - Departamento Nacional de
Estradas. Rodagem - 39201, o seguinte subprojeto: 2B.782.0220.5384.xxu

Acresçentar:
UO: 39201
Titulo: OBRAS RODOVlARIAS EMERGENCIAIS - TRECHO EUCLIDES DA CUNHA IIBÓ - NO ESTADO DA

AHIA.
\ Valor: RS 3.000.000,00

I
,Mod: 90
GND:4

Cancelamento:
UO: 39201
Funcionai Programática: 26.182.0220.5384.0032
Valor: RS 3.000.(100,00
GND:4
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o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Chamo
a atenção dos Srs. Líderes.

Aqueles que forem pela rejeição permaneçam
como se acham. (Pausa.)

Quinta-teira 2804553

REJEITADAS.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Vou sub
meter a votos a Medida Provisória n° 12, de 2001.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA. no uso da atribuição que lhe canCeze o art. 62,
combinado com o § 32 do an. 161. da COllStituição. adota a seguinte Medida Provisória, com íorçade lei:

Art. 1li Fica abeno crédito extraordinário, no valor global de RS 86.000.000,00 (oitenta c
seis milhões de reais). em favor dos Ministérios dos Transpones e da IntegraçAo Nacional. pII'& aaender ã
programação conswue do Anexo I desta Medida Provisória.

Art. 2\1 Os recursos necessários à ex.ecução do disposto no ano 12 decorrerão da anulaçAo
parcial de dotaç6es orçamentárias. sendo RS 16.000~OOO.OO (dezesseis milhões de reais) da Reserva de
Contingência. conforme indicafio no Ar..;xo 11 desta Medida Provisória.

An. 32 Esta Medida Provisória enU'a em vigor na data de sua publiCllÇio.
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Art. 2° Os recursos necessários à execução do
disposto no art. 10 decorrerão da anulação parcial
de dotações orçaiuentárias, sendo R$16.000.000,00
(dezesseis milhões de reais) da Reserva de Contin
gência, conforme indicado no Anexo 11 desta Lei.

Art. 30 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2002. 
Márcio Reinaldo Moreira, Relator.

APROVADA.

REDAÇÃO FINAL:

REDAÇAO FINAL DA MEDIDA PROVISÓRIA
N° 12-A, DE 2001

Abre crédito extraordinário, em fa
vor dos Ministérios dos Transportes e da
Integração Nacional, no valor global de
R$86.000.000,00, para os fins que especí
fica.

o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Há sobre
a mesa e vou submeter a votos a seguinte

o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles O Congresso Nacional decreta:
que forem pela aprovação permaneçam como se Art. 1° Fica aberto crédito extraordinário, no va-
acham. (Pausa.) lor global de R$86.000.000,00 (oitenta e seis milhões

de reais), em favor dos Ministérios dos Transportes e
da Integração Nacional, para atender à programação
constante do Anexo 1 desta Lei.

ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE' 39201 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

ANEXO I I CREDITO EXTRAORDlNARlO

, PROGRAMA DE TRABALHO (SU~LEM.ENTACA011 REC~RSOSDE TODAS AS FONTES - R$1. 00

PROGRAM~ACAO~U8TITULO
E G

R
M I F

FUNC. PROGRAMATICA
PRODUTO S N P O

U
T VALOR

F D o E

0220 MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA FEDERAL • 6.000.000

..ROJIITOS

:

26782 ' 02205384 pBRAS RODOVIARIAS 6.000.000
EMERGENCIAIS

26782 0220 5384 0032 ~BRAS RODOVIARIAS , 6.000.000
EMERGENCIAIS - NO

!ESTADO 00 ESPIRITO
I SANTO

F 4 P 90' o 100 8.000.000

OTAL - FISCAL 8.000.000'

OTAL - SEGURIDADE o
OTAl·GERAL 6.000.000
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ORGAO : 53000 - IlAlNISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
UNIDADE' 53101 • MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL

fANEXO I • CREDITO EXTRAORDINARlO

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPlEt.1ENTACAO) • RECURSOS DE TODAS AS FONTES· R$ 1, 00

PROGRAMAlACAO/SUBTITULOI E G R M I F
FUNC. PROGRAMATICA PRODUTO

S N P O
U T [vALOR

F D O E

P667 DEFESA CIVIL I 80.000.000

..

ATIVIDADES

..

06182 0667 4580 ~COES EMERGENCIAIS DE 80.000.000
PEFESA CIVIL

,

06182 0667 4580 0005 iACOES EMERGENCIAIS DE 10.000.000
DEFESA CIVIL· NA REGIAO
SUDESTE

S! 4 P ~O O 100 10.000.000

06182 ~667 4580 0857 ACOE8 EMERGENCIAIS DE 70.000.000
DEFESA CIVIL - NA REGIAO
NORDESTE E NORTE DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

S 3 P 90 O 300, 70.000.000

_ •• -"- >

. IrOTAL • FISCAL O.- --. - -

ITOTAL - SEGURIDADE 10.000.000

[TOTAL-GERAL 80.' )1)0.000
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ORGAO : 49000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
UNIDADE· 49101 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

ANf:XO 11. I ~REOrrO Ex.TRAO~OI!"ARIO

PROGRAMA DE TRABALHO (c:ANCELAMENTO) • RECURSOS DE TODAS AS FONTES· R$ 1 00

PROGRAMAlACAO/SUBTITULOI E G R M
I F

FUNC. PROGRAMATICA S N O T VALORPROOUTO
F D

P O· U E

..

p351 AGRICUI;.,TURA FAM,I.L1AR - PF:l9NAF . .. 1 70.000.000

OPERACOES ESPECIAIS

. .

20244 P351 0735 SEGURO RENDA AOS 70.000.000
AGR1CULTORES FAMILIARES

20244 0351 07350101 ~EGURORENDA AOS 70.000.000'
~GRICULTORES ,

FAMILIARES - NA REGIAO I
NORDESTE E NO NORTE DO
ESTADO DE MINAS GERAIS .-.

S 3, P 90 O 300. 70.000.000..

TOTAL· FISCAL O

TOTAL· SE;GURIDA~E 70.000.000

TOTAL·GERAL 70.000.000
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ORGAO: 90000 - RESERVA DE CONTlNGENCIA
UNIDADE' 90000 - RESERVA DE CONTINGENCIA

~NEXO 11 I CREDITO EXTRAORDINARIO

PROGR~MA DE TRABALH9 CANCFLAP.!IENTO) I .RECURSOS. DE TODAS !'_~ FONTES - R$ 1, 00

PROGRAMAJACAO/SUBTITULOI E G R M I F
FUNC. PROGRAMATICA PRODUTO S N

P O
U T VALOR

F D D E

:
~ -- - ""

0999 RE~ERV~DE C0N.TINGENCIA I 16.000.000

-

OPERACOES ESPECIAIS

I

99999 09990998 RESERVA DE CONTINGENCIA 16.000.000

~9999 0999 0998 0001 ~ESERVADE 16.000.000,
CO!'ffINGENç:IA - FISCAL ..

~-~ . ~

F o F 00' o 100 16.000.000

. TOTAl - FISCAL 16.000.000'

. TOTAl - SEGURIDADE' o
iTOTAl - GERAL 16.000.000



O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em vota
ção o requerimento.

Aqueles que forem favoráveis ao requerimento
do Deputado José Antonio Almeida permaneçam
como se acham.

REJEITADO.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Concedo
a palavra, para oferecer parecer à Medida Provisória
n° 13, de 2001, em substituição à Comissão Mista do
Congresso Nacional, ao ilustre Deputado Rubem Me
dina.

O SR. RUBEM MEDINA (PFL-RJ. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tra
ta-se da Medida Provisória n° 13, de 2001 , que cria o
cargo de Secretário de Estado de Comunicação do
Governo.

Quanto à argumentação do Deputado José
Antonio Almeida, é evidente que, criado o cargo de
Secretário de Estado, é substituído o de Ministro de
Estado. É claro que as despesas referentes ao cargo
de Ministro estariam relegadas a segundo plano, uma
vez que se está criando outro cargo para a mesma
função.

Essa medida provisória cria o cargo de nature
za especial de Secretário de Comunicação de Esta
do, o que se justifica pela necessidade de designação
imediata do titular, situação que está absolutamente
pendente.

A medida preenche os requisitos constituciona
is de relevância e urgência, não violando qualquer re
dação prevista no art. 62 da Constituição Federal, ra
zão pela qual opinamos pela sua admissibilidade, no
mérito, como assinala a exposição de motivos que a
acompanha, atendendo à preocupação do Governo
com relação a contenção de gastos, que se dará com
a transformação das Secretarias de Governo e de
Estado. Além disso, não implicará a medida qualquer

APROVADA.

Discussão, em turno único, da Medida
Provisória n° 13, de 2001, que cria o cargo
de Secretário de Estado de Comunicação
de Governo. Pendente de parecer da Co
missão Mista do Congresso Nacional.

A matéria vai ao Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Item 2.
Medida Provisória n° 13, De 2001 (Do Poder
Executivo).
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O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Aqueles cretaria de Comunicação do Governo da Presidência
que forem pela aprovação permaneçam como se da República.
acham. Ou seja, se aprovarmos a medida provisória

como está, estaremos criando mais um cargo de Se
cretário de Estado sem extinguir um cargo de Minis
tro. Ao invés de haver redução da despesa da admi
nistração pública, vai haver aumento de 7 mil e 200
reais por mês referente à remuneração desse cargo.

Daí porque, não estando esclarecida essa
questão, pedimos a retirada de pauta dessa medida
provisória, a fim de que seja votada quando houver
maiores esclarecimentos por parte do Governo Fede
ral.

Prazo na Comissão Mista: 24-12-01
Prazo na Câmara: 24-2-02
Prazo para sobrestar a pauta: 14-3-02.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a
mesa o seguinte requerimento:

Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 101, combina

do com o inciso VI do art. 117, constante do Regimen
to Interno da Câmara dos Deputados, a retirada da
Medida Provisória n° 13, de 2001 , da Ordem do Dia.

Sala das Sessões,

Assina o Deputado José Antonio Almeida,
Vice-Líder do Bloco Parlamentar PSB/PCdoB.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
V. Exa. a palavra.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (B/o
co/PSB-MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, pedi retirada da votação des
sa medida provisória porque quero esclarecimento do
Governo Federal com relação ao tema que está sen
do votado.

Diz a justificativa da medida provisória que a re
dução de gastos no âmbito da Presidência da Repú
blica permitirá a transformação da Secretaria de Co
municação de Governo em Secretaria de Estado. Sr.
Presidente, só que não é isso o previsto no texto da
medida provisória. No texto, em vez de constar a
transformação de cargo, apenas dispõe sobre a cria
ção do cargo de natureza especial de Secretário de
Estado de Comunicação de Governo.

E essa medida provisória não revoga, em mo
mento algum, a Lei n° 9.649, cujo inciso XII do art.
24-A cria o cargo de Ministro de Estado Chefe da Se-
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prejuízo de ordem administrativa, permitindo a conti- O SR. PRESIDENTE. (Aécio Neves) - Não Ha-
nuidade de serviços de divulgação e de comunicação vendo Mais Oradores Inscritos, Declaro encerrada a
do Governo. Discussão.

Nesses termos, Sr. Presidente, opinamos pela Em consequência está prejudicado o seguinte
aprovação da Medida Provisória n° 13, de 2001. requerimento:

É o nosso parecer. Senhor Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Com sa- Requeiro nos termos do § 1° do art. 177 do Re-
tisfação, concedo a palavra ao Deputado Arnaldo Fa- gimento Interno da Câmara dos Deputados, o adia-
ria de Sá para discutir a matéria. mento da discussão da Medida Provisória n° 13, de

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Pela 2001, por 2 (duas) sessões.
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, es- Sala das Sessões, / /02.
tou inscrito para encaminhar a matéria, não para dis- Assinam: José Antonio Almeida, Vice-Líder do

cuti-Ia. Bloco Parlamentar e PSB/PCdoB e Fernando Ferro,
O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - V.Exa. se Vice-Líder do PI.

inscreveu para discutir a matéria, mas aceito a troca O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) _ Passa-se
de V.Exa., com prazer. .... à votação da matéria. Concedo a palavra ao Deputa-

o SR. ARNALDO FARIA DE SA - Pedi a InSCrl- do Arnaldo Faria de Sá para encaminhar a votação.

ção para encaminhamento. .. _ O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PTB-SP. Sem
O SR. PRESIDEN.TE (Aeclo Neves) - E~~ao, revisão do orador.) _ Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-

h~uve algum .engan~, poiS co~s~a que V.Exa. esta In~- putados, na verdade, se já fico naturalmente indigna-
Crlto pa~a a ~Is~ussao da ~aterlé~: Mas, s~ V. Exa. retl- do com medidas provisórias, estou mais ainda com
rar sua. Inscnçao para a d.l~cussao, transflro-a para o esta, cujo objetivo é apenas o de criar o cargo de na-
encaminhamento da matena. tureza especial de Secretário de Estado de Comuni-

O SR. FERNANDO CORUJA - Sr. Presidente, cação de Governo. Só isso.
peço a palavra para discutir a matéria. Como já lembrou o Deputado José Antonio

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem Almeida, ainda que não votada, há a antiga Medida
V.Exa. a palavra. Provisória nO 2.216, de 21 de agosto de 2001, que

O SR. FERNANDO CORUJA (Bloco/PDT-SC. está na 37a edição - 37a por causa da emenda consti-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, chamo a tucional por nós aprovada. No texto dessa medida,
atenção do Plenário para algumas questões rápidas que altera dispositivos da Lei n° 9.649, art. 24-A, inci-
sobre a medida provisória que transforma o cargo de so XII, consta o cargo de Ministro de Estado Chefe da
Ministro no de Secretário de Comunicação Social. Secretaria de Comunicação do Governo da Presidên-

Primeiro, o eminente Relator não se preocupou cia da República.
com a questão da admissibilidade, da urgência e da Ora, não acabou a condição de Ministro. Essa
relevância. E isso é importante, porque é óbvio que medida provisória não foi apreciada. Ela está vigendo,
não há nem urgência nem relevância em mudança de e, por isso, já existe o cargo, inclusive num patamar
nomes de órgãos públicos ou de cargos. acima. Está sendo criado agora o cargo de Secretá-

Lembro a todos o fato de que, após a Emenda rio, desprezando-se aquele de Ministro.
Constitucional n° 32, há nesta Casa 33 medidas pro- Na verdade, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
visórias para serem votadas - e estamos votando me- dos, parece que é implicância e impertinência minha,
dida provisória que muda nome de cargo, o que pode- mas não é. É pouco caso para com esta Casa. Fazem
ria ser feito inclusive por decreto, segundo a Emenda de conta que o Congresso aceita tudo: o que vem e o
Constitucional n° 32 por nós aprovada. que não vem; o que tem e o que não tem, passe o que

V. Exa. está de parabéns pelo que disse ao Go- passar. Eles não tomam nenhum cuidado - e não ha-
verno a respeito das medidas provisórias. Realmente via necessidade disso, até porque o detentor desse
é necessário restringi-Ias. Tomando como exemplo a cargo já ocupava o mesmo no Ministério da Saúde.
medida que estamos votando agora, vemos o absur- Ele poderia continuar o trabalho que já fazia no posto
do que é a utilização das medidas provisórias. que ocupava, mas, para dar ao cargo mais status, co-

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - É verda- isa que, por sinal, esta Casa não se preocupa em ter,
de, nobre Deputado. o Governo editou tal medida provisória.



te.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Para en
caminhar a votação, tem a palavra o Deputado Pro
fessor Luizinho.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Esta Pre
sidência reconhece a vigilância de V.Exa. e o inesti
mável serviço que presta a esta Casa. Não discordo
do mérito do seu pronunciamento acerca da relevân
cia da matéria.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso tem
trânsito exponencial em todo o mundo, mas precisa
respeitar esta Casa. Utilizar o instrumento da medida
provisória para criar um cargo de Secretário sem que
medida provisória anterior tenha sido revogada ou al
terada é um desrespeito, é falta de consideração.

Lamentavelmente, a grande maioria dos Depu
tados não percebe a importância desta discussão.
Afinal é tarde, já passa das 21 h, e muitos estão que
rendo ir embora. Nem todos têm o cuidado que tenho
de pegar o avulso e compilá-lo, para verificar que ma
téria está sendo votada e como está sendo votada.
Acredito que eu sou um bobo, um trouxa, um à-toa.
Talvez eu devesse me calar, como faz a maioria, e
aceitar o que acontece. Sei que muitos estão incomo
dados com a minha fala, chateados. Eu falo demais
mesmo. Esta é a quarta ou quinta vez que uso o mi
crofone nesta sessão. Já devo ter esgotado a paciên
cia de muitos. Se não tomar cuidado, acabo fazendo
como o Deputado Paulo Paim: rasgo este avulso.

Medida provisória deste jaez acaba com a com
petência do Parlamentar, num lobby que servirá ape
nas para a campanha de José Serra. É lamentável.

Meu encaminhamento é contrário, Sr. Presiden-

04562 \,hllllta-tcira 28 mARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2002

Sabemos, Sras. e Srs. Deputados, que esse se- O SR. PROFESSOR LUIZINHO (PT-SP Sem
nhor foi nomeado em razão de interesses políticos, revisão do orador.) - Sr. Presidente, queremos con-
porque é a pessoa de comunicação do ex-Ministro da signar nosso voto contrário a esta medida provisória.
Saúde José Serra, agora candidato do Governo Fe- É inaceitável que se utilize esse instrumento
deral. Com esse cargo que arranjaram, ele vai poder para tratar de criação ou transformação de cargos. O
fazer um jogo mais amplo. Governo escolhe uma forma muito ruim de se relacio-

Criar cargo por medida provisória é desfaçatez, nar com o Poder Legislativo.
é falta de atenção e um desrespeito para com esta Não vamos sobrestar esta votação, mas deixa-
Casa. E, pior, como bem lembra o Deputado José mos registrada nossa posição, Sr. Presidente.
Antonio, medida provisória que ainda não foi votada, O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Sobre a
porque é parte daquelas remanescentes. Remanes- Mesa requerimento, nos seguintes termos:
centes-ressalte-se-graçasa VExa., Sr. Presidente. Requeiro nos termos do parágrafo 2° do art.
Não fosse VExa. o Presidente desta Casa, não sei se 193 do Regimento Interno da Câmara dos Deputa-
teria sido aprovada a PEC que ao menos faz com que dos, o adiamento da votação da Medida Provisória n0
discutamos as medidas provisórias, pois, do contrá- 13, de 2001, por 2 (duas) sessões.
rio, elas trancam a pauta. Cumprimento V.Exa. por Sala das sessões, 1102.
isso.

Assinam: José Antonio Almeida, Vice-Líder do
Bloco Parlamentar PSB/PCdoB e Fernando Ferro,
Vice-Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Para en
caminhar a votação do requerimeto, tem a palavra o
Deputado José Antonio Almeida.

O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Blo
co/PSB-MA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
as razões são as mesmas que já havia citado, agora
reforçadas pelos pronunciamentos dos Deputados
Arnaldo Faria de Sá, Professor Luizinho e Fernando
Coruja.

O Deputado Arnaldo Madeira talvez possa expli
car melhor por que foi usada a medida provisória, um
instrumento excepcional na legislação, para questão
tão sem relevância e tão sem urgência e, ainda mais,
que não atinge o objetivo explicitado na justificativa.

O SR. ARNALDO MADEIRA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem a pa
lavra o Líder do Governo, Deputado Arnaldo Madeira.

O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB-SP Pela
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que
ro contestar as afirmações de desconsideração pelo
Congresso Nacional. O Governo está seguindo os
princípios constitucionais. A emenda aprovada pelo
Congresso Nacional e promulgada por VExa. e pelo
Presidente Ramez Tebet estabelece novas normas
para a medida provisória.

O texto da Constituição é muito claro: se a medi
da não for votada em 120 dias, perde a eficácia, não
entra em vigor. Portanto o Congresso pode decidir se
aprova ou não a criação da Secretaria de Comunica
ção Social do Governo. A justificativa é muito clara:
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transformação do cargo de Ministro de Estado em Se- Não vejo motivo para tanta contestação. No mo-
cretário de Estado. mento em que a Oposição solicitou o adiamento da

Está-se mudando até o status do cargo. A extin - votação, pedi ao Líder Arnaldo Madeira que concor-
ção do Ministério pode se dar por decreto. Não tenho dasse com o pedido. Não há por que não aceitá-lo, até
em mãos o decreto da extinção, por isso não posso porque teremos mais oportunidade para discutir o as-
responder completamente a questão, mas o texto sunto.
apresentado sugere que o cargo de Ministro da Co - As ponderações do Líder Arnaldo Madeira,
municação Social seja extinto e criado o cargo de Se- sempre correto e sensível, atenderam piamente a mi-
cretário de Comunicação Social da Presidência da nha sugestão, mas devo dizer que a MP é correta, so-
República, com redução de gasto. bretudo porque o Governo precisa completar uma es-

Sr. Presidente, infelizmente, até pelo adiantado trutura administrativa que é da competência exclusiva
da hora, não tenho em mãos neste momento o decre- do Presidente da República. Além do mais, não se tra-
to de extinção do cargo de Ministro. Portanto, tendo ta de uma Secretaria qualquer, mas?a que divulga as
em vista a ponderação feita pelos Líderes da Oposi- metas e os programas do Governo. E um absurdo que
ção, vou concordar com o adiamento da matéria por não se entenda que a Administração Pública deve es-
duas sessões. tar completa.

Cumprimento VExa. por ter colocado a matéria Sr._Presidente, concordamos com o adiamento
na pauta antes de vencidos os 45 dias. Temos de tra- da votaçao.
balhar nesta Casa procurando acelerar as votações, O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - A Presi-
de acordo com os procedimentos estabelecidos cons- dência cumprimenta VExa e o Líder Arnaldo Madeira
titucionalmente, ou seja, 45 dias para a apreciação da pelo equilíbrio e caráter democrático da decisão aqui
matéria, e não para a apresentação do relatório. tomada.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Em razão O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA - Sr. Presi-
do adiantado da hora e não havendo objeção do Ple- dente, peço a palavra pela ordem.
nário, creio que atendo ao interesse de todos retiran- O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
do esta e as demais matérias da pauta de hoje. (Pau- VExa a palavra.
5a.) O SR. JOSÉ ANTONIO ALMEIDA (Blo-

Estão retiradas da pauta de hoje a matéria em co/PSB-MA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) -
análise (Medida Provisória n° 13, de 2001) e os de- Sr. Presidente, não queremos que não se crie o cargo;
mais itens da pauta (Medida Provisória n° 14, de apenas queremos saber se, criado este, será mantido
2001; Projeto de Lei Complementar n° 183-B, de 2001 o outro, ou se este substitui o outro.
e as Propostas de Emenda à Constituição nOs 254-B O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Pare-
e 289-C, de 2000). ce-me que deveria ser óbvio uma coisa estar condici-

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden- onada à outra.
te, peço a palavra pela ordem. O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO - Sr.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem Presidente, peço a palavra pela ordem.
VExa. a palavra. O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL-PE. Pela VExa a palavra.
ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Lí- O SR. ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
der Arnaldo Madeira foi muito feliz na sua argumenta- (PSDB-SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
ção. Em primeiro lugar, é competência exclusiva do Presidente, comunico a todos, particularmente à ban-
Poder Executivo legislar sobre administração. Em se- cada paulista, que o Conselho Universitário da Uni-
gundo lugar, a decisão poderia ter sido tomada por versidade Estadual Júlio de Mesquita Filho - UNESP
meio de decreto. O Governo preferiu a medida provi- acaba de aprovar a criação dos novos campi univer-
sória porque é urgente completar a estrutura da sitários no Estado de São Paulo e na minha região, o
Administração Pública, transformando o Ministério da sudoeste paulista.
Comunicação Social em Secretaria de Estado de Co- Comunico também que o Ministro de Estado de
municação do Governo, com enorme redução de gas- Meio Ambiente e o Presidente do IBAMA já assina-
tos. Há necessidade de organização desse órgão, ram o termo de cooperação para a cessão de direito
que cuida da imagem do Governo e divulga seus pro- de uso real da área que o IBAMA tem em nossa re-
gramas e metas. gião, para que, nesse local, dentro da chamada Flo-
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resta Nacional de Ipanema, seja implantado o primei
ro campus de uma universidade pública no sudoeste
paulista.

Essa é uma luta de que todos nos orgulhamos e
que devemos ao Presidente da República, ao Gover
nador do Estado, a V.Exa, Sr. Presidente, ao Ministro
Arthur Virgílio e a todos os companheiros de banca
da.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Cumpri
mento VExa. por isso, até porque, antes de assumir a
Presidência desta Casa, fui testemunha do seu esfor
ço na busca dessa nova e histórica oportunidade para
o sudoeste do Estado de São Paulo. Tenho certeza de
que toda a região saberá reconhecer em VExa esse
esforço e o benefício que esta e as futuras gerações
certamente haverão de usufruir.

Portanto, em meu nome pessoal e em nome da
Presidência da Casa, registro nossos sinceros cum
primentos a V.Exa. por mais esse êxito nessa luta vi
toriosa.

A SRA. NAIR XAVIER LOBO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Tem
VExa. a palavra.

A SRA. NAIR XAVIER LOBO (PMDB-GO. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, nas
votações anteriores acompanhei o meu partido.

V - Encerramento

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

O SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) 
COMPARECEM MAIS OS SRS:

RORAIMA
Robério Araújo
Salomao Cruz

Presentes de Roraima : 2

AMAPA

Partido

PL
PFL

Bloco

PLlPSL

Antonio Feijão

Presentes de Amapá : 1

PARA

Babá
Deusdeth Pantoja
Raimundo Santos
Vlc Pires Franco
Zenaldo Coutinho

Presentes de Pará : 5

AMAZONAS

Luiz Fernando

Presentes de Amazonas : 1

MARANHÃO

PSDB

PT
PFl
PL PUPSL
PFL
PSDB

\

'PPB

Antonio Joaquim Araújo
Costa Ferreira
Eliseu Moura
Neiva Moreira

Presentes de MaranhAo : 4

CEARA

Almeida de Jesus
Arnon Bezerra
Inácio Arruda
Marcelo Teixeira
Nelson Otoch
Pimentel Gomes
Roberto Pessoe

Presentes de Ceará : 7

PPB
PFL
PPB
PDT

PL
PSDB
PCdoB
PMDB
PSDB
PPS
PFL

PDT/PPS

PLlPSL

PSB/PCDOB

PDT/PPS
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Bloco

Ciro Nogueira
Heráclito Fortes
Paes Landim

Presentes de Piauí : 3

RIO GRANDE DO NORTE

Lalre Rosado

Presentes de Rio Grande do Norte : 1

PARAIBA

Efraim Morais

Presentes de Paraíba : 1

PERNAMBUCO

João Colaço

Presentes de Pernambuco : 1

ALAGOAS

Augusto Farias
Divaldo Suruagy
Givaldo Carimbão
Helenildo Ribeiro
João Caldas
Luiz Dantas

Presentes de Alagoas : 6

SERGIPE

Augusto Franco
Ivan Paixão
Jorge Alberto
José Teles

Presentes de Sergipe : 4

BAHIA

Claudio Cajado
José Rocha
Paulo Braga
Walter Pinheiro

Presentes de Bahia : 4

MINAS GERAIS

Cabo Júlio
Mário Assad Júnior
Olimpio Pires
Ronaldo Vasconcellos

Presentes de Minas Gerais : 4

PFL
PFL
PFL

PMDB

PFL

PSOB

PPB
PST
PSB
PSDB
PL
PTB

PSDB
PPS
PMOB
PSDB

PFL
PFL
PFL
PT

PST
PL
POT
PL

PSB/PCOOB

PUPSL

PDT/PPS

PUPSL
PDT/PPS
PUPSL
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RIO DE JANEIRO

A1dir Cabral
Eber Silva
Fernando Gabeira
Fernando Gonçalves
Jorge Wilson
Luisinho
Luiz Sérgio
Miriam Reid
Miro Teixeira
Paulo Lessa
Roberto Jefferson
Rubem Medina
Simão Sessim

Presentes de Rio de Janeiro : 13

SÃO PAULO

Arnaldo Faria de Sá
Celso Russomanno
Cunha Bueno
Luiz Antonio Fleury
Marcelo Barbieri
Marcos Cintra
Paulo Lima
Ricardo Berzoini
Vadão Gomes
Zulaiê Cobra

Presentes de São Paulo : 10

MATO GROSSO

Pedro Henry
Ricarte de Freitas

Presentes de Mato Grosso : 2

DISTRITO FEDERAL

Agnelo Queiroz

Presentes de Distrito Federal : 1

GoIÁs

Jovair Arantes
Nair Xavier Lobo

Presentes de Goiás : 2

PARANÁ

Dilceu Sperafico
José Borba
Nelson Meurer
Odilio Balbinotli
Werner Wanderer

Presentes de Paraná : 5

DI.Á.RIO DA CAMARA DOS DEPlJlADOS

Partido

PFL
PST
PT
PTS
PSDB
PPB
PT
PSB
PDT
PPB
PTB
PFL
PPB

PTB
PPB
PPB
PTB
PMDB
PFL
PMDB
PT
PPB
PSDB

PPB
PSDB

pedoB

PSDB
PMDB

PPB
PMDB
PPB
PSDB
PFL

I,'everciro de 20lJ2

Bloco

PSB/PCDOB
PDT/PPS

PSB/PCDOB
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Bloco
SANTA CATARINA

Hugo Biehl
JoAo Matos
JoAo Pizzolatti
Renato Vianna
Serafim Venzon

Presentes de Santa Catarina : 5

RIO GRANDE DO SUL

Airton Dipp
Augusto Nardes
Fioravante
Luis Carlos Heinze
Marcos RoIim
Nelson Proença
Osvaldo Biolchi
Paulo Paim

Presentes de Rio Grande do Sul : 8

PPB
PMDB
PPB
PMDB
PDT

POT
PPB
PT
PPB
PT
PPS
PMDB
PT

POT/PPS

PDT/PPS

PDT/PPS
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DEIXAM DE COMPARECER OS SRS:

Partido Bloco
RORAIMA

Francisco Rodrigues PFL

Luciano Castro PFL

Total de Ausentes: 2
AMAPÁ

Fátima Pelaes PSDB
Sérgio Barcellos PFL

Total de Ausentes: 2

PARÁ

Giovanni Queiroz PDT PDT/PPS

José Priante PMDB

Total de Ausentes: 2

AMAZONAS

Átila Lins PFL

Total de Ausentes :

RONDDNIA

Agnaldo Muniz PPS PDT/PPS

Expedito Júnior PSDB

Marinha Raupp PMDB

Nilton Capixaba PTB

Oscar Andrade PL PUPSL

Sérgio Carvalho PSDB

Total de Ausentes: 6
ACRE

Jollo Tota PPB

José AJeksandro PSL PUPSL

Marcos Afonso PT

Zila Bezerra PTB

Total de Ausentes: 4

TOCANTINS

Freire Júnior PMDB

Kâtia Abreu PFL

Osvaldo Reis PMDB

Paulo Mourao PSDB

Total de Ausentes: 4

MARANHÃO

Cesar Bandeira PFL

FranCISco Coelho PFL

Mauro Fecury PFL

Paulo Marinho PFL

Roberto Rocha PSDB

Sebasblio Madeira PSDB

Total de Ausentes: 6
CEARÁ

Anlbal Gomes PMDB

Chiquinho Feitosa PSDa

Manoel Salviano PSDB

Mauro Benevides PMDB

Morom Torgan PFL

Pinheiro Landim PMDB

Sérg"lo Novais PSB PSBIPCDOB

Total de Ausentes: 7

Fevereiro de 2002
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PIAuí
Átila Lira

B.Sá

João Henrique

Mussa Demes

Total de Ausentes: 4

RIO GRANDE DO NORTE

Ana Catarina

Carlos Alberto Rosado

Henrique Eduardo Alves

Iberê Ferreira

Múcio Sá

Ney Lopes

Total de Ausentes: 6
PARAíBA
Adauto Pereira

Armando Abilio

Domiciano Cabral

Enivaldo Ribeiro

Marcondes Gadelha

PARAIBA
Ricardo Rique

Wilson Braga

Total de Ausentes: 7
PERNAMBUCO

Carlos Batata

Clementino Coelho

Gonzaga Patriota

Joaquim Francisco

José Mendonça Bezerra

Luciano Bivar

Luiz Piauhytino

Pedro Corrêa

Severino Cavalcanti

Total de Ausentes: 9
SERGIPE

Cleonâncio Fonseca

Pedro Valadares

Sérgio Reis

Total de Ausentes: 3
BAHIA

Benito Gama

Félix Mendonça

Geddel Vieira Lima

Gerson Gabrielli

Haroldo Lima

João Cartos Bacelar

José Carlos Aleluia

José Lourenço

Paulo Magalhães

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Partido

PSDS

PSDB

PMDS

PFL

PMDB

PFL

PMDB

PTS

PTB

PFL

PFl
PSDB

PSDS

PPB

PFL

PSDB

PFL

PSDB

PPS

PSB

PFL
PFL

PSL

PSDB

PPB

ppa

PPB
psa

PTa

PMDB

PTa
PMDB

PFL

PCdoB

PFL

PFL

PMDB

PFL

Quinta-feira 2804569

Bloco

PDT/PPS

PSB/PCDOB

PUPSL

PSB/PCDOB

PSB/PCDOB
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Partido Bloco

Yvonilton Gonçalves PFL

Total de Ausentes: 10

MINAS GERAIS

Cleuber Carneiro PFL

Eliseu Resende PFL

Herculano Anghinetti PPB

João Magalhães PMOB

José Militão PTB

Maria Elvira PMDB

Maria Lúcia PMDS

Mauro Lopes PMDB

Nilmário Miranda PT

MI~SGERAIS

Romeu Queiroz PTS

Saraiva Felipe PMOB

Saulo Coelho PSOB

Vittorio Medioli PSOB

Walfrido Mares Guia PTB

Zezé Perrella PFL

Total de Ausentes: 15
EsplRITO SANTO

Feu Rosa PSDS

Marcus Vicente PPB

Rose de Freitas PSDS

Total de Ausentes: 3
RIO DE JANEIRO

A1cione Athayde PSB PSB/PCOOB

Alexandre Santos PSOB

Arolde de Oliveira PFL

Comélio Ribeiro PL PUPSL

llamarSerpa PSOS

Jandira Feghali PCdoS PSB/PCOOB

João Mendes PFL

José Egydio PFL

Luiz Ribeiro PSOB

Márcio Fortes PSOB

Milton Temer PT

Total de Ausentes: 11

SÃO PAULO

A1oizio Mercadante PT

Bispo Wanderval PL PUPSL

Or. Hélio PDT PDT/PPS

Fernando Zuppo PSDC

Joao Eduardo Dado por PDT/PPS

José Anibal PSOB

José de Abreu PTN

José Roberto Satochio POT POT/PPS

lamartine Posella PMDB

Michel Temer PMOB
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Moreira Ferreira

Nelson Marquezelli

Robson Tuma

Sampaio Oória

Valdemar CosIa Neto

Wagner Salustiano

Total de Ausentes: 16
MATO GROSSO

Uno Rossi
Osvaldo Sobrinho

Wilson Santos

Total de Ausentes: 3
DISTRITO FEDERAL

Geraldo Magela

Paulo Octávio

Pedro Celso

Wigberto Tartuce

Total de Ausentes: 4
GOIÁS

Geovan Freitas

Lúcia Vânia

Pedro Canedo

Zé Gomes da Rocha

Total de Ausentes: 4
MATO GROSSO DO SUL

Nelson Trad

Total de Ausentes: 1
PARANÁ

Chico da Princesa

Hermes Parcianello

José Janene

Luciano Pizzalto

Oliveira Filho

Rafael Greca

Santos Filho

Total de Ausentes: 7

SANTA CATARINA

Edinho Bez

Eni Voltolini

Luci Choinacki

Tatai de AUl5entes: 3
RIO GRANDE DO SUL

Clovis IIgenfritz

Enio Bacci

Germano Rigollo

Júlio Redecl<er

Mendes Ribeiro Filho

Pompeo de Maltos

Telmo Kirst

Wilson Cignachi
Total de Ausentes: 8

Partido

PFL

PTB

PFL

PSOB

PL

PPB

PSDB
PTB

PSOB

PT

PFL

PT

PPB

PMOB

PSOB

PSOB

PMOB

PTB

PSOB

PMOB

PPB

PFL

PL

PFL

PFL

PMOB

PPB

PT

PT

POT

PMOB

PPB

PMOB

POT

PPB
PMOB

Bloco

PUPSL

PUPSL

POT/PPS

POT/PPS

o SR. PRESIDENTE (Aécio Neves) - Está encerrada a sessão.
(Encerra-se a sessão às 21 horas e 22 minutos.)



04572 Quinta-teira 28 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Fevereiro de 2002

ERRATA

Seção de Publicação no Diário da Câmara dos Deputados
No DCD n° 095, de 21.06.01, página 29800, colunas 1 e 2
Onde se lê:

g) Comissão Especial destinada a apreciar
e proferir parecer ao PL nO 1.483199, 'Reumão,
em 20-6-01 ..............••...•..........•.............•...............

h) COml86ão Especial destinada a proferir
parecer à PEC n° 222-A/00. '5' Reunião, em
2Q-6-01 · · ·..··.. ·..

'AI. com no t.quigráflcaa
8 _ PARECERES - PEC n° 472-F/97; Pro

jetos de Lei Complementar n05 33-A188 e
130-A/96; Proletoa d.. Lei n° 4.573-A/94.
1.437-A/96, 1.723-C196. 2.263-A/96, 2.786-8197,
2.891_8I97,3.187-8I97,3.712-8I97,3.737-El97.
3.793-8197. 4.115-8196. 4.816-8198, 16-CI99,
422-A/99. 4.175-8198. 4.816-8198. 16-CI99,
428-8199, 470-8199, 1.081-A/99, 919-A,
966-A/99, 1.083-B/99, 1.067-A/99, 1.183-A,
1.216-8199, 1359-8/99, 1.364-8199. 1.737-8199,

30340

30345

1.898-A/99. 1.944-A/99, 2.032-A/99, 2.500-8100.
2.750-A/00, 2.988-AIOO, 2.989-8100, 3.064-AI00,
3.201-100, 3.242-E/00, 3.261-A/eO. 3.29Q-A/OO.
3.391-A/OO. 3.395-8/00. 3.581-A/OO, 3.591-A/OO.
3.687-A/CO, 3.759-A/CO. 3.782-BIOO. 3.961-A1CO,
3.995-AICO. 4.192-AI01, 4.218-A/01, 4223-AI01,
4.229-AI01, 424&A/01 e 4.514-A/Ol; projetos de
Decreto Legislativo nOs 204-8199. 301-8199.
493-A/CO, 559-A/CO, 751-AlCO. 753-A1CO,
759-AlCO, 767-AlCO, 768-A1CO. n&AlOO,
872-AlCO, 876-A101. B81-Al01, 889-M11.
892-Al01, 898-AlCO, 906-AIOt. 911-AI01 e
915-A/01 . 30359

Leia-se:

Especial destinada a apreciar e
parecer ao PL nO 1483/99, * 11 a

em 2 O. 06 . OL
Especial destinada a proferir
PEC n° 222-A/00, * 58 Reunião, em

g)Comissão
proferir
Reunião,

h) Comissão
parecer à
20.06.01.

*Atas com notas taquigráficas

06 - PARECERES - PEC n° 472-F/97; Projetos de Lei
Complementar nOs 33-A/88 e 130-A/96; Projetos de Lei
nO 4573-A/94, 1437-A/96, 1723-C/96, 2283-A/96, 2786
B/97, 2891-B/97, 3167-B/97, 3712-B/97, 3737-B/97,
3793-B/97, 4175-B/98, 4816-B/98, 16-C/99, 422-A/99,
4175-B/98, 4816-B/98, 16-C/99, 428-B/99, 470-B/99,
1087-A/99, 919-A, 966-A/99, 1083-B/99, 1087-A/99,
1183-A, 1216-B/99,1359-B/99, 1364-8/99, 1737-B/99,
1898-A/99, 1944-A/99, 2032-A/99, 2500-8/00, 2750
A/OO, 2988-A/00, 2989-B/00, 3064-A/00, 3201-/00,
3242-E/OO, 3261-A/00, 3290-A/00, 3391-A/OO, 3395
B/OO, 3581-A/OO, 3591-A/00, 3687-A/00, 3759-A/OO,
3782-B/00, 3967-A/00, 3995-A/00, 4192-A/01, 4218
A/OI, 4223-A/Ol, 4229-A/Ol, 4246-A/01 e 4514-A/01;
Projetos de Decreto Legislativo nOs 204-B/99, 301
B/99, 493-A/00, 559-A/OO, 751-A/00, 753-A/00, 759
A/DO, 767-A/OO, 768-A/OO, 776-A/00, 872-A/00, 876
A/OI, 881-A/Ol, 889-A/Ol, 892-A/Ol, 898-A/00, 906
A/01, 911-A/OI e 915-A/01.
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COMISSÕES

ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

51 a Legislatura - 3a Sessão Legislativa Ordinária

Ata da quadragésima quarta Reunião Ordi
nária Realizada em 11 de dezembro de 2001.

Às quinze horas e vinte e três minutos do dia
onze de dezembro de dois mil e um, reuniu-se a Co
missão de Economia, Indústria e Comércio, no Ple
nário Professor Roberto Campos da Câmara dos
Deputados, em audiência pública, para debater o
tema ""A Crise no Setor Aéreo Internacional e seus
Reflexos no Turismo Interno", tendo como convida
dos os Senhores Ozires Silva, Presidente da
VARIG; Haroldo de Castro, Vice-Presidente da
VASP; José Carlos Mello, Vice-Presidente Institucio
nal da GOL; José Humberto Barbacena, Gerente de
Relações Institucionais da TRANSBRASIL; e Delfim
da Costa Almeida, Diretor Regional da VARIG, de
Brasília. Registraram presença os Deputados Mar
cos Cintra - Presidente; Sérgio Barros - Vice-Presi
dente; Enio Bacci, Osório Adriano, Alex Canziani,
Léo Alcântara, Márcio Fortes, Antônio do Valle, Ju
randil Juarez e Divaldo Suruagy - Titulares; Chico
Sardelli, Francisco Garcia, Paulo Octávio, Ricardo
Fiuza, Ronaldo Vasconcellos, Elcione Barbalho e
Carlito Merss - Suplentes. Compareceram também
os Deputados Osvaldo Coelho e Ricardo Fiuza,
como não-membros. Deixaram de comparecer os
Deputados Almeida de Jesus (ausência justificada 
missão oficial), Delfim Netto, Edison Andrino, Emer
son Kapaz, Gerson Gabrielli, Givaldo Carimbão, Jai
ro Carneiro, Jaques Wagner, João Pizzolatti, Rubem
Medina, Virgílio Guimarães e Zila Bezerra. O Presi
dente declarou abertos os trabalhos, chamando
para tomar assento àMesa os convidados. Após
cumprimentar a todos, o Presidente concedeu a pa
lavra a cada um dos expositores para suas explana
ções. Dando continuidade, iniciou a fase dos deba
tes. Fizeram uso da palavra para suas indagações
os Deputados Osvaldo Coelho, Osôrio Adriano, Ri
cardo Fiuza e Sergio Barros. Revezaram-se na dire
ção dos trabalhos os Deputados Marcos Cintra e Di
valdo Suruagy. Ao final dos debates, o Deputado Di
valdo Suruagy sugeriu o encaminhamento de ofício
ao Ministério do Desenvolvimento, dando conheci
mento da real situação vivida pelas empresas aére
as nacionais, com as respectivas propostas de me
lhoria, o que foi acatado pelo Plenario.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, às
dezoito horas e quatro minutos, o Presidente agra
deceu a presença de todos, em especial aos convi
dados, e encerrou os trabalhos. O inteiro teor da reu
nião foi gravado, devendo ser transcrito e publicado,
passando a fazer parte integrante desta Ata. E, para
constar, eu Aparecida de Moura Andrade, lavrei a
preserte ata, que por ter sido lida, discutida e apro
vada, sará- assinada pelo Presidente, Deputado
Marcos Cintra e publicada no Diário da Câmara
dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)
- Dou início à audiência pública que irá tratar da crise
no setor aéreo internacional e seus reflexos no turis
mo interno.

A nossa reunião conta com a honrosa presença
do Dr. Ozires Silva, Presidente da VARIG; Dr. Haroldo
de Castro, Vice-Presidente da VASP; Dr. José Carlos
Mello Vice-Presidente da Gol; e Dr. José Humberto
Barb~cena, Gerente de Relações Institucionais da
TRANSBRASIL.

O objetivo desta audiência pública é debater a
crise no setor aéreo internacional e a maneira como
ela reflete no turismo interno e na indústria da aviação
e transporte aéreo brasileiro.

Esta audiência pública é uma iniciativa do De
putado Divaldo Suruagy, a quem peço que componha a
Mesa. Convido também para comporem a Mesa o Pre
sidente da VARIG, Dr. Ozires Silva; o Vice-Presidente
da VASp, Dr. Haroldo de Castro; o Vice-Presidente Insti
tucional da Gol, Dr. José Carlos Mello; e o Gerente de
Relações Institucionais da TRANSBRASIL, Dr. José
Humberto Barbacena.

A reunião está sendo gravada para posterior
transcrição. Por isso, solicito a todos que falem ao mi
crofone, identificando-se antecipadamente.

Para melhor condução dos trabalhos, informo
que os senhores convidados disporão de até quinze
minutos para as suas exposições, não podendo ser
aparteados pelos Srs. Parlamentares. Após as expo
sições, passaremos aos debates. Os Deputados ins
critos para interpelar poderão fazê-lo estritamente so
bre o assunto da exposição pelo prazo de três minu
tos, facultada a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo.

Antes de darmos início aos trabalhos, leio ofício
a nós encaminhado pela TAM Linhas Aéreas, convi
dada para participar deste evento, datado de 10 de
dezembro de 2001 :

Prezado Deputado, honrado com o
convite de V.Exa. para comparecer à au
diência pública sobre o tema "Os Reflexos
da Crise no Setor Aéreo Internacional", de
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iniciativa do Deputado Divaldo Suruagy, la
mento profundamente não poder aceitá-lo
em razão de viagem para o exterior junta
mente com o Vice-Presidente de Relações
Internacionais, Dr. Rubel Tommaz.

Liberado do compromisso no exterior,
estarei sempre à disposição para que em
outra oportunidade, a ser decidida por
VExa., possa tentar contribuir modestamen
te para o melhor entendimento do transporte
nacional e possa contribuir para as discus
sões que, no momento, ocorrem nessa Co
missão.

Certo da compreensão de V. Exa.
subscrevo-me atenciosamente, Presidente
da TAM, Dr. Daniel Mandeli Martin.

Em contato com o Deputado Divaldo Suruagy,
o Presidente da TAM se prontificou a vir a outras au
diências públicas que eventualmente se façam ne
cessárias em função desse debate que ora inicia
mos.

Antes de passar a palavra aos nossos convida
dos, concedo a palavra ao Deputado Divaldo Suruagy,
que subscreveu esse requerimento e propôs o início
desta discussão, para que, de maneira mais abrangen
te, esclareça os objetivos a que esta Comissão se pro
põe na organização desta audiência pública.

Concedo a palavra ao Deputado Divaldo Suru-
agy.

o SR. DEPUTADO DIVALDO SURUAGY - Sr.
Presidente, Deputado Marcos Cintra, senhores presi
dentes e representantes das principais empresas aé
reas do País, Srs. Deputados, senhoras e senhores,
submeti este requerimento ao julgamento da Comis
são para seguir a orientação do Presidente Marcos
Cintra. Esta Comissão tem a perspectiva de integrar a
solução para a crise bastante grave, dramatizada ulti
mamente pela permanência em terra dos aviões da
TRANSBRASIL.

Qualquer que seja o futuro em relação ao nosso
País, obviamente o transporte aéreo terá um papel
preponderante. Pode ser com Fulano, Beltrano ou Si
crano, empresa "a" ou "b", mas o transporte aéreo
terá um significado cada dia mais expressivo e impor
tante no contexto mundial, particularmente num país
continental como o nosso.

Segui a orientação do Presidente Marcos Cin
tra. Deixo bem claro que S.Exa. defende que o Poder
Legislativo seja coordenador de um entendimento e
certamente convocará os Ministros da área atinente
ao assunto, ou a INFRAERO, para saber qual o ponto

de vista do Governo a respeito da crise que se abateu
sobre o setor aéreo internacional, do qual o Brasil não
é exceção. Este o objetivo.

Mais uma vez quero me congratular com o Pre
sidente Marcos Cintra e com os companheiros que in
tegram a Comissão de Economia, Indústria e Comér
cio da Câmara dos Deputados pela sensibilidade e
compreensão da discussão aprofundada de tão im
portante tema.

Essas foram as razões. Estou apenas seguindo
a determinação do Presidente Marcos Cintra.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)
- Obrigado, Deputado Divaldo Suruagy. Retribuo a
V.Exa. as congratulações pela organização desse
evento. Nós da Comissão de Economia, Indústria e
Comércio nos sentimos na responsabilidade de dis
cutir esta angustiante crise que se abate sobre a in
dústria da aviação civil.

A Comissão de Economia, Indústria e Comércio
possuiu uma Subcomissão de Turismo bastante atu
ante, presidida de maneira brilhante pelo Deputado
Alex Canziani, que muito nos honra com a presença
nesta audiência pública, diretamente interessado na
questão de transporte aéreo de passageiros e de
carga.

Conseqüentemente, sentimo-nos na obrigação
de trazer a crise à baila, a fim de buscarmos ou inter
mediarmos soluções para a mesma. Vemos que o
mundo inteiro hoje dedica um esforço muito especial
a essa importante e simbólica indústria em todos os
países do mundo.

O Governo, a sociedade brasileira e o Poder Le
gislativo sentem a obrigação de buscar soluções,
despendendo esforços e superando dificuldades,
para resgatar uma indústria da importância e do valor
simbólico que é a indústria de aviação no nosso País
e no mundo inteiro. Portanto, esse o objetivo funda
mentai desta reunião.

Esperamos evoluir para uma discussão profícua,
que não se preocupe tanto em buscar culpados, mas
soluções, atalhos que façam com essa crise seja supe
rada em benefício de toda a sociedade brasileira.

Sem maiores delongas, concedo a palavra ao
Presidente da VARIG, Ozires Silva, que muito nos
honra com a sua presença.

O SR. OZIRES SILVA - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, senhoras e senhores, estou consci
ente de que cada um de nós tem quinze minutos para
fazer algumas observações iniciais.

Assumi um compromisso há muitos meses 
hoje vamos premiar o Ministro de Ciência e Tecnolo-
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gia pelo trabalho que está executando na área metro- que bastante difícil num sistema de concessão de
lógica brasileira - e, como Presidente da Sociedade serviço público.
de Metrologia do Brasil, preciso estar em São Paulo. Por vezes a imprensa nos acusa de sermos em-
De modo que em torno de 16h30 terei de me ausen- presas - desculpem a expressão - choronas, que só
tar. falam com o Governo, mas efetivamente como con-

A introdução feita pelo Deputado Divaldo Suru- cessão do serviço público nosso interlocutor correto é
agy e secundada pelo Presidente da Comissão de o Governo.
forma extremamente lúcida expressou a importância A partir de alguns anos, ficou muito claro que o
desse setor para o mundo e particularmente para a transporte aéreo, em face de quebra de paradigmas
sociedade brasileira. tecnológicos, não poderia seguir certas regras esta-

Infelizmente, o Brasil participa pouco do merca- belecidas na histórica Convenção de Chicago de
do mundial. Temos apenas 1,4%, o que nos obriga a 1944, quando o sistema de transporte aéreo mundial
uma ginástica muito grande para oferecer a mesma estabeleceu um acordo entre as nações.
qualidade de serviço com economia de escala muito A partir de 1975, precisamente, o Governo nor-
menor, levando-nos basicamente a custos maiores te-americano tomou a iniciativa de criar um novo jar-
do que os do exterior. Devido à globalização nos últi- gão no setor chamado desregulamentação. Verifi-
mos anos, precisaríamos de ter um contexto mais fle- cou-se que não era possível o sistema de transporte
xibilizado do que o atual para que as empresas pos- aéreo continuar operando segundo regras estreitas
sam concorrer. de regulamentação, uma vez que as aviações, na dé-

cada de 60, tinham quebrado o paradigma para
Hoje, em particular, diria que a nossa indústria é

aviões a jato de alta velocidade, que passaram a cru-
caracterizada por uma enorme fragmentação. O Go- zar fronteiras muito mais velozmente, e o transporte
vemo brasileiro, ao longo do tempo, manteve o setor aéreo como modal de transportes explodiu na neces-
com regulamentação vinda basicamente da Força sidade mundial.
Aérea Brasileira, do Ministério da Aeronáutica, extinto
e transformado em Comando da Aeronáutica. Nessas condições, o primeiro processo de des-

regulamentação foi intensamente debatido pela soci-
Essa circunstância caminhou ao longo dos anos edade norte-americana. Posteriormente, aprovou-se

fazendo com que a política aeronáutica brasileira, so- uma série de legislações que criaram órgãos com
bretudo de transporte aéreo, dificilmente explicitada atribuições muito específicas, melhorando enorme-
com clareza, possa ter-se constituído no passado em mente a concorrência da indústria americana de
elementos básicos para as empresas colocarem em transportes aéreos.
uso os fatores de planejamento necessários para um Os transportes aéreos norte-americanos, por
sucesso de longo prazo. razões congênitas, já têm uma vantagem muito gran-

Hoje, observamos o que tem acontecido. O Go- de, uma vez que nos Estados Unidos, devido ao alto
vemo Federal decidiu mandar o projeto da Agência poder aquisitivo da população, o tráfego aéreo é mui-
Nacional de Aviação Civil para o Congresso. Durante to intenso.
os últimos seis meses, a partir desta Legislatura, uma Segundo dados, em média, cada americano no
Comissão Especial desta Casa se debruçou sobre o ano passado voou três vezes e cada cinco brasileiros
problema, ouvindo os trabalhadores, os empresários, voou uma vez só. Fazendo essa relação, nos Estados
os especialistas externos de organizações num traba- Unidos existe um tráfego aéreo per capita quinze ve-
lho bastante grande. zes superior ao do Brasil, o que dá uma escala bas-

Recentemente, o Governo Federal decidiu reti- tante grande. E a desregulamentação norte-america-
rar esse projeto, retorná-lo ao Executivo com a pro- na propiciou o surgimento de novas empresas. Temos
messa de reapresentá-Io. O que aconteceu em con- uma visão do crescimento de novas empresas. Isso
seqüência disso não foi bom para o setor de transpor- mostra que mesmo nos Estados Unidos o aumento
te aéreo, porque removeu algumas autoridades extre- de novas empresas na escala não funcionou. Muitas
mamente identificadas, criando uma fragmentação empresas tiveram vida efêmera e acabaram por de-
também no sistema da concessão no serviço público. saparecer.
Hoje são interlocutores do serviço público o Departa- Atualmente há no Brasil dezenove empresas de
mento de Aviação Civil, o Conselho Nacional da Avia- transporte aéreo. As sete mais significativas - VARIG,
ção Civil, o Ministério da Defesa, sobre certos aspec- VASP, TRANSBRASIL, TAM, Rio Sul Nordeste e Gol
tos a INFRAERO, o que faz com que a interlocução fi- - detêm 98% do nosso tráfico, embora haja 21 empre-
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sas e algumas delas dormentes. Isso foi feito no Brasil
sob a égide de que deveria haver mais competitivida
de no setor. Entendemos que mesmo para haver
competitividade no setor um certo número de empre
sas deve existir. Qual é o número exato? Evidente
mente a experiência é que o estabelece, assim como
todas as demais concessões do serviço público. Ou
seja, não se pode ficar criando empresas sem limites,
sem comprometer a saúde financeira das empresas
que estão operando.

No caso brasileiro, a VARIG é uma das empre
sas extremamente penalizadas - em 2002 completa
75 anos de idade. Enfrentou os mais diferentes regi
mes políticos, planos econômicos, moedas e os mais
diferentes índices, muitas vezes acumulando prejuí
zos, outras, lucros. Foram períodos de estagnação,
congelamentos, e tudo isso traz uma bagagem do
passado que, muitas vezes, as companhias mais no
vas não vivendo isso ficam com a impressão de que
estamos fazendo um trabalho competitivo muito mai
or.

Lamento dizer que se a atual estrutura prevale
cer, as companhias novas se tornarão velhas, e se
tornando velhas vão apresentar problemas muito
equivalentes. Temos trabalhado muito intensamente
para buscar um outro tipo de gerenciamento. O Co
mandante da Aeronáutica, em depoimento nesta
Casa, na Comissão Especial, declarou com absoluta
clareza que abria mão da aviação civil e cuidaria da
Força Aérea. Nessas condições, propomos a criação
de uma agência. Mais recentemente, depois de qua
se cinqüenta anos de controle, o Governo Federal li
berou a taxação das tarifas. Foi um vôo bastante gran
de, a liberação das tarifas foi responsável, no passa
do, pelo acúmulo de prejuízo, uma vez que a curva de
custos era continuamente alta, sobretudo nos perío
dos de inflação galopante, quando as tarifas foram
congeladas por certo período.

Apesar de ter ocorrido isso no passado - a
VARIG construiu uma marca muito sólida no mercado
internacional, é uma das poucas marcas que o Brasil
ostenta no exterior -, vemos hoje um quadro de extra
ordinário enfraquecimento das companhias de trans
porte aéreo. As companhias recentemente criadas
ainda não têm volume, e as companhias mais tradici
onais, que têm marca e carregam o prestígio da nos
sa bandeira, enfraqueceram-se bastante.

No mercado brasileiro aconteceu o mesmo que
no americano, em que várias companhias se retira
ram do mercado. Muitos já ouviram falar da Pan Amé
rica, da Western Line, da TWA, companhias que con
seguiram crescer e se retiraram do mercado, mos-

trando que agora a situação variou. Nos Estados Uni
dos discute-se que caberiam no máximo duas empre
sas, e o Governo norte-americano articula-se em di
reção a colocar menos empresas em operação. Isso
já está em discussão no Congresso daquele país.
Inclusive tivemos oportunidade de entregar à Comis
são de Economia, Indústria e Comércio e ao Deputa
do Divaldo Suruagy o extenso trabalho elaborado
pelo Governo do ex-Presidente Bill Clinton, em 1993,
que se converteu numa legislação nova, mas está
para ser modificado devido aos atentados contra
Nova Iorque e Washington. Não exatamente por isso,
mas devido à redução da atividade econômica que
impregnou o mundo depois de 2001 .

A causa da concentração natural desse setor é
discutida até nos Estados Unidos, onde alguns servi
ços de infra-estrutura, como o caso do aeroportuário,
constituía-se numa espécie de monopólio natural.
Nessas condições, não deveriam trabalhar sobre a
base de lucro e de rentabilidade para a prestação de
serviço, o que é considerado fundamental.

Aliás, no referido trabalho existe uma expressão
que me parece muito feliz: "A competição mundial é
entre países. O custo da infra-estrutura é muito impor
tante para a formação dos preços básicos dos produ
tos". Nessas condições, tributações diretas sobre a
infra-estrutura refletem na constituição dos custos ge
rais fazendo com que a nação como um todo perca
poder competitivo.

São características do setor de transporte aé
reo: investimentos maciços, mão-de-obra altamente
qualificada, vultoso capital de giro, economia de esca
la, tecnologia em permanente mutação para atingir o
grande gol do transporte aéreo, que é prover o serviço
com segurança.

Esse fator segurança, por exemplo, dificilmente
é medido hoje por qualquer nação, não é apenas o
caso brasileiro. Quanto vale essa segurança? Quanto
custou essa segurança? Efetivamente a segurança é
um item extremamente claro que está refletido no pre
ço do equipamento. Qualquer avião hoje ultrapassa
tranqüilamente as cifras dos 10 milhões de dólares
como multiplicador.

Se fizermos uma média mundial de preço do
avião dividido por assento instalado, cada assento
custa hoje em geral de 330 a 350 mil dólares, o que
mostra que os investimentos são bastante grandes.
São poucos os mercados mundiais que oferecem es
cala suficiente para que as empresas operem em
condições competitivas. Os Estados Unidos aboca
nham aproximadamente 40% do mercado mundial;
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Europa, 29%; Ásia, 16%; América Latina, 4,5%; e a
África, pouco acima de 1%. Esse é o cenário mundial.

A crise da aviação comercial brasileira ocorre
desde a década de 80. Na realidade, o que vivemos
não tem origem hoje, foi um processo cumulativo que
se apresenta desafiando autoridades e empresas.

Um item fundamental, sem dúvida, foi a forte de
fasagem tarifária do sistema doméstico. Embora te
nha havido enorme inflação até cinco anos atrás 
graças a Deus já esquecemos isso-, o ponto de parti
da foi em 1986, quando o Governo, no processo de
tentar conter a inflação, criou o célebre congelamen
to, no Plano Cruzado, o que foi letal. As companhias
mais antigas carregam dívidas desde aquela época e
pagam juros até hoje. Mais recentemente, devido ao
aumento da competição, ocorreu uma grande desca
pitalização. Aliás essa é uma indústria que não
agüenta capitalização externa, que é sempre muito
cara, sobretudo nas taxas de juros prevalecentes no
Brasil.

~

Por outro lado, também há a flácida colocação
da política sobre o setor. A política do setor não tem
uma visibilidade clara que permita às empresas faze
rem planejamento de longo prazo numa indústria ab
solutamente de longo prazo. Isso não é visto conveni
entemente pela sociedade. Inclusive ficou refletido no
próprio projeto de lei sobre a ANAC para onde inicial
mente o Governo mandou o projeto, cujo prazo de
concessão é de cinco anos, o que é absolutamente
insuficiente para o volume de investimentos colocado,
concordando posteriormente com 10%.

Nos últimos anos também houve um intenso
agravamento da carga tributária em completo desni
velamento com países que competem conosco. Na
ordem de dezesseis empresas internacionais aqui
operam. Essas empresas gozam nos seus países de
uma política tributária que pode transformar-se, como
diz o grande estudioso de administração Michel Por
ter, em vantagens competitivas em relação ao Brasil.

Nesse período aconteceram excessos de ofer
tas, guerras de preço, agravando o quadro de prejuí
zo. O sensível aumento nas tarifas aeroportuárias,
agravado com a inclusão do ATAERO, um adicional
tarifário com alíquota de 50%, foi posterior à crise da
Guerra do Golfo, em 1991, e recentemente em Nova
Iorque. Curiosamente a Guerra do Golfo estaria para
os atentados de Nova Iorque numa proporção de dez
anos mais ou menos. Devido aos atentados de Nova
Iorque, observaremos quanto tempo levará para que
a indústria se recupere. Na Guerra do Golfo o proces
so de recuperação da indústria levou quase cinco

anos. Espero que agora o tempo possa ser menor,
embora isso seja otimismo.

Como resultado hoje vemos que no mundo todo
há um excesso de capacidade, que levou ao acirra
mento da concorrência e guerra de preços que redun
dou em prejuízos generalizados.

Hoje o transporte aéreo brasileiro precisa traba
lhar em cinco áreas básicas: numa nova base de re
gulamentação de legislação; em novas condições de
tributação; as companhias precisam se dedicar inten
samente à redução de seus custos internos; as com
panhias têm de ser reestruturadas, sobretudo as mais
antigas - no caso da VARIG estamos fazendo isso
com intensidade -; temos que modificar a estrutura
corporativa e olhar para o transporte aéreo, como últi
mo item, como algo permanentemente necessário
para uma nação de 8,5 milhões de quilômetros qua
drados chamada Brasil e com os possíveis reflexos
internacionais dessas ações. Esses cinco itens são
absolutamente essenciais.

No caso da estrutura de regulamentação dois
documentos legais são absolutamente fundamentais:
um Código Brasileiro de Aeronáutica, que o Executivo
ainda não mandou; e a lei balizadora da futura Agên
cia Nacional de Aviação Civil, se ela voltar a ser pro
posta pelo Poder Executivo, para que a interlocução
entre as concessões do serviço público que exerce
mos possa ter no poder concedente o diálogo correto.

Por outro lado, a questão da carga tributária. A
lATA - Associação Internacional de Transporte Aéreo
está estudando o reflexo das decisões governamen
tais nos diferentes países para criar o que eles cha
maram de convergência de legislações. Numa indús
tria caracterizadamente internacional, é necessário
que os países tenham mais ou menos um equilíbrio
entre a regulamentação e a carga tributária sobre os
respectivos setores, fugindo dessa independência so
berana que todos os países têm num mercado globa
lizado.

Estamos vendo que o mercado globalizado faz
crescer o poder, por exemplo, da Associação Interna
cional do Comércio, quer dizer da World Trade Orga
nization, dos foros internacionais e está entrando
cada vez mais e rompendo as antigas linhas de fron
teiras tradicionais e soberanas para fazer com que o
mundo, o comércio mundial, tanto de produtos como
de serviços, possa obedecer a certas regras. E dentro
dessas regras é que a lATA está trabalhando para ver
se é possível também em um setor de prestação de
serviços encontrar algumas convergências nas legis
lações.
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No Brasil, por exemplo, só para dar um flash
muito rápido, diria que nos combustíveis pagamos
perto de 40% de tributos, enquanto que nos Estados
Unidos não fazem por percentual. Lá, a contribuição é
de 4,4 centavos de dólar por galão de combustível, o
que dá aproximadamente 5% de imposto. Na Europa
a tributação é nula, é zero. Portanto, aqui os aviões
chegam carregados com combustível lá de fora, sem
tributação nenhuma, e sai daqui com tributação, redu
zindo o nosso poder de competição e nos impedindo
de conquistar posições lá fora.

Por exemplo, esse ATAERO, Adicional de Tarifa
Aeroportuária, cobrado sobre as tarifas da
INFRAERO na prestação de serviços aeroportuários,
de 50%, coloca-nos só abaixo dos dois aeroportos
mais caros do mundo: Nagóia e Tóquio. Todos sabem
que o custo de vida no Japão é extremamente eleva
do. Os terceiros aeroportos mais caros do mundo são
os nossos, em conseqüência desse tributo. Os servi
ços prestados pela INFRAERO são razoavelmente
competitivos e nos colocam em uma média confortá
vel mundial, mas quando se joga 50% de alíquota em
cima disso, ficamos completamente fora.

Quanto à redução dos custos internos, as com
panhias estão fazendo um trabalho muito intenso, em
que pesem as dificuldades de legislação, que todos
conhecemos: a redução do quadro de pessoal; e uma
taxa de desemprego relativamente elevada no Brasil,
que sempre tem uma reação muito grande da socie
dade.

Estamos abrindo a estruturação corporativa. É
público que a nossa controladora, a Fundação Ru
bem Berta, já abriu o capital da companhia para parti
cipação externa. Estamos oferecendo, inclusive, as
ações para terceiros, independentemente do fato de
estarmos criando alguns ativos dentro da companhia
para ajudar a redução dessa dívida imensa que a
companhia acumulou, em conseqüência de todos es
ses processos que indiquei: congelamentos; controle
tarifário; planos econômicos; variações de índices; e
coisas dessa natureza.

Finalmente, no mercado internacional, estamos
fazendo um esforço bastante grande para utilizar o
poder da marca que conseguimos criar - VARIG, que
hoje é conhecida no Brasil e particularmente no mun
do, usando uma vantagem bastante grande, no senti
do de mostrar que o que aconteceu recentemente
com VASP e TRANSBRASIL, que se retiraram do
mercado internacional, é um problema que tem de ser
enfrentado daqui para frente, pois dificilmente um
país como o Brasil, disputando apenas 1,4% do mer
cado mundial, pode ter duas, três, quatro ou cinco

empresas naquele mercado. Esse é um sistema ex
tremamente intrincado para dividir uma escassez, o
que caracteriza sobretudo o mercado brasileiro.

Minha mensagem final é de otimismo. O Brasil é
um país da aviação. No dia 19 de outubro de 2002 co
memoraremos 100 anos da invenção de dirigibilidade
por Santos Dumont. É um país que precisa da avia
ção. A aviação é um fator de integração de extraordi
nária importância para o Brasil e pode ser, como já
tem sido até agora, um vetor muito grande de desen
volvimento, uma vez que fornece exatamente aquilo
que os setores empresarial e produtivo mais preci
sam: disponibilidade de tempo. Não há alternativa
para se vencerem as distâncias em um país imenso
como o nosso, para desenvolvimento dos negócios
que não seja a aviação. Portanto é uma vocação bra
sileira.

Fico muito feliz, Deputado, com sua iniciativa,
com a aquiescência do Presidente, Deputado Marcos
Cintra, de convocar essa reunião, para fazer a socie
dade brasileira ver que a aviação é algo muito impor
tante para o nosso País, e que não podemos perder o
momento que o mundo atravessa hoje. Depois dos
atentados em Nova Iorque, o sistema vai ter que ser
inteiramente reestruturado. Já começou essa reestru
turação nos Estados Unidos, já está na Europa e já
está na Ásia. No Brasil, precisamos acompanhar um
caminho equivalente.

O que gostaria realmente é que as nossas com
panhias estivessem sólidas e fortes para que pudés
semos aproveitar esta oportunidade e ocupar espaço
no exterior, trazendo mercados para cá, negócios, en
fim, trazendo exportação de serviços. A exportação
de serviços aeronáuticos é de alto valor agregado, é
um mercado gigantesco. Se somarmos indústria ae
ronáutica, transporte aéreo, indústria de turismo as
sociada ao transporte aéreo, estaremos falando em
um negócio mundial que beira os 7 trilhões de dóla
res. É um número espantoso! E temos a vocação, o
volume, o desejo, as companhias estruturadas e so
bretudo a mão-de-obra. É realmente com pena que
vejo esvair, enquanto ficamos discutindo, em uma se
qüência enorme de trabalho, como tem sido executa
do, a criação de uma Agência Nacional de Aviação Ci
vil, a elaboração do Novo Código Brasileiro de Aero
náutica, a oportunidade de se fazer uma estruturação
sólida, que dê fatores de planejamento para as em
presas poderem crescer e se desenvolver. Estamos
perdendo uma enorme oportunidade. Estou vendo
isso escapar pelos dedos e ir para outros países me
nos importantes que o nosso. É uma pena que isso
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esteja acontecendo. Desejaria que tivéssemos urna
reação.

Deputado, esta é a quarta reunião pública de
que participamos. Esperamos por intermédio desse li
belo nos erguer e dizer: "Vamos parar com isso e co
meçar a crescer, a desenvolver." O momento já está
passando. Os países já estão ocupando os espaços
abertos pelas crises internacionais. Vejo isso com
muita pena, porque seria o momento de gerarmos
bons empregos e alto valor agregado e ocuparmos
essas posições.

Eu, que completo hoje 56 anos de aviação, vejo
com frustração algo que poderíamos criar em cima
disso, fazendo o País crescer e desenvolver, que é o
que mais desejamos.

Agradeço e fico permanentemente à disposição.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Divaldo Suru
agy) - Presidente Ozires Silva, o nome de V.Sa. é
uma legenda na aviação brasileira, e temos um res
peito imenso por tudo o que simboliza para o nosso
País. O Presidente Marcos Cintra afirmou, e não te
nho a menor sombra de dúvidas que transformará em
realidade, que os depoimentos aqui concedidos terão
desdobramentos. O Presidente já definiu que convo
cará os Ministros da área econômica para discutir
todo esse quadro e buscar a decisão que seja mais
conveniente aos interesses nacionais e obviamente
aos interesses da empresa.

V.Sa. nos informou do compromisso que tem
agora à tarde em São Paulo. Aqui a praxe é o debate.
V.Sa. poderia se fazer representar aqui pelo diretor da
VARIG em Brasília. Daqui a pouco, os Parlamentares
que desejarem vão fazer perguntas e seria conveni
ente que a VARIG estivesse presente por tudo o que
ela representa para o contexto nacional.

O SR. OZIRES SILVA - O nosso diretor está
atendendo a uma audiência convocada pelo Ministro
Sérgio Amaral, neste presente momento, com o sindi
cato dos trabalhadores e as empresas. O Ministro
Sérgio Amaral foi indicado pelo Sr. Presidente da Re
pública para coordenar o setor e convocou essa reu
nião para as 15h30. Espero que o nosso diretor esteja
aqui a tempo. Se estiver, sem dúvida nenhuma, ele
estará à disposição.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Divaldo Suru
agy) - Compreendemos e respeitamos o compromis
so de V.Sa. Pode ter certeza de que esta Comissão é
uma aliada na busca de solução para esse grave pro
blema que o País enfrenta.

Agradeço a V.Exa. a contribuição.

Concedo a palavra ao Dr. Haroldo de Castro,
Vice-Presidente da VASP.

O SR. HAROLDO DE CASTRO - Prezado De
putado Divaldo Suruagy, Srs. Deputados, companhei
ros da Mesa, da mesma maneira como informou o
Presidente da VARIG, Ozires Silva, a VASP já compa
receu a esta Casa, nestes onze anos de privatização,
algumas dezenas de vezes. Terça-feira próxima pas
sada, quando a audiência não pôde ser realizada, ti
vemos a oportunidade de dizer ao Deputado Divaldo
Suruagy que hoje a nossa posição na VASP é muita
clara e objetiva.

Essa crise que se apresenta, não sei se por pla
nejamento ou dádiva divina, foi preconizada por nós
há algum tempo, tanto que tivemos a coragem de sair
do mercado internacional, porque considerando a es
trutura do transporte aéreo nacional, a aviação co
merciai brasileira efetivamente não comporta esse
mercado. Tivemos esta coragem: afastamo-nos, com
todos os prejuízos de ordem institucional e de ima
gem da empresa, dentro de um contexto em que tive
mos que, lamentavelmente, reduzir os nossos qua
dros - de nove mil e quinhentos para quatro mil e qui
nhentos funcionários.

Então, Deputado, ratifico aqui: quanto à aviação
comercial brasileira, qualquer outro dado que for
apresentado aqui irá simplesmente repetir todos es
ses conceitos e observações. O que falta efetivamen
te - e espero que esta Comissão possa fazê-lo - é
transformar tudo o que já foi dito e apresentado. O Po
der Executivo tem todos os dados já fornecidos. O
que falta para o transporte aéreo brasileiro é única e
exclusivamente uma vontade política de encará-lo
como algo muito importante. E ele é importante.

Exatamente hoje, completamos três meses da
mudança do mundo. Só não vê quem não quer. Se os
Estados Unidos, que sofreram na carne, tomaram po
sições, outros países sentiram. Nós não somos dife
rentes, temos todo um contexto. O transporte aéreo
brasileiro não é independente. Ele depende basica
mente do mercado americano, sim. Quando o Ozires
diz que cada americano voa em média três vezes e
que cada cinco brasileiros voa uma vez só, devemos
considerar a existência de outros dados. Não são cin
qüenta ou quarenta milhões de brasileiros que voam,
mas trinta, quarenta, cinqüenta milhões de passagei
ros. Cada um de nós sentados a esta mesa já deve
mos ter voado, neste ano, umas vinte vezes. E somos
contados como passageiros e não como brasileiros.

Vivemos em uma economia fraca. O brasileiro
não tem poder aquisitivo suficiente para suportar uma
atividade extremamente competitiva e seletiva como
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é O transporte aéreo e o Governo, muitas vezes, se dições de entender, efetivamente, o que é o transpor-
comporta como um avestruz. Isso não é dito apenas te aéreo brasileiro. Talvez o Ministro da Defesa saiba.
pela imprensa. Lamentavelmente, algumas autorida- Tenho certeza de que a Aeronáutica conhece o pro-
des brasileiras dizem que fomos chorar e que o Go- blema da aviação comercial brasileira, mas hoje não
vemo não tem responsabilidade para salvar empre- tem poder de decisão, apesar de - e aí também apa-
sas. Não queremos benesses, dinheiro a fundo perdi- recem os contrastes, que, para nós, são complicados
do, como o americano acabou de dar para suas em- - a autoridade aeronáutica brasileira ser o Coman-
presas. Se isso tiver que acontecer, deverá ser ferto dante da Aeronáutica. Nenhum ato da Aeronáutica
num contexto. Em compensação, há determinados brasileira tem validade sem a assinatura do Brigadei-
setores que recebem vinte bilhões de reais de subsí- ro Batista, que hoje é o comandante. No entanto,
dios. O transporte aéreo não tem um centavo sequer S.Exa. não é a autoridade com quem devemos con-
de subsídios. versar sobre nossos problemas econômicos e opera-

Então, essa crise, Deputado, terá reflexos no tu- cionais.
rismo interno? Pode ter. Espero que não. Hoje, o pre- Então, fica aqui o registro da VASP, por meu in-
sidente da EMBRATUR preconiza que 17 milhões de termédio. A veemência com que estou falando é fruto
brasileiros farão turismo de dezembro a fevereiro. Pa- único e exclusivo da vontade de alertar e trazer à baila
rabéns. Espero que isso tenha reflexo na economia. essa nossa posição, uma posição firme que, mais
E o transporte aéreo, apesar de todas as dificuldades uma vez, ratifico: vontade política. O Governo detém
e de todos esses fatores apresentados aqui, impostos todos os dados para dar uma diretriz para o setor da
e financiamentos completamente diferenciados... O aviação civil brasileira, que não pode prescindir de
custo de um avião trazido dos Estados Unidos para uma interligação com a própria aviação militar brasile-
nós é muito maior do que o custo de uma empresa ira. Embora muitos não saibam, somos reserva para
americana no seu mercado. Temos uma indústria ae- qualquer movimento. É porque nós nunca pensamos
ronáutica e não temos uma política de financiamento na guerra, mas quando tivermos que entrar nela de-
dessa indústria aeronáutica para nós. Para fazer um veremos pensar nisso. Praticamente toda a tropa
leasing de um avião no Brasil temos que buscá-lo lá americana na guerra do Golfo foi transportada por
fora. companhia comercial. E no Brasil não será diferente.

Então, é uma questão de vontade política. Se Algumas vezes já transportamos militares brasileiros
houver vontade política, estaremos prontos para nos para a Amazônia.
sentar à mesa com as autoridades, com os políticos, O SR. PRESIDENTE (Deputado Divaldo Suru-
com o Poder Executivo, com o Poder Judiciário e com agy) _ Gostaríamos de agradecer ao Dr. Haroldo de
esta Casa, que conhecem nossos problemas. Espero Castro esse depoimento com sabor de desabafo e
que com o comparecimento de determinadas autori- que nós traz até uma visão kafkiana, como se fosse
dades da área econômica a esta Comissão possa- um labirinto, um emaranhado de coisas.
mos ter uma resultante que possa ser boa não só
para o transporte aéreo brasileiro, mas para a econo- Pelo que entendi, o nosso Presidente, Deputa-
mia brasileira como um todo. do Marcos Cintra, deseja que esta Comissão seja

uma grande interlocutora junto a esse segmento, que
Hoje, não pedimos audiência a uma autoridade

é importantíssimo para o turismo nacional e para o
com receio de que ela pense que queremos pedir-lhe Brasil. Dessa forma, tenho certeza de que o Deputa-
algum empre'stl'mo ou subsídio. HOJ'e, qual é o nosso

do Marcos Cintra dará seqüência a esses pronuncia
interlocutor? Estamos perdidos também. A partir do

mentos e que, inclusive, irá convocar o comandante
momento em que se retirou da Aeronáutica o poder

da Aeronáutica para explicar esse processo kafkiano,de negociação do nosso setor, a cada momento o Go-
verno designa um interlocutor. Agora, é o Ministro do porque S.Exa. não decide mas tem que assinar todas

as decisões.Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Mas
a aviação comercial brasileira está vinculada ao Mi - Concedo a palavra ao Dr. José Carlos Mello,
nistério da Defesa, com o Conselho Nacional de Avia- Vice-Presidente Institucional da Gol.
ção Civil. Então, não é fácil para nós conversar opera- O SR. JOSÉ CARLOS MELLO - Deputados
cionalmente com um e economicamente com outro. Divaldo Suruagy e Osório Adriano, demais Srs. Depu-

Gostaríamos de contar com um interlocutor fir- tados, a Gol é uma empresa nova de um grupo antigo.
me, que pudesse efetivamente entender nossos pro- O grupo a que pertence a Gol transporta gente desde
blemas. Não sei se o Ministro Sérgio Amaral terá con- 1948. Hoje, é o maior transportador mundial de pas-
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sageiros - 1 milhão e duzentas mil pessoas diaria
mente.

O que levou o dono da Gol, Sr. Nenê Constanti
no, a pensar em transporte aéreo? Em primeiro lugar,
sua larga experiência com transportes em vários
Estados com ônibus urbano e interurbano. Em segun
do lugar, o fato de que até o começo da década de 90
os maiores transportadores do mundo eram a Grey
hound americana e o Sr. Nenê Constantino. Com a
desregulamentação do transporte aéreo nos Estados
Unidos, a Greyhound começou a perder passageiros.
As tarifas foram baixando, o transporte foi-se tornan
do mais competitivo, a demanda triplicou, graças à li
berdade de mercado que ocorreu nos Estados Uni
dos - antes eram duzentos milhões, hoje temos mais
de seiscentos milhões de passageiros/ano. A Grey
hound, que assim como o grupo do Nenê Constantino
tinha em torno de doze mil e oitocentos ônibus, tem
apenas mil e oitocentos ônibus.

Então, mais ou menos há quatro anos, ele co
meçou a pensar em uma empresa aérea. Sou consul
tor de transportes, tenho uma empresa de consultoria
em transportes e começamos a trocar idéias. A princí
pio, mostrei a ele que a rentabilidade esperada do se
tor era muito pequena. A rentabilidade média no mun
do é algo em torno de 2% e as grandes empresas
americanas, como é o caso da United Airlines, por
exemplo, quando dão lucro, este gira em torno de 7,
6%. No transporte rodoviário, a liquidez e a rentabili
dade são maiores.

Mas, num dado momento, houve a decisão de
criar empresa. Sugerimos a adoção de um modelo
conhecido e consagrado nos Estados Unidos, não sei
porque ainda não foi divulgado no Brasil. Vamos cha
mar de modelo Southwest. São as empresas light:
low-cost, low-fair. A Southwest é uma empresa que
começou no Texas com um avião. É possível ter eco
nomia de escala com um avião, um ônibus e um cami
nhão. Todo o sistema de transporte que não investe
na via, no terminal e no controle de tráfego tem possi
bilidades imensas de economia de escala. E a South
west foi crescendo com um modelo muito peculiar e
bastante divulgado. Como o seu dono gosta muito de
dar entrevistas, temos disponíveis em português, no
mínimo, duas entrevistas dele por ano em que ele vai
contando os parâmetros da empresa. Por exemplo: o
avião não pode ficar parado no solo mais de vinte mi
nutos; todos os aviões devem ser iguais, porque se
economiza não sei o quê; tem que haver sempre tec
nologia de ponta etc.

Então, fizemos o plano da Gol baseado nos pa
râmetros da Southwest. Temos um rigoroso planeja-

mento de longo prazo - dez anos. Isso surpreendeu
inclusive algumas empresas que fornecem aviões.
Um jornalista da Gazeta Mercantil, há pouco tempo,
em um seminário em São Paulo, disse: "Deve estar
tudo planejadinho, não é?" Eu respondi: "Está, por
quê?" Ele disse: "Eu conheço o Seu Nenê há trinta
anos e sei que tudo é planejadinho". Temos um plano
de dez anos que vem sendo cumprido rigorosamente.
Trabalhamos em longo prazo.

A partir da Southwest, descobrimos que com a
desregulamentação na Inglaterra havia uma empresa
mais moderna que a Southwest também baseada e
inspirada nela. E descobrimos, posteriormente, que
havia uma empresa nova nos Estados Unidos, a Jet
blue, que talvez seja a primeira empresa que é umbu
siness de um fundo de investimento tal a certeza de
que esse tipo de operação dá lucro.

Com o acidente do ato terrorista lá em Nova Ior
que, que hoje completa três meses, as ações das em
presas aéreas despencaram, mas as ações da
Southwest subiram. Isso prova que o modelo está
certo. Todas as empresas low-cost e low-fair - já
existe até um livro sobre elas - recebem bem a outra.
São empresas sem pompa. Inclusive, ajudamos, no
Aeroporto John Kennedy, o dono da Jetblue a limpar o
avião e a guardar a mala. Ninguém usa gravata, são
empresas muito informais e com padrões de produti
vidade realmente extraordinários.

Entendemos que o mercado aéreo brasileiro
passa apenas por uma reformulação, como passaram
os mercados americano, inglês, canadense e austra
liano depois da regulamentação. De meados da déca
da de 60 até final de 90, nosso mercado de transporte
aéreo foi rigidamente regulamentado - monopólio da
bandeira brasileira para o exterior, pouca ou nenhuma
competição e limites geográficos impostos a empre
sas regionais. A partir de 91, muita coisa importante
foi acontecendo. No final de 1990, houve a privatiza
ção da VASP. Depois, a agressividade fantástica do
Comandante Rolim impôs a TAM como uma grande
empresa, quebrando normas e burocracia e até irri
tando autoridades. Posteriormente, a TRANSBRASIL
começou a voar para o exterior - quebra-se o mono
pólio da bandeira brasileira. E terminou o limite geo
gráfico das empresas regionais. Começamos, então,
a ter um mercado cada vez mais competitivo, inclusi
ve em questão tarifária, exatamente o que ocorreu
nos outros países. Conseqüentemente, o número de
passageiros começou a crescer.

É interessante, eu sempre lembro, em 1974, eu
fiz, em uma empresa de consultoria do Rio de Janei
ro, contratado pelo IPEA, um estudo sobre demanda
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do transporte aéreo em 2000. E com aqueles parâme
tros chegaríamos no máximo a 30 milhões de passa
geiros embarcados e desembarcados. Com a abertu
ra do mercado, chegamos a 65 milhões de passagei
ros. Para a nossa economia é muito, é 60% do tráfego
aéreo da América Latina.

Qualquer análise feita fora do seu contexto está
errada. Não adianta comparar com a ou com b. No
contexto latino-americano temos a maior e melhor
aviação comercial. Aliás, temos a segunda aviação
comercial doméstica do mundo.

O que ocorre no mercado ocorreu com outros
mercados. Loja de departamento, por exemplo, é típi
co. Quem não enxergou que o supermercado mudava
parâmetros e paradigmas quebrou. Ninguém mais
compra no Mappin, na Mesbla, na Sears e na Sandiz.
Por quê? Isso ocorreu nos Estados Unidos. A Alexan
der faliu; a Bloomindagle's, a Sachs, todas entraram
em concordata. Quer dizer, vai mudando. Entrou o
Carrefour, novos parâmetros, estoques com tempos
muito curtos, grande rotatividade em mercadoria, in
trodução da logística. Aí, um monte quebra. Quem se
adaptou, cresceu. O Pão de Açúcar, que esteve mal,
adaptou-se, aperfeiçoou-se e hoje continua a ser a
maior rede brasileira; recuperou a posição.

Há pouco tempo falou-se em alguma coisa que
me lembrou o pager. Lançaram o celular e acabou o
pager. A cada período o mercado anda. Ele não é es
tratificado, não é parado; ele é dinâmico.

O que temos hoje? Temos um mercado livre. É
muito fácil criar uma empresa aérea. Nos Estados
Unidos, da desregulamentação para cá, foram cria
das mais de 90 empresas, mas a maioria quebrou.
Isso é do mercado. Mercado que não quebra não se
aperfeiçoa, fica engessado. É o estímulo para andar.
Hoje, nos Estados Unidos, devem estar operando,
mais ou menos, umas 30 empresas, mas já chegou a
92 empresas.

As tarifas baixaram, ficaram competitivas com
os ônibus e a demanda triplicou. E o que temos no
Brasil? Temos um momento bastante parecido. É fácil
criar uma empresa aérea, há competição entre as
empresas. E quem está ganhando? O único que tem
que ganhar: o usuário. Em qualquer mercado o foco é
o usuário, não é a empresa. A empresa existe se exis
tir mercado, e o mercado é constituído pelo usuário,
no nosso caso, pelo passageiro. E temos que oferecer
serviços compatíveis com a renda do usuário. Não
adianta oferecer serviço compatível com a renda de
um japonês, de um americano ou de um alemão. Tem
que ser compatível com a renda do nosso usuário, do
nosso público foco.

Com a desregulamentação americana, o trans
porte aéreo, que tinha aquele charme todo, tinha gla
mour - lembro-me, ainda menino, em Porto Alegre,
que quando minhas primas viajavam para o Rio de
Janeiro em um DC-3 da VARIG faziam uma roupa
nova e toda a família ia para o aeroporto. Isso acabou.
O tempo do glamour acabou, o tempo do pioneirismo
acabou. O avião se movimenta sozinho. O comandan
te sai da cabine e o compensador anda sozinho, o
manche anda sozinho, os manetes andam sozinhos.
É outra aviação, distante do pioneirismo, distante do
charme, distante do glamour. É uma aviação como é
o transporte em geral: leva gente daqui para lá, de
preferência o mais rapidamente possível.

Acreditamos que o mercado passe por uma
profunda modificação. Empresas novas estão surgin
do, tanto na área de carga quanto na de passageiro.
Algumas vão sobrevier, outras não; algumas vão
crescer. Quando os Estados Unidos desregulamenta
ram, a PanAm, a Braniff e a Western faliram, e a TWA
entrou em uma longa concordata. Em compensação,
a Continental, que vinha mal, foi obrigada a fazer todo
um planejamento logístico, que é até um caso estuda
do em todos os livros de logística, e escapou. A Uni
ted e a Delta cresceram. Apareceram as empresas
lights, como a Southwest, empresas com serviço
mais simples, mais eficiente.

Não pensem que o problema nessas empresas
é que o investimento é brutal. Eu comparo com um
software: quanto mais simples a aplicação, mais tec
nologia, mais custo tem por trás. Para começar urna
empresa Iight todos aviões têm de ser novos, de pre
ferência zero quilômetro, saído da fábrica, para redu
zir custos de manutenção, de combustível etc.

Com relação ao mercado interno, ele está cres
cendo, o número de usuários está crescendo. No ano
passado, o PIB cresceu mais ou menos 4% e a de
manda cresceu 12% - três vezes o PIB. Isso é ótimo.
O que nós precisamos? Mercado; só mercado, mais
nada.

Já imaginou, Deputado Osório Adriano, se não
aparecer ninguém para comprar apartamento ou
comprar carro? Acaba seu ramo.

Então, nós temos usuário. Este ano o PIB deve
crescer no máximo 2,4% e a demanda neste ano já
cresceu 8,8%. Quer dizer, no primeiro trimestre cres
ceu 8,8%; como houve um crescimento significativo
neste último mês, acredito que vamos encerrar o ano
com um crescimento da demanda de 9,5%. Então, o
mercado está aí.

Resumindo, o que existe? Uma espécie de des
regulamentação, como ocorreu na Inglaterra, na Aus-
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trália, no Canadá, nos Estados Unidos e em outros
países. O mercado está sofrendo mutações normais
em qualquer mercado. Ele está mudando. Empresas
estão surgindo, serviços diferenciados estão sendo
apresentados ao público e o usuário está ganhando
com isso. As empresas têm a sua disposição um mer
cado crescente. Cresceu no ano passado três vezes o
crescimento do PIB e neste ano vai crescer mais de
três vezes o crescimento do PIB. Os senhores vão
aos aeroportos e podem constatar que está ficando
até incômodo - tudo lotado, fila etc. e tal, não é isso?

Acredito no futuro da aviação brasileira. Não
vejo sentido algum em subsidiar transporte aéreo. É
um transporte, no Brasil, para poucas pessoas, não
foi popularizado. O número de pessoas que se utiliza
do transporte aéreo no Brasil é 3 ou 4%, não há por
que subsidiar. Se for para subsidiar, que se subsidie o
trem de subúrbio, o metrô, o ônibus urbano, enfim,
existe muita coisa no setor de transportes para ser
subsidiada antes.

Vivemos um ponto de mutação que vai gerar
novos serviços, novas empresas, novas tarifas e já
está atingindo o transporte rodoviário, mostrando
exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)

- Agradeço muito ao Dr. José Carlos Mello a sua par
ticipação nesta audiência pública.

O Dr. Ozires Silva havia mencionado anterior
mente que precisaria retirar-se. Quero informar-lhe,
Dr. Ozires, que este nosso debate está sendo gravado
e será transcrito. É nossa intenção publicar todos os
depoimentos em um pequeno folheto e distribuí-lo
aos senhores e a todos que se interessem pelo as
sunto.

Agradecemos ao Dr. Ozires sua participação e
lamentamos que não possa ficar até o final, mas rece
berá todas as transcrições e, posteriormente, havere
mos de marcar outras reuniões para darmos continui
dade a este debate.

Com a palavra o Dr. José Humberto Barbacena,
Gerente de Relações Institucionais da
TRANSBRASIL.

O SR. JOSÉ HUMBERTO BARBACENA - Sr.
Presidente, Deputado Marcos Cintra, Srs. Deputados,
senhoras e senhores, os colegas que me antecede
ram praticamente já disseram tudo o que deveria ser
dito a respeito das companhias aéreas. As dificulda
des pelas quais estamos passando, principalmente a
TRANSBRASIL, é do conhecimento de todos. Esta
mos vivendo uma crise muito grande. A primeira com
panhia a ser atingida por esta crise, como menciona-

do pelo Dr. Ozires Silva, que explicou muito bem, foi a
TRANSBRASIL. Realmente estamos sofrendo muito
como isso. Há algum tempo já estamos trabalhando
com o Governo, várias vezes estivemos aqui em ou
tras audiências, como já foi mencionado, e até agora
não conseguimos nada. Realmente o Governo está
fazendo vista grossa e está complicado o caso da
TRANSBRASIL.

A TRANSBRASIL teve sua crise agravada des
de a época que começamos a ter um problema com a
GE, que pediu a falência da TRANSBRASIL. Com
isso, os credores começaram a querer receber e os
passageiros foram afugentados. Tivemos problemas
de leasing etc.

Desde essa época os problemas começaram a
agravar-se, mas não são problemas apenas da
TRANSBRASIL. Temos acompanhado reportagens
informando que a VARIG tem problemas de abasteci
mento e com a própria GE.

Hoje estamos trabalhando muito para que a
TRANSBRASIL volte a voar imediatamente. Estamos
conversando com o Governo. Neste momento, nosso
Vice-Presidente está conversando com o Ministro
Sérgio Amaral e procurando um caminho, uma solu
ção para que a TRANSBRASIL volte a voar.

Não tenho muito o que acrescentar, porque
tudo já foi falado, e muito bem, pelos Srs. Ozires Silva,
Haroldo de Castro e José Carlos Mello.

Gostaria que os senhores realmente pudessem
ajudar as companhias aéreas. Quando o Sr. José Car
los mencionou que poucas empresas aéreas vão so
breviver neste mercado, espero que a
TRANSBRASIL seja uma delas.

Espero que o Deputados Divaldo Suruagy e
Marcos Cintra possam nos ajudar. As empresas aére
as, com certeza, vão agradecer muito aos senhores.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)
- Agradeço a V.Sa. o depoimento, que apenas com
plementa o que já foi dito anteriormente.

Quero registrar a presença dos Deputados Alex
Canziani, Osório Adriano, Osvaldo Coelho e Sérgio
Barros, Vice-Presidente desta Comissão.

Passamos imediatamente à fase de debates.
Com a palavra o Deputado Osvaldo Coelho,

para as suas observações.
O SR. DEPUTADO OSVALDO COELHO - Sr.

Presidente, Srs. Deputados, tenho que confessar que
cheguei após duas intervenções, a do Presidente da
VARIG e do Sr. Haroldo de Castro. Mas tive a felicida
de de ouvir duas intervenções preciosas, sobretudo
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no que diz respeito ao mercado. Saio daqui com mais
uma lição.

Quero fazer à Mesa uma indagação que recebo
todo dia. A minha cidade é Petrolina em Pernambuco
no Vale do São Francisco. Ela tem ~Igum impulso d~
avanço, de progresso e de desenvolvimento. Os meus
eleitores - estou aqui a serviço dos meus eleitores
- me indagam por que a tarifa de Petrolina para Reci
fe e para São Paulo é a mais cara do planeta. Estou
sem essa resposta e eu seria omisso se, em uma
oportunidade como esta, não registrasse isso. Sei
que esta audiência está sendo gravada, que vai para
a VARIG, vai para o Nordeste e é importante que eu
tenha uma resposta. O que eu quero é a resposta. Eu
quero que se faça a comparação e que se averigúe se
o que estou dizendo é verdade ou se existe exagero.
Lá, todos medem as distâncias e as tarifas e consta
tam que a de lá é exorb~ante. Muitos se conformam e
dizem que é porque os aviões viajam cheios, porque o
mercado é bom e eles querem ganhar muito dinheiro.
Não sei se esse é um argumento bom. Mas, na verda
de, existe isso.

Foi dito que o mercado no Brasil é de 3%, na
nossa região deve ser um milionésimo por cento que
viaja, pois é proibido se viajar de avião com as tarifas
atuais.

Sr. Presidente, era este o meu registro, ao tem
po em que reconheço que esses convites foram feitos
com muita oportunidade, no momento em que a avia
ção no mundo todo é questionada em relação a seu
desempenho. O que queria que acontecesse no Bra
sil estou sendo informado que vai acontecer. O mer
cado é grande, é amplo; estamos com 3% e temos
logo que avançar para 90%.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)
- Muito obrigado, Deputado.

Quero registrar a presença do Diretor Regional
da VARIG em Brasília, Sr. Delfim da Costa Almeida,
que representará o Dr. Ozires Silva até o final desta
audiência pública.

Quero apenas reforçar a pergunta do Deputado
Osvaldo Coelho. Realmente se passa a impressão 
não sei se verdadeiramente ou não, muita gente diz
de que as tarifas aéreas no Brasil são, em geral, não
apenas as de Petrolina, onde podem eventualmente
ser mais elevadas do que no restante do Pais, eleva
das comparativamente às tarifas praticadas em ou
tros países, como os Estados Unidos. Em face da cri
se que estamos enfrentando hoje, como é que os se
nhores comentariam isto: a crise e, ao mesmo tempo,
urna tarifa considerada bastante alta?

A pergunta foi dirigida à Mesa. Indago se al
guém gostaria de respondê-Ia.

Com a palavra o Dr. José Carlos Mello.

O SR. JOSÉ CARLOS MELLO - Uma coisa
que tem que ficar bem clara na cabeça de todo mundo
é que o mercado de transporte aéreo é igual a qual
quer mercado. Ele viveu durante 30 anos com cartel,
com regulamentação rígida, com monopólio da ban
deira brasileira. Então, todas as anomalias que po
dem existir no mercado existiram no mercado de
transporte aéreo. Só há tarifa mais barata aqui, ali ou
em qualquer outro mercado, de qualquer outra coisa,
quando há competição. Aí o empresário é obrigado a
criar, é obrigado a reduzir custos, é obrigado a reduzir
margens de lucro. É a única maneira, não existe outra.

É aquilo que eu disse: o transporte aéreo nos
Estados Unidos nunca foi tão elitista quanto no Brasil,
mas depois da desregulamentação a tarifa passou,
nos vôos domésticos, a se equiparar à dos ônibus 
as empresas de ônibus sofreram - e a demanda tripli
cou. Ou seja, mercado sem concorrência não é esti
mulante para o empresário - não é. O que faltou no
transporte aéreo brasileiro, durante 30 anos, foi com
petição. A competição começou, e o marco foi a priva
tização da VASP, foi o primeiro sinal. Depois a agres
sividade da TAM no mercado, buscando seu espaço e
crescendo. Depois o fim do limite geográfico de atua
ção das empresas regionais, e por aí foi. Isso ocorreu
também nos Estados Unidos. Abriu a competição,
surgem novas empresas e algumas não conseguem
sobreviver. Mas a verdade é que o mercado existe.
Vale o mesmo para todos os mercados. O senhor não
compra mais no Mappin, nem na Mesbla, nem na Se
ars, mas compra em outros locais. O mercado mudou.
No Brasil estamos vivendo exatamente este momen
to: onde há competição, a tarifa despenca.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)
- V.Sa. confirma que, em média, as tarifas no Brasil
são realmente bem mais elevadas do que em outros
países?

O SR. JOSÉ CARLOS MELLO - Hoje nem tan
to. As tarifas do Atlântico Sul, até 1992 mais ou me
nos, eram as mais caras do mundo. Tanto que o nú
mero de pessoas que viajava para o exterior no Brasil
era muito pequeno. Temos na década de 70, começo
da década de 80, apenas 130 mil brasileiros viajando
para o exterior; em 1994, foram 3 milhões de brasilei
ros. Então, as tarifas, com a competição, com as no
vas empresas, com a desregulamentação, começam,
naturalmente, a baixar.
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O SR. HAROLDO DE CASTRO - Gostaria de essa transformação de mentalidade do brasileiro para
complementar o que o José Carlos Mello disse. Con- viajar de avião, onde se busca novos passageiros e
versamos aqui e vimos que o custo da nossa tarifa é novo consumidor, tem mudado. Essas pessoas se
elevado não porque o empresário deseja. Quem é planejam para viajar e geralmente viajam com taritd
empresário sabe quanto custa cada funcionário no diferenciada. Vou citar apenas no geral. O que mais
Brasil e quanto custa um funcionário na Europa e nos se procura hoje, da VARIG, da TRANSBRASIL e da
Estados Unidos. A partir do momento em que nosso VASP, nesta época do ano, é lugar em avião com des-
combustível é taxado em quase 40%, a partir do mo- conto. O brasileiro ainda não planejou suas férias,
mento em que pagamos COFINS etc. e as empresas como em outros países.
estrangeiras não pagam COFINS aqui no Brasil, real- Tenho outro registro: até a privatização da VASP
mente, existe uma tendência para que a nossa tarifa as empresas aéreas não podiam dar desconto. Com a
seja mais cara. privatização da VASp, as coisas começaram a mudar.

Acontece também que, quando se compara Hoje, cada um pratica a sua tarifa, a sua política de
uma tarifa cheia no Brasil, querem comparar a uma preços etc.
tarifa diferenciada, com desconto, lá fora. Também te- O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)
mos nossas tarifas diferenciadas. Agora, efetivamen- - Com a palavra o Dr. Delfim da Costa Almeida, repre-
te, na época de alta estação, esse período para aqui- sentante da VARIG.
sição de uma tarifa diferenciada diminui. Velha regra O SR. DELFIM DA COSTA ALMEIDA - Boa
da oferta e da procura. Então, não vamos comparar. tarde a todos. Para falarmos de custo de passagem
Nos Estados Unidos, compre uma passagem de cos- aérea, primeiro temos de refletir, na realidade, sobre
ta a costa de hoje para amanhã para ver quanto custa. o custo do transporte aéreo como um todo.
E às vezes a pessoa está sentada do lado de um pas- No Brasil, além de termos o Custo Brasil, espe-
sageiro que está pagando a metade do preço. Isso é cialmente na aviação comercial os custos são real-
uma questão de mercado. mente muito acima do razoável. Temos custos eleva-

Mas hoje também as empresas aéreas têm con- dos em leasing de aeronaves muito maiores que nos-
vicção de que não adianta ter uma tarifa mu~o eleva- sa competidoras internacionais, para usar um parâ-
da, porque o nosso mercado consumidor ainda não metro. E nesse caso falo em nome de toda a indústria
tem poder aquisitivo suficiente. brasileira. Nossos seguros de aeronaves são mais

Vamos comparar quanto custa uma ponte aérea elevados do que os seguros das aeronaves dos ou-
Rio/São Paulo e quanto está custando uma ponte aé- tros países. As tarifas aeroportuárias que pagamos
rea Nova lorque/Washington. A nossa tarifa está mais no Brasil são absurdas em termos de infra-estrutura,
baixa, em dólar. porque, na realidade, a infra-estrutura aeronáutica

O SR. JOSÉ CARLOS MELLO - Só comple- tem resultado positivo, tem lucro, e as empresas aére-
mentando, um dos fatos importantes dos últimos dez as, que são a atividade fim do transporte aéreo, não
anos foi a liberação do vôo charter, que é o grande têm lucro. As tarifas aeroportuárias brasileiras estão
vôo para o turismo, para a aviação doméstica. Nos nos níveis mais elevados do mundo; se não me enga-
Estados Unidos, 46% dos passageiros deslocam-se no, perdem somente para as da Nova Zelândia. A par-
em vôo charter. A rigor, esse tipo de vôo no Brasil foi te tributária todos os senhores conhecem os proble
liberado há apenas três anos, porque o que havia an- mas que todas as indústrias sofrem. A indústria aére"
tes era chamado charter mas não era, era um vôo or- brasileira, hoje, paga 35% de tributos sobre o valor rito;
ganizado por uma empresa de turismo e tal. O vôo sua receita, comparativamente com os europeus, qUi}

charter é um vôo não regular, mas de uma empresa pagam 16%, e os americanos, que pagam 7,5%. J"

aérea que tem horário, tem isso e aquilo e que apre - parte de encargos sociais não precisa dizer, todos sa-
senta determinados tipos de serviço. Então, o char- bem que pagamos mais de 100% de encargos socia-
ter, no Brasil, começou, a rigor, há dois ou três anos, is. Se falarmos em volume de passageiros transporta-
e é um segmento que tende a crescer e baratear dos, que é o que acaba sendo relação direta de des-
enormemente as tarifas. Quer dizer, o imenso turismo contos e de promoções etc., os norte-americanos
interno nos Estados Unidos, em grande parte, é devi- transportam por ano 600 milhões de passageiros, e
do ao charter, e nós estamos esse tipo de vôo há nós, brasileiros, todos transportamos um quinto disso.
apenas dois ou três anos. Se formos falar de ajuda, coisa que a empresa aérea

O SR. HAROLDO DE CASTRO - Em cima do brasileira não está pedindo, mas as americanas todo
que o Mello disse, queria complementar dizendo que mundo sabe que acabaram de receber um suporte fi-
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nanceiro de 25 milhões de dólares. Isso, evidente
mente, vai resultar num valor de tarifa mais barato,
porque o transporte está sendo subsidiado.

De acordo com dados da IAPTA, o ano 2000 foi
excelente para toda a aviação comercial mundial, ti
vemos um resultado positivo médio de 2% de retorno
sobre o capital investido. E esse percentual nós, do
Brasil, perdemos, de um dia para o outro, com uma
simples desvalorização cambial.

Era isso. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)
- Com a palavra o Deputado Divaldo Suruagy.

O SR. DEPUTADO DIVALDO SURUAGY - Te
nho recebido uma série de informações a respeito
desse fato e gostaria de mencionar o custo da admi
nistração dos aeroportos; se a estrutura não está
massificada, se não está agigantada, se não deveria
haver uma maior flexibilidade na administração dos
aeroportos. Não sei até que ponto isso é importante
dentro do conjunto global.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)
- Fica, portanto, esse questionamento aos compa
nheiros da Mesa. Na próxima etapa os senhores po
deriam responder essa indagação do Deputado Di
valdo Suruagy.

Com a palavra o Deputado Osório Adriano,
para suas considerações.

O SR. DEPUTADO OSÓRIO ADRIANO - Sr.
Presidente, ouvi com muita atenção o depoimento
dos representantes das quatro maiores companhias
aéreas de nosso País. Nós, brasileiros, estamos bem
a par da situação do transporte aéreo brasileiro por
que diariamente isso tudo está nos jornais.

Fiquei um pouco confuso, porque ouvi quatro
depoimentos e julgo que três foram muito pessimistas
e um, otimista. Então, essa confusão aumentou um
pouco mais na minha cabeça, dessa realidade que foi
dita, se tudo que é escrito nos jornais é realidade.

Sr. Presidente, não quero deixar ninguém triste,
mas gostaria de mencionar as palavras de um daque
les ricaços americanos, que li há alguns anos. Quan
do pediram a ele o exemplo de três bons negócios, ele
disse: "Primeiro, uma refinaria de petróleo bem admi
nistrada; segundo, uma refinaria de petróleo mais ou
menos administrada; terceiro, uma refinaria de petró
leo mal administrada". Pediram a ele o exemplo de um
mal negócio, e ele disse: "Companhia de aviação".

V.Sas., logicamente, não estão nesse setor brin
cando. Falo isso com muita tranqüilidade, porque co
nheço todos os representantes. Brasília está muito
bem representada, com legítimas expressões empre-

sariais: Nenê Constantino, meu amigo particular,
Wagner Canhedo. E temos aqui também a sede da
TRANSBRASIL. Então, muito se fala a respeito do as
sunto.

O Dr. Ozires Silva, em sua explanação, mencio
nou que uma companhia de aviação paga 40% de tri
butos. Eu gostaria que o Sr. Delfim da Costa Almeida
ou qualquer um dos senhores confirmasse essa infor
mação.

(Não identificado) - Trinta e cinco.

O SR. DEPUTADO OSÓRIO ADRIANO- Trinta
e cinco.

Solicito a S.Sa. que aborde rapidamente a ques
tão do câmbio. Gostaria de saber se ele afeta... Deve
afetar, porque as importações são muito grandes.

S.Sa. mencionou também a palavra "subsídio".
Gostaria de saber se a VARIG - talvez por sugestão
dele - pensa em algum subsídio. O fato é que essa
palavra foi mencionada, e não entendi bem. Vou fazer
as outras perguntas, depois os senhores me respon
dem.

O segundo a falar foi o meu amigo Haroldo de
Castro. Ele afirmou que o que falta é vontade política.
Gostaria que explicasse um pouquinho melhor o que
entende por vontade política do Governo, logicamen
te, em fazer com que o setor do transporte aéreo seja
beneficiado ou pelo menos encontre caminho melhor
do que esse.

É verdade que o mundo todo, depois do dia 11
de setembro - principalmente as companhias aéreas,
- entrou em dificuldade, porque os passageiros sumi
ram. Mas não podemos tomar isso por base, porque
as companhias já vêm claudicando, principalmente
as brasileiras. Há alguns anos sentimos esse proble
ma.

S.Sa. falou também sobre certas dificuldades
que o Brasil enfrenta. A associação com empresas
americanas não é possível, já que aqui a situação
está bastante difícil? Disse ainda que seria necessá
ria a criação da agência nacional. Eu gostaria de sa
ber em que ela beneficiaria, para que possamos aju
dá-los, sugerindo ao Governo a sua criação.

Por último, apenas uma brincadeira: V.Sas.
transportam o Presidente da República. Vez por ou
tra, S.Exa. está em seus aviões. S.Sa. estava dizendo
que as companhias aéreas são muito usadas nos
Estados Unidos. Aqui, até o Presidente usa avião de
companhias particulares.

O meu amigo José Carlos Mello falou de manei
ra bastante aberta e com outro entusiasmo! Os dema
is foram, na minha opinião, um pouco pessimistas.
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Mas não vi nenhum pessimismo nas palavras do Dr. da ANAC, pretendia-se que o Governo pudesse dar
José Carlos, representante da Gol. Não sei se é por- algum tipo de estímulo para que empresas menores,
que está começando agora, os aviões estão novos ou empresas grandes que adquirissem aviões meno-
etc. Mas ele falou também de um novo conceito de ad- res, operassem essas linhas de integração nacional,
ministração, o que é uma realidade. Quando viajo e a exemplo do que aconteceu em 1975, quando o Go-
tenho condição de me hospedar em um hotel cinco verno criou a Aviação Regional e alavancou a indús-
estrelas, encontro os pilotos das companhias de avia- tria da aviação, através da EMBRAER, do Bandeiran-
ção. Mas, quando vou para um hotel de três ou quatro te etc. Não sei se teria sido a esse respeito, mas essa
estrelas, os pilotos não estão lá. Sempre estranhei o é a posição que a diretoria da VARIG tem até hoje.
fato de os melhores hotéis hospedarem a turma das O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)
companhias aéreas. Considero isso um certo exage- - Só para esclarecer, o Deputado Divaldo Suruagy
ro. lembra que a referência feita pelo Dr. Ozires Silva foi

Gostaria de saber o que o Dr. José Carlos Mello mais no sentido de subsídios norte-americanos, não
julga necessário, por parte do Governo, para melho- exatamente no mercado brasileiro. Não houve, se-
rar a situação. S.Sa. disse que não está precisando gundo me relata o Deputado, nenhuma solicitação de
apenas de mercado. O que mais seria necessário, por subsídios ao mercado interno.
parte do Governo, para que ele possa, de uma vez O SR. DELFIM DA COSTA ALMEIDA - Reto-
por todas, acalmar esse setor do transporte aéreo? mando o assunto, para proporcionar-lhes um pouco

Dr. José Humberto Barbacena, desculpe-me, de descontração, existe na lATA uma frase que diz o
mas a TRANSBRASIL está parada. Ela vai continuar seguinte: a maneira de você se tornar o mais rapida-
operando? Não sei se V.Sa. pode me responder. Fi- mente possível um milionário é um bilionário comprar
que à vontade. Gostaria de saber qual é a real situa- uma empresa de aviação.
ção da TRANSBRASIL neste instante. Se depende O ano de 2001, independentemente do dia 11
do Governo ou de algum projeto nesta Casa. O que é de setembro, já demonstrava ser um ano difícil para a
preciso para que a TRANSBRASIL não seja malsuce- aviação, especialmente para a brasileira, em função
dida? do decréscimo da atividade econômica no País. O

Em síntese, era o que gostaria de perguntar. apagão reduziu o nosso volume de negócios, assim
O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra) como a crise da Argentina e o câmbio. Então, já pre-

- Vamos passar, então, às respostas. Vou conceder a víamos um ano difícil, especialmente para o Brasil.
palavra aos componentes da Mesa, de acordo com a Mas as empresas internacionais - American Airlines,
ordem em que as perguntas foram formuladas. Por- United Airlines, Lufthansa - já previam também um
tanto, em primeiro lugar, tem a palavra o Dr. Delfim da ano difícil para elas. O evento de 11 de setembro, na
Costa Almeida. realidade, agravou a situação. Entendemos que falta

O SR. DELFIM DA COSTA ALMEIDA - Depu- vontade política para resolver o problema da aviação.
tado, eu não estava presente e não sei em que cir- (Não identificado) - Por parte do Governo?
cunstâncias o Dr. Ozires Silva falou de subsídios. Pos- O SR. DELFIM DA COSTA ALMEIDA - Por
so lhe garantir que a VARIG não está solicitando - parte do Governo. Se existe no Brasil, hoje, alguma
nem solicitou - ao Governo brasileiro qualquer tipo de empresa ganhando dinheiro - não acreditamos nisso
subsídio. O que vemos no resto do mundo é o oposto: -, com certeza, ao longo do tempo, ela vai passar a
os governos têm dado subsídios. Como eu disse, o perder dinheiro também, porque a estrutura da avia-
Governo norte-americano deu 25 milhões de dólares ção está malfeita. Hoje, temos excesso de oferta no
para as empresas aéreas de lá. mercado; temos, como eu disse, custos que em ne-

Talvez ele tenha se referido a um item do projeto nhum lugardo mundo existem, e alguma coisa tem de
de lei de criação da Agência Nacional de Aviação Ci- ser feita. O Governo, depois de seis meses de traba-
vil, no qual era proposto, para a integração nacional, lho nesta Casa, retirou o projeto de lei de criação da
que fosse feito algum tipo de subsídio para linhas defi- Agência Nacional, e não sabemos por quê. Ninguém
citárias, como por exemplo TabatingalTefé. Não vou do Governo veio até nós explicar por que retirou o pro-
me lembrar aqui de outras, mas principalmente na jeto. Ouvimos boatos, comentários, mas não sabe-
Amazônia, na Região Norte do País, em que não há mos exatamente o motivo.
nenhum interesse de uma empresa como a VARIG le- Um dos problemas que temos na aviação é a re-
var um boeing com 132 assentos para lá, porque não gulamentação do aeronauta. Realmente, é um grupo
há mercado para isso. Então, através do projeto de lei de empregados muito forte. Eles têm grande poder de



O SR. HAROLDO DE CASTRO - Eu sei disso.
Ele esteve aqui. Veio do Canadá para daro seu depoi
mento sobre a criação dessa agência. Pelo que sabe
mos, o depoimento dele enriqueceu muito o debate,
porque é a visão do mundo sobre o que é a aviação
comercial.

Depois de todo esse trabalho, no dia da votação
do substitutivo desse projeto, o Governo retirou o pro
jeto. Eu apenas pergunto o seguinte: o Governo reti
rou quanto projetos que foram mandados este ano
para esta Casa? Tem vontade ou não tem vontade?

Creio que não preciso dar mais nenhum exem
plo. Nós, da aviação, nunca fomos procurados, atra
vés do sindicato, para discutir a questão. Se o projeto
não estava bom, tiveram seis meses para discuti-lo. O
Governo detém a maioria nesta Casa. Não que a cria
ção da ANAC fosse a varinha de condão da fada ma
drinha, que iria resolver todos os problemas, mas era
o início de uma nova gestão. Conforme foi dito pelo
Mello, após alguma desregulamentação que aconte
ceu, como a liberação das tarifas e outras, há neces
sidade de mudança nessa legislação, porque as coi
sas se batem umas com as outras. É aquilo que eu
disse: com que autoridade a aviação comercial con
versa? O agricultor conversa com o Ministro da Agri-
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mobilização. Param a aviação praticamente quando cultura, o banqueiro conversa com o Ministro da Fa-
querem. Ao longo dos anos, conquistaram direitos, zenda. E o empresário da aviação comercial?
através de convenções coletivas, que consideramos Então, é nessa linha que nos colocamos. Não há
um pouco exagerados. Entendemos que isso tem de crítica. Temos uma posição, estamos prontos. Quere-
ser revisto. Parte disso resvala pelo Código Brasileiro mos saber com quem vamos conversar, até para ter-
de Aeronáutica, que esperávamos fosse revisto este mos questões coerentes de desenvolvimento de um
ano, mas não foi possível. Esperamos que, em 2002, assunto. É isso.
essa questão possa ser analisada. O SR. DEPUTADO OSÓRIO ADRIANO - Seria

Basicamente é isso. Obrigado. a criação da agência?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra) O SR. HAROLDO DE CASTRO - A criação da
- Passo a palavra ao Dr. Haroldo de Castro. agência talvez fosse o primeiro passo para isso, por-

O SR. HAROLDO DE CASTRO - Meu prezado que ela teria um presidente. Saberíamos então a
amigo, Deputado Osório Adriano, V.Exa. acabou de quem nos dirigir. O empresário do campo da energia
ouvir a mesma expressão que eu usei. Vou dar só um elétrica conversa com quem? Com o presidente da
exemplo dessa falta de vontade. O Governo mandou agência de energia. O empresário das telecomunica-
a esta Casa um projeto de lei para dar início à modifi- ções conversa com quem? Com o presidente da
cação dessa estrutura de regulamentação do trans- agência de telecomunicações. O transporte rodoviá-
porte aéreo, após exaustivas discussões. Para se ter rio está com a sua agência criada. O Governo não
uma idéia, a maior autoridade mundial do transporte quer flexibilizar, não quer agilizar, criando as agênci-
aéreo brasileiro se chama brigadeiro Renato, que é o as? E nós? Continuamos nos valendo do Código Bra-
secretário... sileiro de Aeronáutica, que precisa de algumas modi-

(Não identificado) _ Pereira. ficações, em cima de outros atos que foram pratica-
o SR. HAROLDO DE CASTRO _ Eu sei. Tem dos pelo Governo. Não foram atos praticados por nós,

não. Essa desregulamentação da tarifa é um ato, e
alguma... outros aconteceram. Só isso.

(Não identificado) - É o irmão da minha cunha- Também me perguntaram sobre a parceria com
da. empresas estrangeiras. Claro, mas também existem

restrições. Hoje, isso está limitado a 20%. Creio que
quando o empresário brasileiro sentir que há uma
tendência de melhoria, poderá perfeitamente partici
par.

Quanto a esse negócio de trazer empresas es
trangeiras para fazer cabotagem no Brasil, só se qui
sermos inventar a roda e o avião, que já foram inven
tados, porque isso não existe em país algum do mun
do. O espaço aéreo brasileiro é do Brasil. Então, o
nosso mercado interno é nosso. Queremos parceiros
que queiram trabalhar junto conosco. Estamos pron
tos. A legislação brasileira restringe, hoje, a 20%. Há
uma contradição, porque dizem que, pela Constitui
ção, poderia chegar até 49%, mas também o Código
Brasileiro de Aeronáutica limita.

Então, estamos ávidos para ter uma solução
para esses contrastes. Pelo menos é como a VASP vê
a situação. E isso tem sido constante nos nossos de
poimentos. É só verificar o que foi dito na discussão
da ANAC. Ninguém quer levar vantagem em nada.
Quando o Presidente Ozires Silva falou de subsídios,
ele estava fazendo referência ao fato de o próprio
americano subsidiar as suas empresas - e subsidia
bastante. A partir do momento em que ele coloca para
nós um leasing com custo maior do que para a em-
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presa americana, está subsidiando a empresa dele.
Ninguém pode negar isso. Agora, nós não temos isso.
A EMBRAER vende para nós aqui dentro da mesma
maneira que vende lá para fora. Espero que a situa
ção mude.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)

- Com a palavra o Sr. José Carlos Mello.
O SR. JOSÉ CARLOS MELLO - O Deputado

Osório Adriano, velho amigo, fez duas observações.
Referiu-se primeiramente ao meu otimismo. Otimis
mo pode ser também ato de loucura. Mas não se pode
confundir crise em uma, duas, três, dez empresas no
mercado com crise no mercado. É preciso fazer uma
separação. Voltamos à mutação permanente dos
mercados. Empresas nascem, empresas morrem.
Posso estar errado, mas, no Brasil, há pouquíssimas
empresas com 150 anos. É a cachaça Ipioca, do Cea
rá; o Jornal do Commércio, da sua terra, com cem
anos; o Estadão. É isso, é da dinâmica. O Banco Eco
nômico, com 150 anos, acabou. É da dinâmica do
mercado. Onde o mercado ficou engessado, os preju
dicados, num primeiro momento, foram os usuários,
os passageiros, os consumidores; num segundo mo
mento, as próprias empresas que tinham dificuldade
de competir.

A razão do meu otimismo é que estou vendo
cada vez menos regras, menos regulamentação. É
algo muito semelhante com o que ocorreu nos Esta
dos Unidos, depois da desregulamentação: surgiram
empresas; empresas quebraram; o mercado se esta
bilizou; surgiram os modelos operacionais do tipo que
adotamos, da GOL, as empresas Iight; houve liberda
de total; e o mercado triplicou.

Então, o que podemos antever no Brasil, já esta
mos vendo. Os números estão aí. Não há como bater
de frente com o número. Simonsen dizia que o brasi
leiro tem horror a aritmética. Sentimos isso a toda
hora. O mercado americano triplicou, depois da des
regulamentação. No ano passado, o PIB cresceu 4%;
o mercado interno de aviação, 12%. Este ano o PIB
vai crescer 2,3%,2,4%; o mercado já cresceu, no pri
meiro trimestre, 8,8%. Deve crescer 9,5%. O mercado
está crescendo, prova do efeito da desregulamenta
ção. A competição entre as empresas está trazendo
mais passageiro. Agora, querer um mercado enges
sado, não muda, não dá. Como disse, já existe empre
sa americana, a Jetblue, que é negócio, business de
um fundo de investimento, prova de que, bem admi
nistrado, o negócio é bom.

Deputado Osório Adriano, sinto que estamos
na mutação do mercado. Comparei até com a quebra

de todas as lojas de departamento, na maioria dos
países do mundo - agora, a Marks & Spencer. Aqui, ti
vemos várias. Por quê? Porque surgiu um elemento
novo: o shopping center. A pessoa que sair da gran
de loja tem tratamento mais individualizado, e por aí
vai. Para isso é que as grandes empresas têm um ne
gócio precioso, chamado planejamento estratégico.
Tem-se de tentar olhar lá na frente, buscar enxergar o
invisível. E nós estamos, desde o final de 1990, gra
ças a Deus - porque o mercado é voltado não para a
empresa, mas para o usuário -, num mercado cada
vez menos regulamentado de transporte aéreo. E é
bom para o passageiro.

V.Exa. perguntou o que queremos do Governo.
Que ele não volte a regulamentar, a estimular mono
pólios, cartéis; que deixe o mercado livre. Ele vai se
acomodar, vai ser saudável. É isso que queremos. O
que o Governo pode fazer pela aviação no sentido
prático? Primeiro, o controle de tráfego aéreo pode
melhorar. Em alguns aeroportos existem dificuldades.
Eles têm baixa produtividade, em relação a certos ae
roportos europeus e americanos. Dá para botar o ILS,
pouso por instrumento mais moderno. Não faz sentido
os aeroportos de Curitiba e de Porto Alegre - princi
palmente o de Curitiba - fecharem várias vezes, du
rante o inverno, há anos, como se aquilo fosse novi
dade. Atrapalha bastante. A empresa aérea tem de
voar. Quer dizer, se um aeroporto é fechado, desorga
niza-se toda uma malha. Por falta de um sistema mais
moderno de aproximação, fica-se rodando em cima
de Congonhas, queimando combustível. A demanda
está crescendo muito, os aeroportos estão virando
verdadeiras feiras livres. Quem freqüenta os Aeropor
tos de Congonhas e Santos Dumont sabe disso.
Então, deve haver maior agilidade da INFRAERO em
fornecer infra-estrutura.

Nós não queremos nada do Govemo. Quere
mos menos regras, menos regulamentação, mais
competição, mais atuação na parte de infra-estrutura
e de controle de tráfego aéreo para permitir maior agi
lidade, mais construção de pátios. Fica-se rodando
em cima de Congonhas, porque ali só há 21 posições
de pátio. O Aeroport National de Washington, é seme
lhante ao de Congonhas e movimenta três vezes mais
passageiros, com o agravante de passar em cima da
Casa Branca. Então, é preciso que haja melhoria da
infra-estrutura, do controle de tráfego, ILS compatível
com Porto Alegre, Curitiba, para não fechar em dia de
nevoeiro, como ocorre atualmente, atrapalhando bas
tante.

Em relação à segurança do vôo, o DAC ganhou,
pela segunda vez, o prêmio. É pena que tenha sido
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muito pouco divulgado. O Brasil é o segundo país do
mundo em segurança aérea. Primeiro, os Estados
Unidos; segundo, o Brasil. O País está muito perto
dos Estados Unidos. Acredito que, pelos infortúnios,
no ano que vem seremos o primeiro do mundo em se
gurança de transporte aéreo.

O DAC é um órgão que, nos últimos três anos,
se desburocratizou, se modernizou. As coisas são
muito ágeis, e não temos nada a reclamar.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)
- Muito obrigado, Dr. José Carlos Mello.

Concedo a palavra ao Dr. José Humberto Bar
bacena.

O SR. JOSÉ HUMBERTO BARBACENA - Sr.
Presidente, as empresas americanas pagam, ao
mês, impostos de 7,5%; as européias, na maioria es
tatais, pagam 15%, enquanto nós pagamos 36%. Ve
jam a disparidade que existe.

Vou falar a respeito da TRANSBRASIL.

Tivemos uma reunião hoje com o Ministro Sér
gio Amaral. Aliás, todas as empresas aéreas estive
ram com S.Exa. A informação que tive foi que o pró
prio Ministro Sérgio Amaral pediu à TRANSBRASIL
que fizesse um plano, para que ela possa voltar a
voar. A TRANSBRASIL realmente não está voando,
mas não está fechada. Então, estamos trabalhando
para que ela volte a voar o mais breve possível, de
preferência até o final desta semana.

O nosso problema é com a Shell, com a
PETROBRAS; é problema financeiro. Estamos traba
lhando junto com o Governo. Todas as empresas aé
reas estão trabalhando, em relação ao caso do ICMS
também, para que possamos sair desta situação e
voltar a voar. Com certeza, a TRANSBRASIL vai vol
tar a voar, sim.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)
- Agradeço a todos e concedo a palavra ao Deputado
Ricardo Fiuza.

O SR. DEPUTADO RICARDO FIUZA - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Deputados, senhores convida
dos que nos honram com suas presenças, estou pas
mo, completamente incrédulo. Participei da Comissão
para a fundação da Agência Nacional de Aviação Ci
vil. Não faltei sequer a uma reunião. O Dr. Haroldo de
Castro cometeu um equívoco: ele não retirou no dia
da votação, mas no dia da discussão final. É a mesma
coisa, mas somente para deixar claro. Na sessão se
guinte seria a votação. Foi um ato vergonhoso, humi
lhante para o Congresso Nacional. Hoje, estou extre
mamente moderado pelo peso dos 62 anos. Cheguei
aqui com 30 anos e, com essa idade, tocava fogo na

Casa. Esse seria um motivo para eu fazer isso. Ocu
pei a tribuna e, na frente do Presidente Aécio Neves,
disse que aquilo era uma humilhação, que se a Câ
mara dos Deputados tivesse presidente tomaria pro
vidências contra esse ato de desapreço monstruoso
de nos ocupar. Por exemplo, perdi a palestra do velho
e querido amigo Ozires Silva, porque participamos,
ao mesmo tempo, de quatro Comissões. É uma loucu
ra! Eu estava na Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação.

O Relator, Deputado Leur Lomanto, da Bahia,
meu velho e querido amigo também, aproveitou, no
texto, 80% de um substitutivo que eu havia apresenta
do. E eu acompanhei o caso muito de perto, pelas mi
nhas ligações pessoais com o Rolim, de quem tenho
imensas saudades, porque foram trinta anos ou mais
- voei de teco-teco na Amazônia com ele, quando ele
ainda era piloto de teco-teco - e também com um ho
mem que considero um trator, chamado Parmacof.
Discutimos muito, muito, muito a questão, com serie
dade. Depois tivemos a honra de receber o Vice-Pre
sidente da Lufthansa, que veio da Alemanha fazer
uma palestra aqui.

Da palestra da Lufthansa ficou mais ou menos
compreendido que nenhum país do mundo, salvo os
Estados Unidos, que possui economia brutal, terá
mais de uma companhia de aviação grande para vôos
internacionais. A tendência mundial é a Itália ficar
com a Alitalia; a Suíça subsidiar a Swissair, para não
quebrar - já quebrou a subsidiária -; a Alemanha,
com a Lufthansa etc. Já se falava, em petit comitê, na
fusão de algumas empresas brasileiras, para que pu
déssemos competir no mercado internacional.

Na primeira reunião, fiquei estupefato. Por quê?
Havia um senhor, cujo nome esqueci - se me lem
brasse diria agora mesmo, porque comigo não tem
este negócio de esconder nome de ninguém -, que foi
o autor do projeto da Agência Nacional de Aviação Ci
vil. O Ministro Geraldo Quintão estava presente. De
pois soubemos, através de seus assessores, que são
meus amigos, que S.Exa. sequer havia tomado co
nhecimento do projeto durante a elaboração.

O cidadão que fez o projeto era um homem de
vaidade patológica. Discutimos longamente. Não es
perem nada de governo. Triste de quem confiar em
governo. Nunca vi governo na vida. Quero saber
quem daqui já falou com o Governo: "O senhor é o Dr.
Governo? Muito prazer". Não, não existe esse Dr. Go
verno. Trabalha-se seis, oito, dez meses e, quando se
chega lá, mudou. Fulano de Tal foi para tal lugar. Te
mos de recomeçar.



Primeiro, sou fã incondicional da Aeronáutica.
Na Constituinte, eu a defendi. Até em homenagem ao
brigadeiro Eduardo Gomes, mantive o Correio Aéreo
Nacional- CAN, que queriam tirar. Como era um sím
bolo da alma da Aeronáutica, mantive o CAN, em ho
menagem ao nosso estimado brigadeiro. Penso que
temos de modernizar imediatamente não só a Aero
náutica, como todas as Forças Armadas. O que te
mos aí é um vergonha.

Na campanha política, aquele maluco do
PRONA, o Enéas, disse algo engraçado, que pouca
gente entendeu. Muitos devem ter dito: "Esse camara
da é um imbecil". Ele disse que deveríamos ter a bom
ba atômica. O Enéas não é imbecil, não. Ele disse
uma das coisas mais certas deste País. Deveríamos
ter o domínio da tecnologia do átomo. Para quê? Para
sermos importantes, geopoliticamente falando. O Pa
quistão está sendo paparicado porque domina a tec
nologia do átomo. A índia, idem. O Presidente Fer
nando Henrique Cardoso assinou o Tratado de Não
Proliferação de Armas Nucleares, quando já havia o
Tratado de Tlatelolco. O que fizemos foi armar os ar
mados e desarmar os desarmados.

O Enéas, em sua doidice, deveria dizer que não
tínhamos importância geopolítica. Com a queda do
Muro de Berlim, a Ásia perdeu a importância geopolí
tica. O Atlântico Sul só teve importância geopolítica
quando (ininteligível) podia ganhar a campanha da
África. E depois, o que éramos nós? Nada. Agora, va
mos ter importância, porque somos um mercado mui
to grande, de 150 milhões de habitantes, que o exage
rado vai dizer que são ao, 90 milhões de miseráveis.
Eu digo: está bem, um mercado de 70, ao milhões é
um mercado grande em qualquer lugar do mundo.

Voltando ao problema do câmbio, o controle do
tráfego aéreo é triste. Um ILS custa uma porcaria. Ti
rei o brevê com 16 anos. Hoje tenho 62 anos. Não é
nem isso. Os radares estão com alcance curtíssimo. A
INFRAERO está fazendo estações de passageiro,
mas não está fazendo aeroportos. Quantos aeropor
tos há no Brasil com duas pistas? Um, parece. Ne
nhum. Não há aeroporto com duas pistas. Parece-me
que o aeroporto de Chicago tem vinte, trinta, sei lá
quantas. Quer dizer, só pode pousar um avião por
vez. Em compensação, fizeram uma brutal estação de
passageiro no Ceará, em Pernambuco etc., e uma
pista de pouso.

Vejam o estrangulamento em São Paulo. Para
um Learjet pousar lá é preciso pedir permissão com

Ora, todos sabemos que existem financiadoras
no mundo financiando leasing com trinta e até com
35 anos. Se você tem uma linha por dez anos, o seu fi
nanciador faz um leasing de oito, porque ele não é
débil mental, não é maluco. Além de o país não ter es
tabilidade política completa, há até a perspectiva de
um Lula discutindo com o homem da Venezuela, bei
jando Fidel Castro, esse ditador. Não chega lá não,
mas há esse risco para a aviação lá fora. É evidente
que o seguro vai ser mais caro e vai ser impossível
pagar o leasing em um prazo curto etc. A desvalori
zação do câmbio, para as companhias de aviação,
custa milhões de dólares: importação de peças, com
bustíveis etc. Tome prejuízo monstro, absorva sozi
nho, como absorveram, essa maxidesvalorização.

O controle do tráfico no Brasil é um milagre ce
leste. Esse negócio de dizer que a aviação do Brasil é
a segunda do mundo em segurança ocorre porque a
estatística agüenta tudo o que é mentira. Não devem
ter feito a proporção. Ou seja, o Brasil, por sorte, foi o
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A aviação brasileira está passando por um pro- segundo país onde menos caiu avião no ano passa-
cesso de mal direcionamento. Se considerarmos 600 do.
milhões de passageiros/ano nos Estados Unidos,
contra um quinto no Brasil, vamos ver que a escala é
bastante diferente. E a escala inverte os valores bru
talmente. Além disso, fora as taxas normais, criou-se
a ATAERO para a construção de aeroportos. Conse
guiu-se tirar dos portos, mas dos aeroportos não.
ATAERO é uma taxa brutalmente alta que os usuários
e as companhias pagam para que a INFRAERO mo
dernize os aeroportos. Não abrem mão dessa taxa,
que seria provisória.

Se não me falha a memória - já estou ficando
esclerosado -, a INFRAERO teve um lucro de cerca
de 600 milhões, no ano passado. Foi um lucro tão
grande que precisou fazer uma revisão de balanço,
para não apresentar aquele escândalo, e diminuir
esse lucro, colocando em provisão isso, aquilo, aquilo
outro, não sei o quê. Pagamos COFINS, pagamos
ICM sobre gasolina, ICM sobre gasolina de aviação.

Eu o parabenizo, Dr. José Carlos Mello. V.Sa. é
um discípulo do Dr. Panglos, exímio otimista na face
da terra. Queira Deus que o senhor tenha razão e eu
seja o pessimista. Bom, paga-se ICM sobre gasolina,
leasing. Parece-me que o Dr. Haroldo de Castro falou
sobre o preço do leasing. Não é porque temos lea
sing mais caro. É porque o risco do Brasil exige taxa
mais alta. Além do mais, esse mesmo projeto retró
grado, anacrônico - vou dizer por que -, quando con
cedia uma linha, queria fazer uma concessão por dez
anos.
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antecedência de dois dias. Não estão fazendo nem
pista de pouso.

O segundo ponto é que os controladores de vôo
não podem ganhar mais do que um sargento da Aero
náutica, que ganha 2 mil reais e está morrendo de
fome. Em função de não poder ganhar mais de 2 mil
reais, para não ganhar mais que o militar, não conta
mos com homens preparados em controle de vôo.
Eles deveriam ter o mesmo preparo de um coman
dante de avião, que a rigor, dentro de determinada
área, está comandando. Quando ele manda você bo
tar o DME numa certa posição, você está no radar,
acabou.

Muito bem. Não estamos fazendo pistas, esta
mos mantendo os impostos, não tiramos a ATAERO,
estamos pagando ICMS sobre gasolina, o tráfico aé
reo está ruim. Agora mesmo estão fazendo uma ope
ração tartaruga em Brasília, inventando todo dia uma
coisa. Hoje demorei uma hora, devido à operação tar
taruga' no vôo da VARIG das 8 horas da manhã. Mas
35%, 16% e 7,5% de impostos são uma diferença
bastante grande. No Brasil, são 35%, com todos es
ses ônus adicionais; na Europa, 16%, pretendendo
unificar as companhias; e nos Estados Unidos, 7,5%,
com um volume e uma capacidade imensos.

E esse negócio de financiamento de 25.8'7'0?
Usaram a expressão "milhões de dólares", não foi?

(Intervenção inaudível.)

O SR. DEPUTADO RICARDO FIUZA - Ah,
bom. Usaram milhões de dólares. Eu ia dizer 25. Hou
ve um pequeno equívoco na hora.

(Não identificado) - Falei por equívoco.

O SR. DEPUTADO RICARDO FIUZA - Foi.
São 25 bilhões de dólares, porque 50 vale o Bin La
den, agora duplicado. Estou doido para ir para lá Re
solveria a minha vida rapidamente.

Concordo que precisamos nos modernizar, que
os ciclos da vida são assim, que as companhias estão
se modernizando. O empresário brasileiro é um dos
melhores do mundo. O presidente do Banco de 80s
ton é brasileiro. O presidente da Nissan, no Japão,
que estava quebrada, é um brasileiro, que demitiu 20
mil japoneses no dia em que chegou lá Hoje a com
panhia está com um vigor incrível. É um brasileiro o
presidente da Nissan.

Vontade política não existe. Não há com quem
falar, e a pessoa com quem se fala não entende. E
quem se entende não quer deixar tirar o setor militar
de dentro da aviação civil brasileira, o que é o grande
problema. Temos de prestigiar o setor militar. O que é
militar - o controle de espaço aéreo etc. etc. etc. - é

militar; o que é civil é civil. Esse é o pomo da questão,
e eu coloquei isso no meu substitutivo. Vamos presti
giar a nossa Aeronáutica o máximo que pudermos,
mas nas funções típicas de segurança de vôo, de es
paço aéreo, vamos fazer um orçamento decente, por
que é uma vergonha.

Andar num Learjet da Aeronáutica é uma vergo
nha, um suicídio, porque um piloto voa quarenta ho
ras por ano. Tem de fazer rodízio, e não há gasolina. O
Learjet sequer tem reverso. O camarada que voa qua
renta horas por ano de Learjet é um doido. Deveria
voar quarenta horas por mês. Deveria ter as costelas
na cadeira do Learjet que é um avião crítico. Eu, quan
do era Ministro, dizia: "De Learjet eu não viajo. Vou de
HS velho, caindo aos pedaços, porque vocês sabem
pilotá-lo". Eles ficavam possessos comigo. Eu via
companheiros procurando os botões do avião. Nin
guém procura botão de avião. Você faz assim, assim,
assim, se for um caso de emergência.

Então, a Aeronáutica e a indústria aeroespacial
brasileira têm de ser valorizadas. Será que o Governo
vai dar solução para o caso da TRANSBRASIL, que
vai pagar um passivo de um montante que estava em
quatro ou cinco aeronaves? Vai se preocupar com a
VASP? O Canhedo recebeu um grande pepino, que já
seria um rombo monstruoso, se estivesse no Estado
de São Paulo. Podem tirar o cavalo da chuva. Não
existe isso. O burocrático tem raiva de quem ganha di
nheiro.

Neste País não existe nenhuma estátua de em
presário. Temos estátuas de poetas, de boêmios etc.,
mas de empresário, não. O homem que gerou um mi
lhão de empregos - uma hipótese - não tem uma es
tátua no Brasil. A religião católica botou na cabeça do
brasileiro que lucro é pecado, é roubo. O bem-sucedi
do aqui é ladrão. Ouço tanto esta expressão: "Coita
do, homem de bem, morreu pobre". Existe algo mais
idiota que isso? Morreu pobre porque não pôde ga
nhar honestamente o seu dinheiro, ou não era a sua
vocação.

Então, estou muito preocupado. Os senhores
não se acomodem. Entrem com maior vigor, até com
certa contundência. Na minha opinião - até falei so
bre isso com o Deputado Leur Lomanto -, precisamos
reunir o pessoal da Agência Nacional para fazer um
protesto formal ao Governo.

Esse negócio de cabotagem contra a ação do
espaço aéreo brasileiro é uma imbecilidade, e esta
mos longe de poder fazer isso. Mas este é o quadro
brasileiro, o quadro do custo brasileiro. Não estamos
construindo pistas. Em nenhum aeroporto deste País
continental pousam dois aviões ao mesmo tempo. Te-
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mos de esperar que a turbulência do jato passe para o
segundo poder sair. São Paulo tem uma pista só. É
possível um negócio desses? Existem dois aeropor
tos que têm autorização de pousar em pista de rola
mento: o de Recife, com aviões de até certo porte, e
outro. O quadro é dramático. Façam o maior lobby
possível e imaginável.

Digo à nossa querida Gol - que Deus a proteja
e a aumente -, com essa gestão moderna que preten
de implementar, que se incorpore, pois vai para essa
cesta, vai para essa vala comum, porque burocrata
quer bater o ponto às 18h, botar o paletó nas costas, ir
para casa e está pouco se lixando. Essa é a verdade.

A não-criação da Agência Nacional de Aviação
Civil foi um dos atos vergonhosos do Governo do Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso - vírgula -, que
tem cometido grandes erros, mas, na média, no futu
ro, vai ser julgado como um grande presidente moder
nizador do Brasil. Sabemos com é difícil modernizar a
estrutura de um país.

Meu querido e estimado Presidente, meu chefe,
Deputado Divaldo Suruagy, peço desculpas por não
ter mais nenhum comentário a fazer. Aliás, também
seria um absurdo, porque foi um verdadeiro discurso.

Vão fazer com os senhores o seguinte: co~ado,
o cavalo do inglês estava se acostumando a viver
quase sem comer e, quando comeu, morreu. Podem
esperar. Como o general Golberi fez com a Pan Air.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)
- Obrigado, Deputado Ricardo Fiuza. Suas palavras
foram muito importantes, no sentido de situar o ambi
ente em que a aviação civil se encontra no Brasil. Não
tenho a menor dúvida em relação a isso. Acho que
esse depoimento é até dramático, mas de quem viveu
o problema e o conhece. Interpretamos as suas pala
vras como um desafio, para que esta Comissão e este
Parlamentar possam participar mais ativamente no
equacionamento desta questão.

(Intervenção inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Deputado Marcos Cintra)
- Exatamente. Parabéns, Deputado Ricardo Fiuza.

Alguém gostaria de fazer algum comentário em
relação ao que foi dito pelo Deputado Ricardo Fiuza?

Concedo a palavra ao Deputado Sérgio Barros.
O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS - Obri

gado, Sr. Presidente.
Depois de ouvir os nobres Parlamentares, como

o que me antecedeu, o Deputado Ricardo Fiuza, com
a sua experiência, sobretudo nesta Casa, ao longo de
trinta anos, e também o primeiro orador, Deputado
Osvaldo Coelho, vejo que, com relação à aviação, Pe-

trolina tem um aeroporto, porque tem lá Osvaldo Coe
lho e Mário de Sousa Pinto, que deve ser o precursor
de toda aquela infra-estrutura.

Nesta Casa, represento a região da Amazônia
ocidental, o Acre, embora seja do interior de São Pau
lo. Muitas vezes, nas décadas de 70 e 80, saía de São
Paulo e ia para a Região Norte, às vezes pela VASp,
às vezes pela VARIG. E até hoje meu pai ,que está em
Pirassununga, no Estado de São Paulo, diz: "Meu fi
lho, sempre que o Governo disser para você ir deste
lado, procure ir para o outro". É meio contundente a si
tuação toda.

Recentemente, houve no Acre um encontro de
nominado Brasil/Peru. Estavam presentes os repre
sentantes da VARIG, da VASP e de outras empresas
regionais menores, no sentido de fazer maior integra
ção dos países vizinhos da Região Norte. Pergunto
ao representante da VARIG: parece que ficou acerta
do que ainda este ano começariam a fazer, em prime
ira mão, um vôo de transporte de cargas. Existe algu
ma coisa prevista para transporte de passageiros?

Ao longo desses vinte anos, no Acre, tivemos
uma fase em que havia maior número de vôos. Hoje,
temos apenas dois vôos subindo da Região Sul para
o Norte, e outros dois descendo a Região Norte para
o Sul. Temos bastante dificuldade. Por exemplo, às
terças-feiras, passo o dia quase que anestesiado,
porque saio de lá meia-noite, 1 hora da manhã - isso
significa 3 ou 4 horas, horário de Brasília - e chego
aqui às 8 horas da manhã. Perco realmente uma noi
te. Tínhamos vôos - tanto da VARIG, como da VASP
- durante o dia. Já fizemos várias audiências com a
bancada e com representantes da VASP e da VARIG
no sentido de manter um vôo pelo menos durante o
dia. Infelizmente, o número de empresas aéreas no
País é pequeno. A TRANSBRASIL, a VARIG, a VASP,
agora a Gol e a TAM sempre orgulharam o País. Mui
tas vezes a concorrência é bastante complicada. Te
mos o problema da oferta e da procura. Independente
da condição da oferta e da procura, precisamos ter
um equacionamento com relação às empresas que
servem essa região.

Também lamento bastante a criação da ANAC.
Existe outro projeto tramitando na Casa que concede
alguns subsídios a empresas menores. O Dr. Delfim
estava comentando a respeito - tive que sair naquele
instante. Vejo que as empresas aéreas da Região
Norte, ao longo desses 20 anos, não tiveram nenhum
crescimento significativo. Todas estão em dificulda
des.

É de fundamental importância que as empresas
maiores, como a VARIG, a TAM e todas que estão
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aqui representadas, tenham o devido relacionamento, O SR. DELFIM DA COSTA ALMEIDA - Depu-
equilíbrio com relação às empresas menores, até por- tado, aproveito para fazer um comentário sobre as po-
que acredito que as menores vão fazer um fluxo para sições otimistas e pessimistas. A VARIG tem uma po-
abastecer os vôos das maiores. No meu entender, é sição muito otimista. Se não transmiti isso, lamento,
necessário que favoreçam as empresas regionais. foi uma falha muito grande minha. Entendemos que o
Quando conversamos com os detentores de peque- Brasil, um País com 8,5 milhões de quilômetros qua-
nas empresas, observamos que o grande problema drados, com a segunda maior frota aérea do mundo,
são as empresas maiores que acabam cerceando tem toda a vocação turística, seja no litoral, seja no in-
essa condição. terior. É imprescindível que tenhamos empresas de

Gostaria de ouvir o pensamento dos senhores. transporte aéreo fortes. Acreditamos nisso; temos ín-
Qual a conexão que os vôos da VARIG, VASP estão dices de segurança equiparados aos melhores do
fazendo na Região Norte: Amazonas, Acre, Rondô- mundo; não perdemos para ninguém em segurança.
nia, indo para Bolívia e Peru? A VASP ficou um bom Estamos muito otimistas com o futuro da aviação bra-
tempo sem operar na região. O Wilsinho, filho do Pre- sileira.
sidente, retornou esses vôos para lá. Vejo que é pos- Precisamos ter apoio e que as autoridades defi-
sível até mesmo ter demanda. O início talvez possa nam quem é quem. Hoje, infelizmente, não está claro
ser complicado, por exemplo um vôo saindo de Mana- para nós quem é a autoridade aeronáutica neste País.
us, de Rio Branco, de Rondônia, indo para La Paz e Numa das audiências da criação da ANAC, o Coman-
Lima. Imaginem os senhores, alguém que esteja em dante da Aeronáutica disse que a vocação da Aero-
Manaus, no Acre, em Rondônia e queira ir para Lima náutica era toda militar e abria mão da aviação civil.
e La Paz. Terá que fazer um percurso de 9.000 quilô- Nesses últimos meses vemos um problema sé-
metros aproximadamente. Isso é um absurdo, pois rio porque na realidade as coisas não estão claras
estamos há 1.400 quilômetros de distância. Se as em- para nós. A VARIG teve uma aeronave interditada por
presas pequenas persistissem, acredito que o fluxo problemas a bordo. Tinha um pó branco que achavam
começaria a vir em função da integração socioeconô- que era antraz. Todas as autoridades deste País inter-
mico, devido à presença física do homem indo e vin- ditaram nossa aeronave que ficou parada três dias.

do. Para voltar a operar, o Presidente da VARIG, Dr. Ozi-
Há poucos dias fiz esse percurso saindo da Re- res Silva, teve que ir ao Governador do Estado de São

gião Norte, no meu Estado, passando por Brasília, Paulo, Dr. Geraldo Alckmin, e os dois peitaram a de-
São Paulo para ir para La Paz, Lima. Em seguida fiz colagem desse avião, porque não tinha ninguém para
um outro percurso que o índio gosta de fazer, subir a autorizar sua liberação. O Ministério da Saúde estava
região norte do Peru, indo até Iquitos, saindo depois envolvido, a Polícia Federal, o DAC, a Aeronáutica.
para Tabatinga, onde existe um vôo regular da Enfim, todo mundo interditou a aeronave, mas não ti-
VARIG. Aqueles vôos estão sempre lotados. É um nha ninguém para liberá-Ia após descobrirem que o
problema seriíssimo na verdade. pó branco não era antraz.

Gostaria de saber o posicionamento das gran- Hoje existem quinze empresas aéreas associa-
des empresas em relação às pequenas, no que diz das ao Sindicato Nacional. Entendemos que nessa
respeito à Bolívia e ao Peru. reestruturação da aviação devem ser olhadas com

Por outro lado, tive problemas não só de passa- carinho as rotas de integração nacional, as rotas no
geiros mas da empresa. Sei que é crucial a falta de interior do País. Disseram, nesta Casa, que houve um
um LF. Já fiz vários questionamentos, até mesmo dois acordo entre todos os País da América Latina. Libe-
pronunciamentos aqui. Pergunto ao representante da rou-se o tráfego de aviões entre fronteiras. Portanto,
Gol quanto custa a instalação de um LF? Não temos poderíamos ir de Rio Branco a La Paz, de Porto Velho
LF em Rondônia, no Acre, em Roraima. Na Amazônia a Santa Cruz de La Sierra. E para isso bastaríamos
parece que foi instalado. Já tivemos situações seríssi- ter aeroportos internacionalizados. A Polícia Federal
mas em Porto Velho de a empresa ter que voar cerca precisa ir a esses aeroportos permitir que as aerona-
de 8 a 10 horas de vôo perdido simplesmente por falta ves decolem de lá e pousem em outro País. Precisa-
de um LF. mos que o Ministério da Saúde autorize também. Isso

Seriam essas as minhas considerações. Se al- não está liberado. Esse acordo, se não me falha a me-
guns dos senhores quiserem responder a alguns des- mória, foi firmado em 1997, em Fortaleza. Mas até
ses questionamentos agradeceria. hoje não temos liberdade para ir e vir.
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A VARIG é reconhecida na América Latina
como líder de mercado; é aceita pelos Governos, pe
las empresas aéreas nacionais. A todo instante so
mos solicitados para fazer esse tipo de rota, mas não
temos condições de fazê-lo.

Entendo - não é uma posição da VARIG, é uma
posição do Delfim - que tivemos no passado um estí
mulo para aquisição de aeronaves brasileiras de pe
queno porte para fazer essas rotas com menor densi
dade de passageiros. Isso deveria ser revisto pelas
autoridades competentes.

Hoje, para os senhores terem uma idéia, temos
o 145, que é uma aeronave brasileira. A única empre
sa comercial brasileira que tem a EMBRAER 145 é a
Rio Sul, que está disposta a devolver a aeronave por
causa do seu custo operacional, em que está embuti
do o custo de leasing. Proporcionalmente sai mais
barato para a Rio Sul fazer o leasing de um boeing
do que do EMBRAER 145. Essas não são palavras
minhas, mas do Presidente da Rio Sul.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Divaldo Suru
agy) -Imagino que o Dr. Delfim tenha explicado mais
ou menos o quadro geral para o Deputado Sérgio
Barros, convencido de que tentou dar uma panorâmi
ca sobre esta realidade. É incrível a afirmação de que
várias pessoas bloquearam o vôo de um avião e nin
guém podia autorizar a saída do mesmo - é o legítimo
samba de crioulo doido.

O Dr. Haroldo de Castro gostaria de fazer uma
referência com a compreensão do Deputado Paulo
Octávio.

O SR. HAROLDO DE CASTRO - Deputado, só
queria complementar o que o Sr. Delfim disse. Esse
acordo é inter-regional. Não está regulamentado e im
plantado. Em outras palavras é isso. Tudo pode acon
tecer. Ele não tem a regulamentação. O acordo foi as
sinado realmente em Fortaleza há três ou quatro
anos. Não temos como chegar com a VASP e acredito
a VARIG na fronteira e voar. Temos vontade. Desde o
início disse: é preciso vontade política para implantar
um acordo internacional que foi feito com todas as
pompas, em Fortaleza. Sua implantação precisa de
regulamentação na Receita, na Polícia Federal, no
Ministério da Saúde etc.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Divaldo Suru
agy) - Concedo a palavra ao Deputado Paulo Octá
vio.

O SR. DEPUTADO SÉRGIO BARROS- Gosta
ria de fazer uma observação antes do nobre Deputa
do Paulo Octávio pronunciar-se. Vejo que existem

duas situações na região da Amazônia, em Rondônia
e no Acre e uma conexão com a Bolívia, em Cobirra,
que tem pista internacional indo para La Paz. Por ou
tro lado, há os vôos que chegam até o aeroporto inter
nacional de Tabatinga. Desse aeroporto talvez sejam
15 minutos de vôo até o aeroporto internacional de
Iquitos. Fiquei surpreso há poucos dias, saindo de
Lima e outras capitais da região norte para o Peru,
indo para Iquitos, depois Tabatinga. Iquitos tem dois
vôos diários da Transperu e da Aeroperu - são boe
ings 737-200 e 300. Fiquei surpreso de ver isso. Acre
dito que com essa conexão entre nossas rotas aéreas
ou as internacionais, quer Peru ou Brasil, com certeza
implementaria uma ação social econômica para a Re
gião Norte do nosso País.

Gostaria de me inteirar melhor sobre essa pro
blemática, para que pudéssemos levar adiante e até
mesmo despertar o desejo do Estado, sobretudo do
Governo Jorge Viana no sentido de realizar esse tra
balho para que esse relacionamento aéreo aconteça,
desenvolvendo ainda mais nossa região e os países
vizinhos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Divaldo Suru
agy) - Ressalto a importância das observações feitas
pelo Deputado Sérgio Barros.

Concedo a palavra ao Deputado Paulo Octávio.

O SR. DEPUTADO PAULO OCTÁVIO - Obriga
do, nobre companheiro, Deputado Divaldo Suruagy.
Quero cumprimentá-lo por esta reunião muito oportu
na. Tenho participado constantemente dessas con
versas sobre aviação brasileira.

Na realidade, o que eu queria questionar não é
bem a crise no setor aéreo internacional, até porque
essa está aos nossos olhos. O que é importante de
tudo isso é que o turismo interno no Brasil vai dar um
grande passo. A cada dia que passa convenço-me de
que este País é extraordinário. Todos estavam imagi
nando o dólar a 3 reais e está 2,30 reais, o que é bom
para todos nós, enfim, é surpreendente.

Quero fazer uma pergunta, já que estou tendo
oportunidade de encontrar aqui um velho companhei
ro, Dr. José Carlos Mello, representante da Gol. A Gol
é uma empresa nova, seus acionistas são empresári
os brasilienses e tem mostrado serviço ao País. Que
ria saber se a Gol, que foi criada recentemente, cor
respondeu - depois de posta em funcionamento - às
expectativas, aos projetos, aos planos, se o resultado
financeiro tem sido o esperado.

Atravessamos um momento difícil. Muitas em
presas brasileiras têm dificuldades. Temos visto a luta
da VARIG, que é uma empresa tradicional, a mais an-
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tiga do Brasil, para ter um resultado positivo. Temos fundamente a aviação brasileira. É um entusiasta, fi-
acompanho isso há muitos anos. cou rico no ramo de software, criou depois um fundo

Quero saber da Gol, a mais nova empresa brasi- de investimento e um business, que é essa empresa
leira, como está sendo recebida no mercado e se os aérea.
projetos futuros da Gol tendem a aumentar ou se A Gol corresponde exatamente ao que planejá-
deve ter uma retração com essa crise internacional vamos. Completamos dez aviões. Para ser uma em-
que se reflete nacionalmente. (Falha na gravação.) presa light os aviões têm que ser zero quilômetro, sa-

O SR. JOSÉ CARLOS MELLO - No mercado ídos da fábrica, última tecnologia. Por exemplo, um
doméstico, a demanda está crescendo em níveis bem avião 700 pesa 7 toneladas a menos que um 200 - e
maiores do que o do PIB. Ou seja, o mercado existe. vejam o que isso representa em consumo de combus-
Já disse duas ou três vezes que o empresário precisa tível- e transporta 30% a mais de passageiros; voa a
de mercado. Esse mercado existe. No ano passado 12.500 metros numa etapa curta. Com isso o consu-
cresceu 12%, este ano já cresceu 8,8%. Deve chegar mo de combustível cai enormemente. Com software
no final do ano em torno de 9% a 9,5%. sofisticado de manutenção, caros de implantação, os

Os planos da Gol correspondem à expectativa. processos de manutenção ocupam menos tempo.
A Gol foi cuidadosamente planejada, tem planos de Com os softwares centralizados em Salt Lake City
longo prazo. O plano de negócios dela é de 10 anos, para reserva, controle da receita, o número de funcio-
surpreendeu algumas empresas estrangeiras tantos nários da empresa cai brutalmente.
detalhes. Este ano começamos a voar no dia 17 de ja- O investimento inicial foi extremamente alto. A
neiro, e em seis meses voaram 1 milhão de passagei- empresa não possui nenhum endividamento. O bom
ros, o que é um recorde. Poucas empresas no mundo nome do Sr. Constantino, maior cliente Merce-
chegaram a esse número num período tão curto, des-Benz no mundo, maior cliente Shell do Brasil,

O primeiro ano do lançamento de uma empresa uma credencial fantástica nas negociações com a Bo-
tem gastos muitos altos que não irão mais se repetir eing, a solidez do grupo, o risco mínimo que um grupo
com essa intensidade nos outros anos. Já prevíamos desses envolve e o planejamento surpreenderam.
tudo isso. A campanha publicitária de lançamento da Realmente, ficaram surpresos, o que para nós todos
empresa, feita pela DPZ, que ganhou o segundo lugar foi bastante elogioso.
num concurso internacional em Nova York de vídeos A empresa não vai diminuir frota. Ao contrário,
de publicidade, foi muito cara. Foi feita a instalação da em janeiro já temos surpresas e vamos ter no ano que
empresa, o treinamento de pessoal. Existe outro as- vem um aumento substancial de frota. O padrão salt
pecto. Para ela ser uma empresa light - até disse na west é que o avião tem que voar entre onze horas e
ocasião que comparo mais ou menos com o software meia e doze horas - mais que doze horas ele já come-
de computador -, quanto mais simples para o usuário ça a dar atraso de vôo, menos que doze horas ele já
melhor, mais investimento tem em tecnologia. Che- opera numa faixa um pouco menos econômica.
gou ao mercado o Windows tal. Quer dizer, é o mais Então, começamos cautelosamente, embora toda
simples, você aperta um botão e vai usando; até uma nossa malha, todo planejamento fosse para operar
criança usa. Há mais investimento atrás dele. entre onze horas e meia e doze horas - começamos

Existe software para manutenção, para reser- operando com nove horas e meia, estamos chegando
va, para contabilidade altamente sofisticados, extre- às doze horas e estamos com aumento de frota já no
mamente caros. São softwares que nenhuma em- começo do ano e ao longo do ano aumento bastante
presa na América Latina tem. Dentro da seqüência, substancial em frota. Com isso, aumento de rota. Já
começamos com parâmetros dos estudos econômi- estamos voando para o Norte, para Belém e Macapá.
cos, depois aperfeiçoamos com a ISI Jet de Londres, O SR. DEPUTADO PAULO OCTÁVIO - Depu-
principalmente a parte de venda pela Internet, ticket tado Divaldo Suruagy, só me resta dizer, como repre-
less, essa parte toda. A ISI Jet inovou em ticket less, sentante da bancada de Brasília, eu e o Deputado
venda pela Internet. Hoje tem inclusive um outro ne- Osório Adriano, da minha alegria de termos em Brasí-
gócio derivado disso que é o cybercafé. Tem um no lia 50% da aviação brasileira - é o Dr. Wagner Canhe-
centro de Londres com 400 computadores. A ISI Jet do, o Dr. Constantino, dois empresários brasilienses
de Nova York acredito seja a primeira empresa aérea, que hoje têm duas empresas no setor de aviação. É
um business de um fundo de investimento. Empresá- um orgulho para nós, representantes da bancada de
rio jovem, 42 anos, extremamente bem-sucedido, Brasília, além da TRANSBRASIL, que tem sede tam-
nasceu no Brasil, pai pastor mórmon, e conhece pro- bém aqui, na capital da República.
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Sabia que o Dr. José Humberto Barbacena iria
abordar o assunto e não poderia deixar de fazê-lo an
tes que ele o fizesse.

Cumprimento também o Dr. Delfim da Costa
Almeida, o mais novo brasiliense. Estamos todos em
casa. Brasília está de parabéns.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Divaldo Suru
agy) - Gostaria, em nome do Presidente, Deputado
Marcos Cintra, de agradecer a todos aqueles que
aqui vieram e solicitar ao Dr. Delfim que mais uma vez
leve nossos cumprimentos ao Dr. Ozires Silva. Agra
decemos ao Vice-Presidente da VASp, Dr. Haroldo de
Castro, ao Vice-Presidente Institucional da Gol, Dr.
José Carlos Mello e ao Dr. José Humberto Barbace
na, representante da TRANSBRASIL.

Gostaria de informar, em nome do Presidente,
Deputado Marcos Cintra, que a próxima autoridade
convocada para debater este assunto será o Brigade
iro Almeida Batista, Comandante da Aeronáutica.
Imaginamos que seja a pessoa indicada. Passare
mos, se seguida, para a área civil, ouvindo o Ministro
da Indústria e Comércio. Se for necessário, ouviremos
também o Ministro Pedro Malan, pois cabe a S.Exa.
dar a última palavra em nosso País em assuntos fi
nanceiros.

" O que caracteriza a preocupação permanente
da Comissão, na pessoa do Presidente, Deputado
Marcos Cintra, é dar desdobramento a tudo o que foi
debatido nesta tarde. A Comissão pretende ser inter
locutora entre o Poder Executivo e as companhias aé
reas.

Está encerrada a reunião.

Ata da quadragésima quinta Reunião Ordi
nária, realizada em 12 de dezembro de 2001 .

Às nove horas e cinqüenta e oito minutos do dia
doze de dezembro de dois mil e um, reuniu-se a Co
missão de Economia, Indústria e Comércio, no Plená
rio Professor Roberto Campos da Câmara dos Depu
tados, com a presença dos Senhores Deputados
Marcos Cintra - Presidente; Gerson Gabrielli, Jaques
Wagner e Sérgio Barros - Vice-Presidentes; Enio
Bacci, Emerson Kapaz, Osório Adriano, Jairo Carnei
ro, Rubem Medina, Almeida de Jesus, Márcio Fortes,
Léo Alcântara, Alex Canziani, Zila Bezerra, Jurandil
Juarez, Edison Andrino, Antônio do Valle, Divaldo Su
ruagy e Virgílio Guimarães - Titulares; Paulo Octávio,
Chico Sardelli, Ronaldo Vasconcellos, Lídia Quinan,
Mansa Serrano, Ricardo Ferraço, Veda Crusius, Elcio
ne Barbalho, Armando Monteiro, Luiz Fernando, Au
gusto Nardes, Aloizio Mercadante, Carlito Merss e Ri
cardo Berzoini - Suplentes. Deixaram de comparecer

os Deputados Delfim Netto, Givaldo Carimbão e Joaú
Pizzolatti.

ABERTURA: Havendo número regimental, o se
nhor Presidente declarou abertos os trabalhos e colo
cou em apreciação a Ata da quadragésima terceira
reunião, realizada no dia cinco de dezembro de dois
mil e um. Em votação, a Ata foi aprovada. ORDEM DO
DIA: A - Matéria sobre a Mesa: 1 - REQUERIMENTO
N° 74/01 - do Sr. Divaldo Suruagy - que "propõe a re
alização de audiência pública, com a presença do Co
mandante da Aeronáutica, Brigadeiro Almeida Batis
ta, para discutir os reflexos da crise no setor aéreo,
em continuidade à audiência realizada em 11-12,
com representantes das principais companhias aére
as e o Ministro Sérgio Amaral." APROVADO B - Pro
posiçõe~ Sujeitas à Apreciação pelas Comissões:
ORDINARIA 2 - PROJETO DE LEI N° 2.179/99 - do
Sr. Arnaldo Faria de Sá - que "prevê a elaboração e a
aprovação de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)
como requisitos prévios para a implantação de esta
belecimentos comerciais de grande porte em áreas
urbanas." RELATOR: Deputado JURANDIL JUAREZ.
PARECER: pela aprovação deste, com substitutivo.
Vista ao Deputado Márcio Fortes, em 5-12-01. Discu
tiram a matéria os Deputados Jurandil Juarez, Gerson
Gabrielli e Márcio Fortes. APROVADO O PARECER
CONTRA O VOTO DO DEPUTADO MÁRCIO
FORTES. 3 - PROJETO DE LEI N° 4.445/01 - do Sr.
Rubens Furlan - que "dispõe sobre a proibição da im
portação, fabricação e comercialização de produtos,
de qualquer natureza, destinados ao público infan
to-juvenil, reproduzindo a forma de cigarro e simila
res:' RELATOR: Deputado GERSON GABRIELLI.
PARECER: pela aprovação. Vista ao Deputado Juran
dil Juarez, em 5-12-01. APROVADO POR
UNANIMIDADE O PARECER. 4 - PROJETO DE LEI
N° 5.155/01 - do Sr. Jorge Alberto - que "dispõe so
bre a equalização de juros pelo Tesouro Nacional nos
empréstimos feitos a microempresas e empresas de
pequeno porte com recursos do Fundo de Amparo ao
Trabalhador - FAT' RELATOR: Deputado GERSON
GABRIELLI. PARECER: pela aprovação, com emen
das. Vista ao Deputado Márcio Fortes, em 5-12-01.
APROVADO O PARECER CONTRA O VOTO DO
DEPUTADO MÁRCIO FORTES, QUE
APRESENTOU VOTO EM SEPARADO. 5 
PROJETO DE LEI N° 1.710/99 - do Sr. José Thomaz
Nonô - que "dispõe sobre auditoria contábil nas ativi
dades de incorporação e construção de imóveis regi
das pela Lei nO 4.591, de 16 de dezembro de 1964."
RELATOR: Deputado ARMANDO MONTEIRO.
PARECER: pela aprovação, com substitutivo.
RETIRADO DE PAUTA, PELO RELATOR. 6 
PROJETO DE LEI N° 3.741/00 - Executivo Federal
(MSC n° 1.657/2000) - que "altera e revoga dispositi
vos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, defi-
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ne e estende às sociedades de grande porte disposi
ções relativas à elaboração e publicação de demons
trações contábeis e dispõe sobre os requisitos de
qualificação de entidades de estudo e divulgação de
princípios, normas e padrões de contabilidade e audi
toria como Organizações da Sociedade Civil de Inte
resse Público." RELATOR: Deputado EMERSON
KAPAZ. PARECER: pela aprovação deste, com subs
titutivo, e pela rejeição da Emenda de Comissão n° 1
CEIC, da Emenda ao Substitutivo n° 1 CEIC, e da
Emenda ao Substitutivo n° 2 CEIC. VISTA AO
DEPUTADO MÁRCIO FORTES. 7 - PROJETO DE
LEI N° 3.875/00 - do Sr. Edison Andrino - que "dispõe
sobre a impressão de letras musicais em encartes de
produtos fonográficos:' RELATORA: Deputada ZILA
BEZERRA. PARECER: pela rejeição. VISTA AO
DEPUTADO JURANDIL JUAREZ. 8 - PROJETO DE
LEI N° 4.335/01 -do Sr. Glycon Terra Pinto - que "alte
ra a Lei n° 9.492, de 10 de setembro de 1997, que "de
fine competência, regulamenta os serviços concer
nentes ao protesto de títulos e outros documentos de
dívida e dá outras providências". RELATOR: Deputa
do ALOIZIO MERCADANTE. PARECER: pela aprova
ção, com emenda. VISTA ao Deputado Alex Canziani,
em 27-6-01. O Deputado Alex Canziani apresentou
voto em separado em 2-8-01 . Discutiram a matéria os
Deputados Jurandil Juarez, Emerson Kapaz, Léo
Alcântara, Ronaldo Vasconcellos, Gerson Gabrielli,
Jairo Carneiro e Alex Canziani. REJEITADO O
PARECER. ABSTEVE-SE DE VOTAR O DEPUTADO
JAIRO CARNEIRO. APRESENTOU VOTO EM
SEPARADO O DEPUTADO ALEX CANZIANI.
DESIGNADO RELATOR DO VENCEDOR: DEP.
ALEX CANZIANI. 9- PROJETO DE LEI N° 4.879/01
do Sr. João Coser - que "torna obrigatória a proteção
contra contaminação das embalagens de produtos
comercializados como prontos para o consumo."
(Apensado: PL n° 4.918/01). RELATOR: Deputado
OSÓRIO ADRIANO. PARECER: pela rejeição deste,
e do PL n° 4.918/01, apensado. RETIRADO DE
PAUTA, DE OFICIO. 10 - PROJETO DE LEI N°
4.881/01 - do Sr. João Coser - que "institui a obriga
toriedade das empresas construtoras e incorporado
ras oferecerem garantia de término das obras."
RELATORA: Deputada VEDA CRUSIUS. PA'3ECER:
pela rejeição. RETIRADO DE PAUTA, DE OFICIO. 11
- PROJETO DE LEI N° 4.924/01 - do Sr. Jair Mene
guelJi - que "veda as dispensas imotivadas de empre
gados durante o período de racionamento energético,
adota medidas de proteção ao emprego e dá outras
providências." RELATORA: Deputada VEDA
CRUSIUS PARECER: pela rejeição. RETIRADO DE
PAUTA, DE OFíCIO. 12 - PROJETO DE LEI N°
4.295/01 - do Sr. Salatiel Carvalho - que "dispõe so
bre a oferta e as formas de afixação de preços de pro
dutos e serviços para o Consumidor" (Apensado: PL
n° 4.396/2001). RELATOR: Deputado ALMEIDA DE

JESUS. PARECER: pela aprovação deste, e do PL n°
4.396/2001, apensado, com substitutivo. Discutiram a
matéria os Deputados Jaques Wagner, Jairo Carnei
ro, Almeida de Jesus, Jurandil Juarez, Emerson Ka
paz, Márcio Fortes, Gerson Gabrielli e Ronaldo Vas
concellos. APROVADO POR UNANIMIDADE O
PARECER, COM COMPLEMENTAÇÃO DE VOTO. O
Presidente suspendeu a reunião para elaboração da
Ata. Reaberta, colocou em votação, tendo sido
aprovada unanimemente. ENCERRAMENTO: Nada
mais havendo a tratar, às onze horas e quarenta e
seis minutos, o Presidente encerrou os trabalhos. E,
para constar, eu Aparecida de Moura Andrade, la
vrei a presente Ata que por ter sido lida, discutida, e
aprovada será assinada pelo Presidente, Deputado
Marcos Cintra e publicada no Diário da Câmara
dos Deputados.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
51 a LEGISLATURA - 3a SESSÃO LEGISLATIVA

Ata da Trigésima Segunda Reunião Ordiná
ria de Audiência Pública, realizada em 7 de no
vembro de 2001 .

Às 10 horas do dia 7 de novembro de 2001, reu
niu-se a Comissão de Finanças e Tributação, no ple
nário n° 4 do Anexo 11 da Câmara dos Deputados, sob
a presidência alternadamente dos Deputados Jorge
Tadeu Mudalen e Pedro Novais. Foi registrada a pre
sença dos seguintes Deputados: Antonio Kandir, Fé
lix Mendonça, José Militão, Veda Crusius, Chico Sar
delli, João Mendes, Jorge Khoury, Mussa Demes,
Armando Monteiro, Germano Rigotto, Michel Temer,
Milton Monti, Carlito Merss, João Coser, Ricardo Ber
zoini, Edinho Bez, Enivaldo Ribeiro, Fetter Júnior,
João Eduardo Dado, Eujácio Simões' e Roberto
Argenta (Titulares); Basílio Villani, Juquinha, Luiz
Carlos Hauly, Sebastião Madeira, Nice Lobão, Benito
Gama, Clovis IIgenfritz, Delfim Netto e Gonzaga Patri
ota (Suplentes). Deixaram de registrar presença os
Deputados José Aníbal, Rodrigo Maia, Sampaio Dó
ria, Silvio Torres, Deusdeth Pantoja, João Carlos Ba
celar, José Carlos Fonseca Jr., Pauderney Avelino,
José Pimentel, Max Rosenmann, Pedro Eugênio.
Abertos os trabalhos, o Presidente informou que a au
diência pública, requerida pelo Deputado Ricardo
Berzoini, visava a obter esclarecimentos sobre a dife
rença constatada nos registros da dívida externa e a
recompra, por parte de bancos e empresas, de suas
dívidas externas. Em seguida, convidou para integrar
a Mesa e prefaciar a exposição o Sr. José Maria Fer
reira de Carvalho, Chefe do Departamento de Capita
is Estrangeiros e Câmbio do Banco Central do Brasil,
e, na seqüência, os Srs. Altamir Lopes, Chefe do De
partamento Econômico do Banco Central do Brasil e
Paulo Ricardo de Souza Cardoso, Coordenador-Ge
rai de Fiscalização da Secretaria da Receita Federal.
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Findas as exposições, manifestou-se o Deputado Ri
cardo Berzoini, autor do requerimento. O inteiro teor
da reunião foi gravado, devendo ser transcrito e publi
cado posteriormente, passando a integrar esta Ata.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu
a participação dos convidados e dos demais presen
tes, e encerrou os trabalhos às 11 horas e 2 minutos.
E, para constar, eu, Maria Linda Magalhães, Secretá
ria, lavrei a presente ATA, que, depois de lida e apro
vada, será assinada pelo Presidente e encaminhada
à publicação no Diário da Câmara dos Deputados.
Deputado Jorge Tadeu Mudalen, Presidente.

Ata da Trigésima Terceira Reunião (Extraor
dinária), realizada em 7 de novembro de 2001

Às 11 horas e 6 minutos do dia 7 de novembro
de 2001, reuniu-se a Comissão de Finanças e Tributa
ção, no plenário nO 4, do Anexo 11 da Câmara dos De
putados, sob a presidência, alternadamente, dos De
putados Jorge Tadeu Mudalen e Pedro Novais, pre
sentes os seguintes Deputados: Antonio Kandir, Félix
Mendonça, José Militão, Rodrigo Maia, Silvio Torres,
Veda Crusius, Chico Sardelli, João Carlos Bacelar,
João Mendes, Jorge khoury, Mussa Demes, Pauder
ney Avelino, Armando Monteiro, Germano Rigotto,
Michel Temer, Milton Monti, Carlito Merss, João Co
ser, Ricardo Berzoini, Edinho Bez, Enivaldo Ribeiro,
Fetter Júnior, Max Rosenmann, João Eduardo Dado,
Pedro Eugênio, Eujácio Simões e Roberto Argenta
(Titulares); Adolfo Marinho, Basílio Villani, Juquinha,
Luiz Carlos Hauly, Sebastião Madeira, Nice Lobão,
Paulo de Almeida, Benito Gama, Clovis IIgenfritz, Del
fim Netto, Eni Voltolini, Gonzaga Patriota e Rubens
Furlan (Suplentes); e o não membro Arnaldo Faria de
Sá. Deixaram de registrar presença os Deputados
José Aníbal, Sampaio Dória, Deusdeth Pantoja, José
Carlos Fonseca Jr. e José Pimentel. Havendo número
regimental, o Presidente declarou abertos os traba
lhos. Foi aprovada, unanimemente, a Ata da 31° reu
nião. Justificaram ausência em virtude de missão ofi
ciai, autorizada pelo Presidente da Casa, os Deputa
dos José Pimentel, no dia 7 do corrente, e João Car
los Bacelar, nos dias 28-3, 6-6 e 31-10-2001.
EXPEDIENTE: O Presidente levou ao conhecimento
da Comissão as designações nOs 58 e 59 efetuadas
em 31-10 e 1-11-01, respectivamente. ORDEM DO
DIA: 1) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°
175/00 - do Senado Federal (PL n° 42/00) - que "au
toriza o Poder Executivo a criar a Região Administrati
va Integrada de Desenvolvimento, e instituir o Progra
ma Especial de Desenvolvimento, da Foz do Velho
Chico." RELATOR: Deputado RICARDO BERZOINI.
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan
ceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação,
com emendas. Discutiram a matéria os Deputados
Carlito Merss, Fetter Júnior e Gonzaga Patriota. EM
VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o parecer. 2)

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 178/01 - do
Sr. Manoel Salviano - que "autoriza o Poder Executi
vo a criar o Pólo de Desenvolvimento da Região do
Cariri." RELATOR: Deputado MUSSA DEMES.
PARECER: pela adequação financeira e orçamentá
ria e, no mérito, pela aprovação. Discutiram a matéria
os Deputados Fetter Júnior e Roberto Argenta. EM
VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o parecer. 3)
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 182/01 - do
Sr. Ricardo Berzoini - que "estabelece a obrigatorie
dade de publicidade por parte do Banco Central do
Brasil da tramitação de todos os processos relaciona
dos com a fiscalização do Sistema Financeiro e das
decisões adotadas pela Diretoria da Autarquia."
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES. 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. EM
VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o parecer. 4)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 432/94
do Sr. Eduardo Jorge - que susta a aplicação do des
pacho do Exmo. Sr. Presidente da República, relativo
à Exposição de Motivos n° 111, de 15 de abril de
1994." RELATOR: Deputado RODRIGO MAIA.
PARECER: pela não implicação da matéria com au
mento ou diminuição da receita ou da despesa públi
cas, não cabendo pronunciamento quanto à adequa
ção financeira e orçamentária e, no mérito, pela apro
vação. Concedida vista ao Deputado Fetter Júnior. 5)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 182199
do Sr. Vivaldo Barbosa - que "susta os efeitos da Car
ta Circular n° 5 do Banco Central do Brasil."
RELATOR: Deputado GERMANO RIGOrro.
PARECER: pela não implicação da matéria com au
mento ou diminuição da receita ou da despesa públi
cas, não cabendo pronunciamento quanto à adequa
ção financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejei
ção. EM VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o pa
recer. 6) PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 86/00 - do
Sr. Robson Tuma e outros - que "cria a Comissão Par
lamentar de Inquérito destinada a investigar a lava
gem de dinheiro no Brasil, com fundamento nos arts.
35, § 4 e 109, 111, c, do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados:' RELATOR: Deputado SILVIO
TORRES. PARECER: pela adequação financeira e or
çamentária e, no mérito, pela aprovação. EM
VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o parecer. 7)
PROJETO DE LEI N° 1.093/99 - do Senado Federal
(PL n° 23/95) - que "dispõe sobre a dedução dos gas
tos com trabalhadores domésticos na declaração anu
al de ajuste do imposto sobre a renda e proventos de
qualquer natureza, e dá outras providências." (Apensa
dos: PL nOs 1.001/95, 2.459/96, 2.491/96, 4.113/98,
74199,4.133/98, 4.541/98, 4.592/98, 4.629/98, 315/99,
764/99, 875/99, 1.085/99, 1.249/99, 2.449/00,
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2.408/00, 2.441/00, 2.210/99, 1.994/99, 1.960/99,
1.815/99, 1.792/99, 1.550/99, 1.248/99, 3.221/00,
3.161/00, 3.151/00, 1.942/99, 3.714/00, 3.603/00,
3.382/00, 3.397/00, 3.461/00, 3.445/00, 2.564/00,
2.526/00, 2.519/00, 4.374/01, 2.513/00, 4.443/01,
4.446/01,4.921/01, 5.043/01 e 5.069/01. RELATOR:

Deputado GERMANO RIGOTTO. PARECER: pela
inadequação financeira e orçamentária do Projeto e
dos PL nOs 1.001/95, 2.459/96, 4.113/98, 4.133/98,
4.541/98, 4.592/98, 74/99, 315/99, 764/99, 875/99,
1.085/99, 1.249/99, 1.550/99, 1.792/99, 1.815/99,
1.942/99, 1.960/99, 1.994/99, 2.210/99, 2.408/00,
2.441/00, 2.449/00, 3.151/00, 3.221/00, 3.445/00,
3.461/00, 3.397/00, 3.382/00, 3.603/00, 3.714/00,
2.519/00, 2.526/00, 2.564/00, 2.513/00, 4.374/01,
4.446/01, 4.443/01, 4.921/01, 5.043/01, 5.069/01,
apensados, e pela adequação financeira e orçamen
tária dos PL nOs 2.491/96, 4.629/98, 1.248/99 e
3.161/00, apensados, e, no mérito, pela aprovação
dos PL nOs 2.491/96, 1.248/99 e 3.161/00, apensa
dos, com Substitutivo, e pela rejeição do PL n°
4.629/98, apensado. Concedida vista ao Deputado
Fetter Júnior. Foi apreciado, preferencialmente, por
apoio unânime dos membros, o tem 12 da pauta, que
passou a constituir o item 8, renumerando-se os de
mais. 8) PROJETO DE LEI W 1.745-N99-do Sr. Pa
ulo de Almeida - que "estende os benefícios da Lei n°
8.529, de 14 de dezembro de 1992, aos empregados
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
ECT, originários do ex-Departamento dos Correios e
Telégrafos - DCT e dá outras providências."
RELATOR: Deputado MARCOS CINTRA. PARECER:
pela adequação financeira e orçamentária do Projeto,
com emenda, e da emenda adotada pela Comissão
de Seguridade Social e Família. Manifestaram-se os
Deputados Carlito Merss, Fetter Júnior, João Coser,
João Mendes, João Eduardo Dado, Edinho Bez, Clo
vis IIgenfritz, Silvio Torres, Enivaldo Ribeiro, José Mili
tão, Gonzaga Patriota, Félix Mendonça, Ricardo Ber
zoini, Roberto Argenta, Max Rosenmann, João Car
los Bacelar, Marcos Cintra, Paulo de Almeida, autor
do projeto, e Arnaldo Faria de Sá, relator na Comis
são de Seguridade Social e Família. Todos foram unâ
nimes ao reconhecer que o autor do projeto se preo
cupara em corrigir uma injustiça para com os empre
gados da Empresa Brasileira de Correios e Telégra
fos, quando da aplicação da lei acima citada. EM
VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o parecer. 9)
PROJETO DE LEI N° 3.645-B/97 - do Sr. Eduardo
Jorge - que "acrescenta arts. 32 e 42 à Lei n° 8.723,
de 28 de outubro de 1993, que dispõe sobre a redu
ção de emissão de poluentes por veículos automoto
res e dá outras providências." RELATOR: Deputado
RODRIGO MAIA. PARECER: pela incompatibilidade
e inadequação financeira e orçamentária. EM
VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o parecer. 10)

PROJETO DE LEI N° 4.220-N98 - do Sr. João Fassa
relia - que "dispõe sobre a reserva, nos empreendi
mentos imobiliários, de unidades destinadas a pesso
as portadoras de deficiência física." RELATOR: Depu
tado JORGE KHOURY. PARECER: pela compatibili
dade e adequação financeira e orçamentária do Pro
jeto e do Substitutivo da Comissão de Seguridade So
cial e Família, e, no mérito, pela aprovação do Projeto,
nos termos do Substitutivo da Comissão de Segurida
de Social e Família. Concedida vista ao Deputado
João Eduardo Dado. 11) PROJETO DE LEI N°
1.022-N99 - do Sr. Vicente Caropreso - que "institui
o Pró-Saúde, que dispõe sobre dedução do imposto
de renda por contribuições para Hospitais Públicos e
Instituições sem fins lucrativos." RELATOR: Deputado
ROBERTO ARGENTA. PARECER: pela compatibili
dade e adequação financeira e orçamentária do Pro
jeto e da emenda adotada pela Comissão de Seguri
dade Social e Família, e, no mérito, pela aprovação,
com Substitutivo. EM VOTAÇÃO: aprovado, unanime
mente, o parecer. 12) PROJETO DE LEI N° 2.872/00
- do Sr. Simão Sessim - que "dispõe sobre o direcio
namento dos recursos captados pelas entidades inte
grantes do Sistema Financeiro da Habitação - SFH, e
dá outras providências:' RELATOR: Deputado MAX
ROSENMANN. PARECER: pela não implicação da
matéria com aumento ou diminuição da receita ou da
despesa públicas, não cabendo pronunciamento
quanto à adequação financeira e orçamentária e, no
mérito, pela rejeição. EM VOTAÇÃO: aprovado, unani
memente, o parecer. 13) PROJETO DE LEI N°
3.727/00 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "acres
centa dispositivo ao art. 48 da Lei n° 4.320, de 17 de
março de 1964, para vedar ao Poder Executivo a pos
sibilidade de contingenciamento em dotações da
área social." RELATOR: Deputado JOÃO EDUARDO
DADO. PARECER: pela não implicação da matéria
com aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade
quação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação. Adiada a discussão. 14) Transferido para
último item da pauta, o PROJETO DE LEI N°
1.637-B/99 - da SI"" Esther Grossi - que "dispõe so
bre a colocação obrigatória de obras de arte em edifi
cações do poder p_úblico federal." RELATOR: Deputa
do EUJÁCIO SIMOES. PARECER: pela não implica
ção da matéria com aumento ou diminuição da recei
ta ou da despesa públicas, não cabendo pronuncia
mento quanto à adequação financeira e orçamentá
ria. Discutiram a matéria os Deputados Fetter Júnior,
Silvio Torres, Luiz Carlos Hauly e Ricardo Berzoini.
Constatada a insuficiência de quorum para delibera
ção em verificação de votação, solicitada pelo Depu
tado Fetter Júnior, foi registrada a presença de ape
nas 1° membros, ficando adiada a votação.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o
Presidente encerrou os trabalhos às 12 horas e 30 mi-



Ata da Trigésima Quinta Reunião Ordinária
de Audiência Pública, realizada em 21 de novem
bro de 2001

Às 10 horas e 30 minutos do dia 21 de novembro
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 do Deputado Jorge Tadeu
Mudalen. Foi registrada a presença dos seguintes De
putados: José Carlos Fonseca Jr. e José Pimentel,
Vice-Presidentes; Félix Mendonça, José Militão, Ro
drigo Maia, Sampaio Dória, Silvio Torres, Veda Crusi
us, Chico Sardelli, João Carlos Bacelar, João Men
des, Jorge Khoury, Armando Monteiro, Germano Ri
gotto, Milton Monti, Carlito Merss, João Coser, Ricar
do Berzoini, Edinho Bez, Enivaldo Ribeiro, Fetter Jú
nior, Max Rosenmann, Pedro Eugênio, João Eduardo
Dado, Nelson Proença e Roberto Argenta (Titulares);
Adolfo Marinho, Juquinha, Sebastião Madeira, Osório
Adriano, Clovis IIgenfritz, Delfim Netto, Emerson Ka
paz e Rubens Furlan (Suplentes); e os não membros
Milton Temer, Luiz Piauhylino, Dr. Hélio e Sérgio Mi
randa. Deixaram de registrar presença os Deputados
Antonio Kandir, José Aníbal, Deusdeth Pantoja, Mus
sa Demes, Pauderney Avelino, Michel Temer, Pedro
Novais e Eujácio Simões. Abertos os trabalhos, o Pre
sidente informou que a audiência pública, requerida
pelo Deputado Pedro Eugênio, visava ao debate do
PL n° 377/99, do Deputado Milton Temer, no tocante à
incidência do imposto de renda sobre rendimentos de
participações societárias, bem como a dedutibilidade
dos juros sobre o capital próprio. Em seguida, convi
dou para integrar a Mesa e prefaciar a exposição o Sr.
Gabriel Jorge Ferreira, Presidente da Federação Bra
sileira de Bancos - FEBRABAN; e, na seqüência, os
Srs. Prof. Osíris Lopes Filho; Ary Oswaldo Mattos Fi
lho, Consultor da Bolsa de Valores de São Paulo 
BOVESPA; e Everardo Maciel, Secretário da Receita
Federal. Findas as exposições, manifestaram-se os
Deputados Pedro Eugênio, autor do requerimento,
Milton Temer, autor do projeto, Ricardo Berzoini,
Germano Rigotto, Fetter Júnior e Roberto Argenta. O
inteiro teor da reunião foi gravado, devendo ser
transcrito e publicado posteriormente, passando a
integrar esta Ata. Nada mais havendo a tratar, o Pre
sidente agradeceu a participação dos convidados e
dos demais presentes e encerrou os trabalhos às 13
horas e 43 minutos. E, para constar, eu, Maria Linda
Magalhães, Secretária, lavrei a presente ATA, que,
depois de lida e aprovada, será assinada pelo, Presi
dente e encaminhada à publicação no Diário da Câ
mara dos Deputados. Deputado Jorge Tadeu Muda
len, Presidente.

Ata da Trigésima Quarta Reunião Ordinária
de Audiência Pública, realizada em 20 de novem
bro de 2001

Às 11 horas e 42 minutos do dia 20 de novembro
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 do Deputado Jorge Tadeu
Mudalen. Foi registrada a presença dos seguintes De
putados: Félix Mendonça, Carlito Merss, Ricardo Ber
zoini e Edinho Bez, (Titulares); Luiz Carlos Hauly e
Gonzaga Patriota (Suplentes); e os não membros
Alceu Collares, Pedro Canedo, Nelson Marquezelli,
Sérgio Novais, Celcita Pinheiro e Ricarte de Freitas.
Deixaram de registrar presença os Deputados Anto
nio Kandir, José Aníbal, José Militão, Rodrigo Maia,
Sampaio Dória, Silvio Torres, Veda Crusius, Chico
Sardelli, Deusdeth Pantoja, João Carlos Bacelar,
João Mendes, Jorge Khoury, José Carlos Fonseca Jr.,
Mussa Demes, Pauderney Avelino, Armando Montei
ro, Germano Rigotto, Michel Temer, Milton Monti, Pe
dro Novais, João Coser, José Pimentel, Enivaldo Ri
beiro, Fetter Júnior, Max Rosenmann, João Eduardo
Dado, Pedro Eugênio, Eujácio Simões e Roberto
Argenta. Abertos os trabalhos, o Presidente informou
que a audiência pública, requerida pelo Deputado
Carlito Merss, visava ao debate dos projetos que ver
sam sobre mudanças na repartição da arrecadação
dos recursos das loterias. Em seguida, convidou, para
integrar a Mesa e prefaciar a exposição, o Sr. Luiz
Francisco Monteiro de Barros Neto, Diretor de Servi
ços Financeiros da Caixa Econômica Federal, e, logo
após, o Sr. Marco Antônio Lopes, Superintendente
Nacional de Loterias e Jogos da Caixa. Findas as ex
posições, manifestaram-se os Deputados Carlito
Merss, autor do requerimento, Alceu Collares, Nelson
Marquezelli, Luiz Carlos Hauly e Edinho Bez. O inteiro
teor da reunião foi gravado, devendo ser transcrito e
publicado posteriormente, passando a integrar esta
Ata. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agra
deceu a participação dos convidados e dos demais
presentes e encerrou os trabalhos às 12 horas e 58
minutos, antes convocando reunião de audiência pú
blica a realizar-se, no dia seguinte, às 9 horas e 30 mi
nutos para debater o PL nO 377/99, do Deputado Mil
ton Temer, no tocante à incidência do imposto de ren
da sobre rendimentos de participações societárias,
bem como a dedutibilidade dos juros sobre o capital
próprio. E, para constar, eu, , Maria Linda Magalhães,
Secretária, lavrei a presente ATA, que, depois de lida
e aprovada, será assinada pelo Presidente e encami-
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nutos. E, para constar, eu, , Maria Linda Magalhães, nhada à publicação no Diário da Câmara dos Depu-
Secretária, lavrei a presente ATA, que depois de lida, tados. ,Deputado Jorge Tadeu Mudalen, Presidente.
discutida e aprovada, será assinada pelo Presidente
e encaminhada à publicação no Diário da Câmara
dos Deputados, Deputado Jorge Tadeu Mudalen,
Presidente.
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Ata da trigésima sexta reunião (ordinária), re- missão, conforme dispõe o § 4° do art. 52 do Regi-
alizada em 28 de novembro de 2001. mento Interno, em virtude do esgotamento do pr§lzo

Às 11 horas e 50 minutos do dia 28 de novembro previsto no inciso 111 do mesmo artigo. EM VOTAÇAO:
de 2001 reuniu-se a Comissão de Finanças e Tributa- aprovado, unanimel"!1ente, o requerimento. 4)
ção, no plenário n° 4 do Anexo 11 da Câmara dos De- EMENDAS DE PLENARIO AO PROJEoTO DE LEI N°
putados, sob a presidência, alternadamente, dos De- ~.~4~-Al97 - do S~nado Feder.al. - (P~ n 216/97)- que
putados Jorge Tadeu Mudalen e José Pimentel; pre- dlsp.oe so?r~ o Titulo d~ Partlclpaçao ~m Receita d~
sentes os seguintes Deputados: Pedro Novais e José S?rvl.ço"Pubhco Con.cedldo - TPR, e da outras proVI-
Carlos Fonseca Jr., Vice-Presidentes; Antonio Kandir, denclas . RELAT~R.. De~uta~o MAX ROSENMANN.
Félix Mendonça, José Militão, Rodrigo Maia, Silvio P~~ECER: pela nao 'mph?a9a~ ~as emend~s de Ple-
Torres, João Mendes, Jorge Khoury, Germano Rigot- nano com a,u~ento o~ dlmlnUlçao da recelt~ ou da
to Milton Monti Carlito Merss João Coser Ricardo despes~ pubhcas~ n~o ca~endo pronun?l~mento

, .. .' .' .. " . quanto a adequaçao financeira e orçamentana e, no
Berzolnl, Edlnho Bez, Enlvaldo ~I~elro, ~etter JUnior, mérito, pela rejeição das de nOs 2,4,6,7,9 e 14 e pela
Max Rosenmann, Pedro Eugenio, Joao Eduardo - d d ° 1 3 5 8 10 11 12 13
D d N I P R b rt A t (n lares) aprovaçao as e n s , , " , , e , nos

a o, e S?n roenç.a e o.e o rgen a lU; termos de subemenda substitutiva. Retirado de pau-
~~olfo Ma.nnho,. JuqUln~a, LUIz Carlos Hauly, Sebas- ta, pelo relator, para revisão do parecer. 5) PROJETO
tlao ~adelra..: Nlce L?bao, Os~aldo Coelho,. Paulo .d~ DE LEI COMPLEMENTAR N° 238/98 - do Sr. João
Almeida, Joa~ Henrique, Delfim Netto, Enl Voltohn~, Pizzolatti _ que ''fixa percentual máximo de acrésci-
Gonzaga Pat~lota e Rubens Furlan (suplentes); De~- mos legais, incidentes sobre os pagamentos de tribu-
xaram de r~glst~a.r presença o~ Depu!ados Jos~ Anl- tos fora de prazo". RELATOR: Deputado MARCOS
bal, Sampaio .00na,:. Veda Cruslus, Chico Sardelh, De- CINTRA. PARECER: pela adequação financeira e or-
usdeth PantoJa, ~oao ~arlos Bacelar, M.~s~ o.e~es, çamentária e, no I!lérito, pela aprovação, com substi-
Armando M,ontelro, ~Ichel Temer e ~uJaclo Slmoes. tutivo. EM VOTAÇAO: aprovado, unanimemente, o pa-
Havendo numero regimental, o PreSidente decl~rou recer. 6) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°
abertos os trabalhos·o For:m :prov:das, ._unanlm~- 202/01 _do Sr. Ney Lopes - que "altera o art. 6° da Lei
!!,ente, a: At~sdas 3? ,33 ,34 e 35 reunloes. Justl- Complementar n° 105, de 10 de janeiro de 2001, que
ficou ausenCla, nos ?Ias ! ~ 20 de novembro passad~, dispõe sobre o sigilo das operações de instituições fi-
o Deputado Sampaio ,?ona. EXPEDI~N~E: O Pre~l- nanceiras". RELATOR: Deputado JOÃO EDUARDO
den~e levou ao conhecimento da Comlssao as deslg- DADO. PARECER: pela não implicação da matéria
naçoes nOs 60, 61 e 62, efetuad.as em 8-11-200~, com aumento ou diminuição da receita ou da despesa
21-11-2001 .e 22-11-2001, respectivamente. A seguir, públicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade-
deu conhecimento aos membros da MENSAGEM N° quação financeira e orçamentária, e, no mérito, pela
941/01, do ~oder Executivo, qu~ "encaminh.a a.? Con- rejeição. EM VOTAÇÃO: aprovado o parecer, contra o
gresso Nacional o demon~tratlvo ~as emlssoes do voto do Deputado Rodrigo Maia. 7) PROJETO DE LEI
Real correspondente ao mes de maio de 2001, as ra- N° 5.314/01 - do Poder Judiciário (MSC nO 48/01) -
~ões de~as ~etermina~tes e a ~osição das reseryas que "altera dispositivos da Lei n° 9.421, de 24 de d~-
InternaCionaiS a elas vinculadas. ORDEM DO DIA: 1) zembro de 1996, e reestrutura as carreiras dos servl-
REQUERIMENTO N° 44/01 - do Sr. José Militão - dores do Poder Judiciário da União". RELATOR: De-
convocando o Sr. Emílio Carazzai Sobrinho, Presi- putado GERMANO RIGOrro. PARECER: pela ade-
dente da Caixa Econômica Federal, para prestar es- quação financeira e orçamentária do Projeto e do
c1arecimentos sobre a atuação daquela instituição fi- Substitutivo adotado pela Comissão de Trabalho, de
nanceira, acerca de seu papel como ag!lnte do siste- Administração e Serviço Público, com emenda. Dis-
ma financeiro habitacional. EM VOTAÇAO: aprovado, cutiram a matéria os Deputados João Eduardo Dado,
unanimemente, o requerimento, com alteração. O au- Fetter Júnior, José Pimentel, Rodrigo Maia, Ricardo
tor do requerimento substituiu a palavra convocando Berzoini, Pedro Eugênio, José Militão, Pedro Novais,
por convidando, conforme sugestão oferecida no cur- Carlito Merss, João Coser, Jorge Khoury, Nelson Pro-
so da reunião. 2) REQUERIMENTO N° 46/01 - da SI"" ença e Silvio Torres. EM VOTAÇÃO: aprovado, unani-
Nair Xavier Lobo - solicita a inclusão do PL nO memente, o parecer. 8) PROJETO DE DECRETO
5.098/01, de sua autoria, na ordem do dia da reunião LEGISLATIVO N° 432/94 - do Sr. Eduardo Jorge - que
imediata da Comissão, conforme dispõe o § 4° do art. "susta a aplicação do despacho do Exmo. Sr. Presi-
52 do Regimento Interno, em virtude do esgotamento dente da República, relativo à Exposição de Motivos
do prazo previsto no inciso 111 do mesmo artigo. EM n° 111, de 15 de abril de 1994". RELATOR: Deputado
VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o requerimen- RODRIGO MAIA. PARECER: pela não implicação da
to. 3) REQUERIMENTO N° 47/01 - da SI"" Nair Xavier matéria com aumento ou diminuição da receita ou da
Lobo - solicita a inclusão do PL n° 5.388/01, de sua despesa públicas, não cabendo pronunciamento
autoria, na Ordem do Dia da reunião imediata da Co- quanto à adequação financeira e orçamentária e, no
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mérito, pela aprovação. Discutiram a matéria os ºe
putados José Pimentel e FetterJúnior. EM VOTAÇAO:
aprovado o parecer, contra o voto do Deputado Fetter
Júnior. Foram apreciados, preferencialmente, por
apoio unânime dos membros, os itens nOs 25, 13, 11,
12, 17, 19, 21, 23 e 24 da pauta, que passaram a
constituir os itens nOs 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16e17,
respectivamente, renumerando-se os demais. 9)
PROJETO DE LEI N° 3.727/00 - do Sr. José Carlos
Coutinho - que "acrescenta dispositivo ao art. 48 da
Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964, para vedar ao
Poder Executivo a possibilidade de contingenciamen
to em dotações da área social" . RELATOR: Deputado
JOÃO EDUARDO DADO. PARECER: pela não impli
cação da matéria com aumento ou diminuição da re
ceita ou da despesa públicas, não cabendo pronunci
amento quanto à adequação financeira e orçamentá
ria e, no mérito, pela aprovação. Discutiu a matéria o
Deputado Fetter Júnior. EM VOTAÇÃO: aprovado,
unanimemente, o parecer. 10) PROJETO DE LEI N°
3.804-A/00 - do Poder Executivo - (MSC n° 1.781/00)
- que "dispõe sobre a criação de empregos no Institu
to Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Natu
rais Renováveis - IBAMA, e na Agência Nacional de
Águas - ANA, e dá outras providências". RELATOR:
Deputado MILTON MONTI. PARECER: pela adequa
ção financeira e orçamentária do Projeto e do Substi
tutivo adotado pela Comissão de Trabalho, de Admi
nistração e Serviço Público, com emenda. Discutiram
a matéria os Deputados Pedro Novais, Fetter Júnior,
Rodrigo Maia, Milton Monti, Silvio Torres e Gonzaga
Patriota. EM VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o
parecer. 11) PROJETO DE LEI N° 2.262-A/96 - do
Senado Federal (PLS n° 213/95) - que "cria área de li
vre comércio no Município de Ponta Porã, Estado do
Mato Grosso do Sul". RELATOR: Deputado
ARMANDO MONTEIRO. PARECER: pela incompati
bilidade e inadequação financeira e orçamentária. EM
VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o parecer. 12}
PROJETO DE LEI N° 2.309-A/00 - do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - que "ins
titui Gratificação por Execução de Mandados para a
~arreira de Analista Judiciário - Oficiais de Justiça 
Area Judiciária - Especialidade Execução de Manda
dos do Quadro de Pessoal do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios". RELATOR: Deputa
do PEDRO EUGÊNIO. PARECER: pela adequação fi
nanceira e orçamentária. EM VOTAÇÃO: aprovado,
unanimemente, o parecer. 13} PROJETO DE LEI N°
802-A/99 - do Sr. Ricardo Noronha - que "altera a Lei
n° 4.726, de 13 de julho de 1965, que "dispõe sobre
os Serviços do Registro do Comércio e Atividades
afins, e dá outras providências" . RELATOR: Deputado
ENIVALDO RIBEIRO. PARECER: pela compatibilida
de e adequação financeira e orçamentária do Projeto
e do Substitutivo da Comissão de Economia, Indús
tria e Comércio. Vista ao Deputado Jorge Khoury. 14}
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PROJETO DE LEI N° 2.459-B/OO - do Sr. Fernando
Ferro - que "dispõe sobre a concessão de incentivos
fiscais às pessoas físicas e jurídicas que se dediquem
ao sistema orgânico de produção agropecuária".
RELATOR: Deputado FETTER JUNIOR. PARECER:
pela incompatibilidade e inadequação financeira e or
çamentária. EM VOTAÇÃO: aprovado o parecer, con
tra os votos dos Deputados José Pimentel, Ricardo
Berzoini, Carlito Merss e João Coser. 15} PROJETO
DE LEI N° 2.827-B/OO - do Sr. Pedro Chaves - que
"dispõe sobre a inclusão dos municípios do nordeste
do Estado de Goiás na área de atuação da Superin
tendência do Desenvolvimento do Nordeste 
SUDENE". RELATOR: Deputado FÉLIX
MENDONÇA. PARECER: pela adequação financeira
e orçamentária do Projeto e da emenda adotada pela
Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior. Vis
ta ao Deputado José Pimentel. 16} PROJETO DE LEI
N° 3.261-A/00 - do Sr. Bispo Wanderval- que "dispõe
sobre a exigência para a concessão de empréstimos
por bancos oficiais, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS. 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. Vista ao
Deputado José Pimentel. 17) PROJETO DE LEI N°
3.290-A/00 - do Sr. De Velasco - que "torna obrigató
rios os mecanismos que discrimina, destinados à
transparência na administração pública". RELATOR:
Deputado FÉLIX MENDONÇA. PARECER: pela ina
dequação financeira e orçamentária. EM VOTAÇÃO:
aprovado, unanimemente, o parecer. 18} PROJETO
DE RESOLUÇÃO N° 126/01 - do Sr. Pedro Eugênio e
Outros - que "institui Comissão Parlamentar de
Inquérito destinada a investigar as denúncias de irre
gularidades ocorridas nos financiamentos concedi
dos a colônias de pescadores pelo Banco do Nordes
te". RELATOR: Deputado FELlX MENDONÇA.
PARECER: pela adequação financeira e orçamentá
ria e, no mérito, pela rejeição. Retirado de pauta. 19)
PROJETO DE LEI N° 2.417/89 - da Sra. Rita Camata
- que "dispõe sobre a concessão de benefício fiscal
às pessoas jurídicas, nas condições que menciona".
RELATOR: Deputado PAUDERNEY AVELlNO.
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi
nanceira e orçamentária do Projeto e da emenda da
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público. Retirado de pauta. 20) PROJETO DE LEI N°
1 .637-B/99 - da Sra. Esther Grossi - que "dispõe so
bre a colocação obrigatória de obras de arte em edifi
cações d~ Poder Púplico Federal". RELATOR: Depu
tado EUJACIO SIMOES. PARECER: pela não impli
cação da matéria com aumento ou diminuição da re
ceita ou da despesa públicas, não cabendo pronunci
amento quanto à adequação financeira e orçamentá
ria. Adiada a discussão. 21} PROJETO DE LEI N°
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2.402/96 - do Sr. Osvaldo Biolchi - que "acrescenta
parágrafo ao artigo 88 da Lei n° 8.981 , de 20 de janei
ro de 1995, estabelecendo isenção específica à mi
croempresa". (Apensados: PL nOs 2.979/97,4.627/98,
1.475/99, 1.743/99, 2.152/99, 3.411/00 e 3.646/00).
RELATOR: Deputado JORGE KHOURV. PARECER:
pela inadequação financeira e orçamentária e, no mé
rito, pela rejeição do Projeto e do PL 4.627/98, apen
sado, e pela adequação financeira e orçamentária e,
no mérito, pela aprovação dos PL 2.979/97,2.152/99,
1.475/99,1.743/99,3.411/00 e 3.646/00, apensados,
com Subst~utivo. Adiada a discussão. 22) PROJETO
DE LEI N° 4.220-A/98 - do Sr. João Fassarella - que
"dispõe sobre a reserva, nos empreendimentos mobi
liários, de unidades destinadas a pessoas portadoras
de deficiência física". RELATOR: Deputado JORGE
KHOURV. PARECER: pela compatibilidade e adequa
ção financeira e orçamentária do Projeto e do Substi
tutivo da Comissão de Seguridade Social e Família e,
no mérito, pela aprovação do Projeto, nos termos do
Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Fa
mília. Adiada a discussão. 23) PROJETO DE LEI N°
2.183-A/99 - do Sr. Marcos Cintra - que "dispõe so
bre o direito de os mutuários de crédito rural recorre
rem a instituições arbitrais para o cálculo de seus sal
dos devedores". RELATOR: Deputado FETTER
JÚNIOR. PARECER: pela não implicação da matéria
com aumento ou diminuição da receita ou da despesa
públicas, não cabendo pronunciamento quanto à ade
quação financeira e orçamentária e, no mérito, pela
aprovação, com emenda. Adiada a discussão. 24)
PROJETO DE LEI N° 2.565-A/00 - do Sr. João Cal
das - que "altera as Leis nO 9.503, de 23 de setembro
de 1997, e n° 9.602, de 21 de janeiro de 1998".
RELATOR: Deputado JOÃO COSER. PARECER:
pela adequação financeira e orçamentária, com subs
titutivo. Adiada a discussão. 25) PROJETO DE LEI N°
3.113-A/00 - da Sra. Nice Lobão - que "institui o Pro
grama de Bolsas de Manutenção para Atletas".
RELATOR: Deputado JOÃO COSER. PARECER:
pela adequação financeira e orçamentária do Projeto
e das emendas adotadas pela Comissão de Educa
ção, Cultura e Desporto. Adiada a discussão. 26)
PROJETO DE LEI N° 4.034/01 - do Sr. Djalma Paes
que "estabelece o direito ao mutuário da Caixa Eco
nômica Federal de ter abatido de suas prestações da
casa própria o valor correspondente ao reajuste do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço relativo aos
planos Collor I e Bresser". RELATOR: Deputado
FETTER JÚNIOR. PARECER: pela compatibilidade e
adequação financeira e orçamentária e, no mérito,
pela aprovação, com substitutivo. Adiada a discussão.
27) PROJETO DE LEI N° 4.233/01 - do Sr. Clementi
no Coelho - que "reabre o prazo de opção ao Refis".
(Apensados: PL 4.603/01 e 4.714/01). RELATOR: De
putado JOÃO MENDES. PARECER: pela compatibili
dade e adequação financeira e orçamentária e, no

mérito, pela aprovação do Projeto, da emenda apre
sentada na Comissão e dos PL nOs 4.603/01 e
4.714/01, apensados, com substitutivo. Adiada a dis
cussão. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a
tratar, o Presidente encerrou os trabalhos às 12 horas
e 40 minutos, antes convidando os membros para o
Seminário: Banco Central, Estabilidade e Desenvolvi
mento, a realizar-se no dia 4 de dezembro próximo, às
9 horas (1 a Parte) e 14 horas (2a Parte). E, paracons
tar, eu, Maria Linda Magalhães, Secretária, lavrei a
presente ATA, que, depois de lida, discutida e aprova
da, será assinada pelo Presidente e encaminhada à
publicação no Diário da Câmara dos Deputados.
Deputado Jorge Tadeu Mudalen, Presidente.

Ata da trigésima sétima reunião (ordinária),
realizada em 5 de dezembro de 2001

Às 10 horas e 47 minutos do dia 5 de dezembro
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 de seu titular, Deputado
Jorge Tadeu Mudalen, presentes os seguintes Depu
tados: Pedro Novais, José Carlos Fonseca Jr. e José
Pimentel, Vice-Presidentes; Félix Mendonça, José
Militão, Rodrigo Maia, Silvio Torres, Veda Crusius,
Chico Sardelli, Deusdeth Pantoja, João Mendes, Jor
ge Khoury, Mussa Demes, Armando Monteiro, Ger
mano Rigotto, Milton Monti, Pedro Novais, Carl~o

Merss, João Coser, Ricardo Berzoini, Edinho Bez,
Fetter Júnior, Max Rosenmann, Pedro Eugênio, João
Eduardo Dado, Nelson Proença e Eujácio Simões (ti
tulares); Adolfo Marinho, Luiz Carlos Hauly, Sebastião
Madeira, Nice Lobão, Paulo de Almeida, Delfim Netto,
Eni Voltolini, Gonzaga Patriota, Emerson Kapaz e Ru
bens Furlan (suplentes). Deixaram de registrar pre
sença os Deputados Antonio Kandir, Sampaio Dória,
João Carlos Bacelar, Pauderney Avelino, Michel Te
mer, Enivaldo Ribeiro e Roberto Argenta. Havendo
número regimental, o Presidente declarou abertos os
trabalhos. Foi aprovada, unanimemente, a Ata da 36a

reunião. EXPEDIENTE: O Presidente levou ao conhe
cimento da Comissão as designações nOs 63,64,65,
66 e 67 efetuadas em 27, 28 e 29-11-01 , 3 e 4-12-01 ,
respectivamente. ORDEM DO DIA: 1) PROJETO DE
LEI N° 3.384/00 - do Tribunal Superior do Trabalho
que "dispõe sobre a criação de Varas do Trabalho nas
Regiões da Justiça do Trabalho, define jurisdições e
dá outras providências". RELATOR: Deputado
EDINHO BEZ. PARECER: pela adequação financeira
e orçamentária do Projeto e das emendas adotadas
pela Comissão de Trabalho, de Administração e Ser
viço Público. Vista ao Deputado Max Rosenmann. 2)
PROJETO DE LEI ND 5.440/01 - do Ministério Público
da União (MSC nO 1/01) - que "altera dispositivos da
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Lei nO 9.953, de 4 de janeiro de 2000, reestrutura a Adiada a discussão. 8) PROJETO DE LEI N°
carreira de Apoio Técnico-Administrativo do Ministé- 1.637-B/99 - da Sra. Esther Grossi - que "dispõe so-
rio Público da União, e dá outras providências". bre a colocação obrigatória de obras de arte em edifi-
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN. cações d~ Poder Púplico Federal". RELATOR: Depu-
PARECER: pela adequação financeira e orçamentá- tado EUJACIO SIMOES. PARECER: pela não impli-
ria do projeto e da emenda adotada pela Comissão de cação da matéria com aumento ou diminuição da re-
Trabalho, de Administração e Serviço Público, com ceita ou da despesa públicas, não cabendo pronunci-
emenda. Manifestaram-se sobre a matéria os Depu- amento quanto à adequação financeira e orçamentá-
tados Fetter Júnior, João Eduardo Dado, Carlito ria. EM VOTAÇÃO: aprovado, unanimemente, o pare-
Merss e Gonzaga Patriota. EM VOTAÇÃO: aprovado, cer. 9) PROJETO DE LEI N° 2.402/96 - do Sr. Osvaldo
unanimemente, o parecer. 3) PROJETO DE LEI N° Biolchi - que "acrescenta parágrafo ao artigo 88 da Lei
2.417/89 - da Sra. Rita Camata - que "dispõe sobre a n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, estabelecendo
concessão de benefício fiscal às pessoas jurídicas, isenção específica à microempresa". (Apensados: PL
nas condições que menciona". RELATOR: Deputado nOs 2.979/97,4.627/98,1.475/99,1.743/99,2.152/99,
PAUDERNEY AVELlNO. PARECER: pela incompati- 3.411/00 e 3.646/00). RELATOR: Deputado JORGE
bilidade e inadequação financeira e orçamentária do KHOURY. PARECER: pela inadequação financeira e
Projeto e da emenda da Comissão de Trabalho, de orçamentária e, no mérito, pela rejeição do Projeto e
Administração e Serviço Público. Adiada a discussão. do PL nO 4.627/98, apensado, e pela adequação fi-
4) PROJETO DE LEI N° 21-B/99 - do Sr. Paulo Rocha nanceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação
- que "concede passe livre aos pacientes do SUS mai- dos PL nOs 2.979/97, 2.152/99, 1.475/99, 1.743/99,
ores de sessenta e cinco anos com renda inferior a 3.411/00 e 3.646/00, apensados, com substitutivo.
dois salários mínimos no sistema de transporte coleti- Adiada a discussão. 10) PROJETO DE LEI N°
vo aéreo comercial, para tratamento de saúde". 3.203-B/97 - do Sr. Nelson Marchezan - que "estabe-
(Apensado: PL nO 5.388/01). RELATOR: Deputado lece Programa de Desenvolvimento da Região da
EDINHO BEl. PARECER: pelainadequaçãofinancei- Fronteira Sul e dá outras providências". RELATOR:
ra e orçamentária do Projeto e do Substitutivo adota- Deputado FEDER JÚNIOR. PARECER: pela compa-
do pela Comissão de Viação e Transportes, e pela tibilidade e adequação financeira e orçamentária do
não implicação da matéria com aumento ou diminui- Projeto e do Substitutivo adotado pela Comissão de
ção da receita ou da despesa públicas, não cabendo Desenvolvimento Urbano e Interior e, no mérito, pela
pronunciamento quanto à adequação financeira e or- aprovação do Projeto nos termos do Substitutivo da
çamentária do PL n° 5.388/01, apensado. Adiada a CDUI, com subemendas. Vista ao Deputado João
discussão. 5) PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 126/01 Eduardo Dado. 11) PROJETO DE LEI N° 4.220-A/98 -
- do Sr. Pedro Eugênio e Outros - que "institui Comis- do Sr. João Fassarella - que "dispõe sobre a reserva,
são Parlamentar de Inquérito destinada a investigar nos empreendimentos mobiliários, de unidades desti-
as denúncias de irregularidades ocorridas nos finan- nadas a pessoas portadoras de deficiência física".
ciamentos concedidos a colônias de pescadores pelo RELATOR: Deputado JORGE KHOURY. PARECER:
Banco do Nordeste". RELATOR: Deputado FÉLIX pela compatibilidade e adequação financeira e orça-
MENDONÇA. PARECER: pela adequação financeira mentária do Projeto e do Substitutivo da Comissão de
e orçamentária e, no mérito, pela rejeição. Adiada a Seguridade Social e Família e, no mérito, pela aprova-
discussão. 6) PROJETO DE LEI N° 4.014-A/01 - do ção do Projeto, nos termos do Substitutivo da CSSF.
Poder Executivo - (MSC n° 28/01) - que "concede Adiada a discussão. 12) PROJETO DE LEI N°
pensão especial a Luiz Felippe Monteiro Dias". 802-A/99 - do Sr. Ricardo Noronha - que "altera a Lei
RELATOR: Deputado EDINHO BEl. PARECER: pela n° 4.726, de 13dejulhode 1965,que'dispõesobreos
adequação financeira e orçamentária. Adiada a dis- Serviços do Registro do Comércio e Atividades afins,
cussão. 7) PROJETO DE LEI N° 4.217/01 - do Sena- e dá outras providências"'. RELATOR: Deputado
do Federal (PLS n° 601/99) -que "dispõe sobre gratu- ENIVALDO RIBEIRO. PARECER: pela compatibilida-
idade na inscrição no Cadastro das Pessoas Físicas". de e adequação financeira e orçamentária do Projeto
(Apensados: PL nOs 4.266/01, 4.980/01, 5.098/01 e e do Substitutivo da Comissão de Economia, Indús-
4.568/01). RELATOR: Deputado EDINHO BEl. tria e Comércio. Adiada a discussão. 13) PROJETO
PARECER: pela incompatibilidade e inadequação fi- DE LEI N° 2.183-A/99 - do Sr. Marcos Cintra - que
nanceira e orçamentária do Projeto e dos PL nOs "dispõe sobre o direito de os mutuários de crédito ru-
4.266/01,4.980/01, 5.098/01 e 4.568/01, apensados. ral recorrerem a instituições arbitrais para o cálculo de



Ata da trigésima oitava reunião ordinária de
audiência pública,realizada em 6 de dezembro
de 2001.

Às 9 horas e 52 minutos do dia 6 de dezembro
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. Registraram presença os seguintes Deputados:
Rodrigo Maia, Silvio Torres, Germano Rigotto, Milton
Monti, Carlito Merss, Ricardo Berzoini, Edinho Bez,
Fetter Júnior, Pedro Eugênio e João Eduardo Dado
(titulares); Adolfo Marinho, Luiz Carlos Hauly, Nice Lo
bão, Eni Voltolini e Rubens Furlan (suplentes). Deixa
ram de registrar presença os Deputados Antonio Kan
dir, Félix Mendonça, José Militão, Sampaio Dória,
Veda Crusius, Chico Sardelli, Deusdeth Pantoja, João
Carlos Bacelar, João Mendes, Jorge Khoury, Mussa
Demes, Pauderney Avelino, Armando Monteiro, Mi
chel Temer, Pedro Novais, João Coser, José Pimen
tel, Enivaldo Ribeiro, Max Rosenmann, Nelson Proen
ça, Eujácio Simões e Roberto Argenta. Abertos os
trabalhos, o Presidente informou que a audiência pú
blica, requerida pelos Deputados Germano Rigotto,
Pedro Eugênio e Silvio Torres, visava a debater os as
pectos da legislação tributária vigente, relacionada às
micro e pequenas empresas. Em seguida, convidou,
para integrar a Mesa e prefaciar a exposição, a Sra.
Lieda Amaral de Souza, Coordenadora-Geral de
Arrecadação do INSS; e, na seqüência, também con
vidou os Srs. Pedro Coelho Neto, Presidente da Fede
ração Nacional das Empresas de Serviços Contábeis,
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seus saldos devedores". RELATOR: Deputado 4.714/01, apensados, com Substitutivo. Vista ao De-
FEDER JÚNIOR. PARECER: pela não implicação da putado Fetter Júnior. 20) PROJETO DE LEI N°
matéria com aumento ou diminuição da receita ou da 4.519/01 - do Sr. Francisco Garcia - que "dispõe so-
despesa públicas, não cabendo pronunciamento bre a aplicação de recursos dos Fundos Constitucio-
quanto à adequação financeira e orçamentária e, no nais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste". RELATOR:
mérito, pela aprovação, com emenda. Adiada a dis- Deputado ANTONIO KANDIR. PARECER: pela não
cussão. 14) PROJETO DE LEI N° 2.565-A/00 - do Sr. implicação da matéria com aumento ou diminuição da
João Caldas - que "altera as Leis n° 9.503, de 23 de receita ou da despesa públicas, não cabendo pronun-
setembro de 1997, e n° 9.602, de 21 de janeiro de ciamento quanto à adequação financeira e orçamen-
1998". RELATOR: Deputado JOÃO COSER. tária e, no mérito, pela rejeição. Adiada a discussão.
PARECER: pela adequação financeira e orçamentá- ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o
ria, com substitutivo. Adiada a discussão. 15) Presidente encerrou os trabalhos às 11 horas e 40 mi-
PROJETO DE LEI N° 2.827-B/00 - do Sr. Pedro Cha- nutos, antes convocando reunião de audiência públi-
ves - que "dispõe sobre a inclusão dos municípios do ca a realizar-se às 9 horas e 30 minutos do dia 6 do
nordeste do Estado de Goiás na área de atuação da corrente, a fim de debater os aspectos da legislação
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - tributária vigente, relacionada às micro e
SUDENE". RELATOR: Deputado FÉLIX pequenas empresas. E, para constar, eu, Maria
MENDONÇA. PARECER: pela adequação financeira Linda Magalhães, Secretária, lavrei a presente ATA,
e orçamentária do Projeto e da emenda adotada pela que, depois de lida, discutida e aprovada, será assi-
Comissão de Desenvolvimento Urbano e Interior. Adi- nada pelo Presidente e encaminhada à publicação no
adaadiscussão. 16) PROJETO DE LEI N° 3.113-A/00 Diário da Câmara dos Deputados. Deputado Jorge

Tadeu Mudalen, Presidente.- da Sra. Nice Lobão - que "institui o Programa de
Bolsas de Manutenção para Atletas". RELATOR: De
putado JOÃO COSER. PARECER: pela adequação fi
nanceira e orçamentária do Projeto e das emendas
adotadas pela Comissão de Educação, Cultura e
Desporto. Adiada a discussão. 17) PROJETO DE LEI
N° 3.261-A/00 - do Sr. Bispo Wanderval- que "dispõe
sobre a exigência para a concessão de empréstimos
por bancos oficiais, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CARLlTO MERSS. 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. Retirado
de pauta pelo relator. 18) PROJETO DE LEI N°
4.034/01 - do Sr. Djalma Paes - que "estabelece o di
reito ao mutuário da Caixa Econômica Federal de ter
abatido de suas prestações da casa própria o valor
correspondente ao reajuste do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço relativo aos planos Collor I e Bres
ser". RELATOR: Deputado FETTER JÚNIOR.
PARECER: pela compatibilidade e adequação finan
ceira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação,
com substitutivo. Vista ao Deputado José Militão. 19)
PROJETO DE LEI N° 4.233/01 - do Sr. Clementino
Coelho - que "reabre o prazo de opção ao Refis".

°(Apensados: PL n s 4.603/01 e 4.714/01). RELATOR:
Deputado JOÃO MENDES. PARECER: pela compati
bilidade e adequação financeira e orçamentária e, no
mérito, pela aprovação do Projeto, da emenda apre
sentada na Comissão e dos PL nOs 4.603/01 e



Ata da Trigésima Nona Reunião (ordinária),
realizada em 12 de dezembro de 2001.

Às 11 horas e 21 minutos do dia 12 de dezembro
de 2001 , reuniu-se a Comissão de Finanças e Tributa
ção' no Plenário nO 4, do Anexo 11 da Câmara dos De
putados, sob a presidência de seu titular, Deputado
Jorge Tadeu Mudalen, presentes os seguintes Depu
tados: Pedro Novais, José Carlos Fonseca Jr. e José
Pimentel, Vice-Presidentes, Félix Mendonça, José
Militão, Rodrigo Maia, Sílvio Torres, Chico Sardelli,
João Mendes, Jorge Khoury, Armando Monteiro, Mil
ton Monti, Pedro Novais, Carlito Merss, João Coser,
Ricardo Berzoini, Edinho Bez, Fetter Júnior, Max Ro
senmann, Pedro Eugênio, João Eduardo Dado, Eujá
cio Simões e Roberto Argenta (Titulares); Adolfo Ma
rinho, Luiz Carlos Hauly, Nice Lobão, Clovis IIgenfritz,
Eni Voltolini, Gonzaga Patriota, e Rubens Furlan (Su
plentes) e o não membro Clementino Coelho. Deixa
ram de registrar presença os Deputados Antonio Kan
dir, Sampaio Dória, Veda Crusius, Deusdeth Pantoja,
João Carlos Bacelar, Mussa Demes, Pauderney Ave
lino, Germano Rigotto, Enivaldo Ribeiro e Nelson Pro
ença. Havendo número regimental, o Presidente de
clarou abertos os trabalhos. Foram aprovadas, unani
memente, as Atas das 3r e 38° reuniões. Justificou
ausência, nos dias 28-11, 5 e 12-12, o Deputado
Sampaio Dória. Expediente: O Presidente levou ao
conhecimento da Comissão as designações n° 68 e
69 efetuadas em 6 e 7-12-01, respectivamente.
Ordem do Dia: 1) Emendas de Plenário Ao Projeto de
Lei N° 4.046-A/97 - do Senado Federal - (PLS n°
216/97) - que "dispõe sobre o Título de Participação
em Receita de Serviço Público Concedido - TPR e dá
outras providências." Relator: Deputado Max Rosen
mann. Parecer: pela não implicação das emendas de
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Assessoramento, Perícias, I.nformaçõe~ e Pesquisas Plenário com aumento ou diminuição da receita ou da
- FENACON; Marta A.r~kakl, Co~selhelra.do ~onse- despesa públicas, não cabendo pronunciamento
lho ~~deral.de Contablhd~de, e Rlcard? Pinheiro, Se- quanto à adequação financeira e orçamentária e, no
c~e!ano AdJ~nto da Receita Federal. Findas as exp~- mérito, pela rejeição das de nos 2, 4, 6, 7, 9 e 14 e
slçoes, manlfesta~ar:n-se ~s ~eputados Germano RI- aprovação das de nos 1 3 5 8 10 11 12 13 nos
gotto, Pedro Eugenio e SilvIO Torres, autores do re- ' , .' : ' '. e ..:
querimento, Fetter Júnior e Eni Voltolini. O inteiro teor term,o~ de subemenda .substltutlva..N~ dls~ussaoda
da reunião foi gravado, devendo ser transcrito e publi- matena, o Deput~do Ricardo Berzolnl manif~stou-se
cado posteriormente, passando a integrar esta Ata. pela sua aprovaçao, mas ponderou a necessidade de
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o duas alterações no texto da subemenda oferecida
Presidente agradeceu a participação dos convidados pelo relator. A primeira modificação refere-se ao
e dos demais presentes, e encerrou os trabalhos às art.52, que restringe a emissão do Título de Participa-
12 horas e_30 minutos.,~, para ~onstar, eu, Maria Lin- ção em Receita de Serviço Público Concedido - TPR
da M~galh~es, Secretana, lavr~1 a p~esente ATA, qu~, quando a emissão for pública, pelo que sugeriu a su-
depOIS de lida ~ aprov~da, s~ra ~sslnad~P?lo Pre~l- pressão da expressão pública, obtendo a concordân-
dente e encaminhada a publlcaçao no Dlano da Ca- . _. .

d O t d D t d J
T _.... M d cla do relator. A segunda alteraçao diZ respeito ao

mara os epu a os. epu a o orge I aueu U a- d
len Presidente. art.72 a subemenda, entendendo o parlamentar que

, a emenda n° 7 aperfeiçoa a proposição, pelo que tam
bém obteve o acolhimento do relator. Em votação:
aprovado, unanimemente, o parecer, com comple
mentação de voto. 2)Projeto de Lei n° 3.384/00 - do
Tribunal Superior do Trabalho - que "dispõe sobre a
criação de Varas do Trabalho nas Regiões da Justiça
do Trabalho, define jurisdições e dá outras providênci
as." Relator: Deputado Edinho Bez. Parecer: pela ade
quação financeira e orçamentária do Projeto e das
emendas adotadas pela Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público. Em votação: apro
vado, unanimemente, o parecer. 3) Projeto de Lei
Complementar nO 205/01 - do Sr. Marcos Cintra - que
"altera a Lei Complementar nO 101, de 4 de maio de
2000, para disciplinar a realização de despesas com
propaganda oficial." (Apensados: PLP nOs 206/01 e
220/01). RelatorA: Deputada VEDA CRUSIUS. Pare
cer: 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 aprovação do
Projeto e dos PLP nOs 206/01 e 220/01, apensados,
com Subst~utivo. Retirado de pauta. 4)Projeto de Lei
n° 2.417/89 - da Sra. Rita Camata - que "dispõe so
bre a concessão de benefício fiscal às pessoas jurídi
cas, nas condições que menciona." Relator: Deputado
Pauderney Avelino. Parecer: pela incompatibilidade e
inadequação financeira e orçamentária do Projeto e
da emenda da Comissão de Trabalho, de Administra
ção e Serviço Público. Em votação: aprovado, unani
memente, o parecer. 5)projeto de Lei n° 21-B/99 - do
Sr. Paulo Rocha - que concede passe livre aos paci
entes do SUS maiores de sessenta e cinco anos com
renda inferior a dois salários mínimos no sistema de
transporte coletivo aéreo comercial, para tratamento
de saúde." (Apensado: PL n° 5.388/01). Relator: De-
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putado Edinho Bez. Parecer: pela inadequação finan- nimemente, o parecer. 11 )projeto de Lei n°
ceira e orçamentária do Projeto e do Substitutivo ado- 3.203-B/97 - do Sr. Nelson Marchezan - que "esta-
tado pela Comissão de Viação e Transportes, e pela belece Programa de Desenvolvimento da Região da
não implicação da matéria com aumento ou diminui- Fronteira Sul e dá outras providências." Relator:
ção da receita ou da despesa públicas, não cabendo Deputado FETTER JÚNIOR. Parecer: pela com-
pronunciamento quanto à adequação financeira e patibilidade e adequação financeira e orçamentária
orçamentária do PL n° 5.388/01, apensado. Em vo- do Projeto e do Substitutivo adotado pela Comissão
tação: aprovado, unanimemente, o parecer. 6) Pro- de Desenvolvimento Urbano e Interior e, no mérito,
jeto de Resolução n° 126/01 - do Sr. Pedro Eugênio pela aprovação do Projeto nos termos do Substituti-
e outros - que "institui Comissão Parlamentar de vo da CDUI, com subemendas. Discutiu a matéria o
Inquérito destinada a investigar as denúncias de ir- Deputado João Eduardo Dado. Em votação: aprova-
regularidades ocorridas nos financiamentos concedi- do, unanimemente, o parecer. 12) Projeto de Lei n°
dos a colônias de pescadores pelo Banco do Nor- 4.220-A/98 - do Sr. João Fassarella - que "dispõe
deste." Relator: Deputado Félix Mendonça. Parecer: sobre a reserva, nos empreendimentos imobiliários,
pela adequação financeira e orçamentária e, no mé- de unidades destinadas a pessoas portadoras de
rito, pela rejeição. Discutiu a matéria o Deputado deficiência física." Relator: Deputado Jorge Khoury.
Pedro Eugênio. Em votação: aprovado o parecer, Parecer: pela compatibilidade e adequação financei-
contra o voto do Deputado Pedro Eugênio. 7)Projeto ra e orçamentária do Projeto e do Substitutivo da
de Lei n° 2.740-A/DO - do Senado Federal - (PLS Comissão de Seguridade Social e Família e, no mé-
n° 258/99) - que "institui a obrigatoriedade de pres- rito, pela aprovação do Projeto, nos termos do
tação de atendimento cirúrgico-plástico a portadores Substitutivo da 8SF. Retirado de pauta. 13) Projeto
de defeitos físicos causadores de sofrimento moral de Lei n° 802-At99 - do Sr. Ricardo Noronha - que
relevante." (Apensado: PL n° 612/99). Relator: De- "altera a Lei n° 4.726, de 13 de julho de 1965, que
putado Jorge Khoury. Parecer: pela adequação fi- 'dispõe sobre os Serviços do Registro do Comércio
nanceira e orçamentária do Projeto e do PL n- e Atividades afins, e dá outras providências'." Rela-
612/99, apensado. Retirado de pauta. 8)projeto de tor: Deputado Enivaldo Ribeiro. Parecer: pela com-
Lei n° 4.014-A/01 - do Poder Executivo - (MSC n° patibilidade e adequação financeira e orçamentária
28/01) - que "concede pensão especial a Luiz Felip- do Projeto e do Substitutivo da Comissão de Econo-
pe Monteiro Dias." Relator: Deputado Edinho Bez. mia, Indústria e Comércio. retirado de pauta. 14)
Parecer: pela adequação financeira e orçamentária. Projeto de Lei n° 862-A/99 - do Sr. Albérico Cordei-
Em votação:aprovado, unanimemente, o parecer. ro - que "restabelece a cobrança do Adicional de
9)Projeto de Lei n° 4.217/01 - do Senado Federal Indenização do Trabalhador Portuário Avulso -
(PLS nO 601/99) - que "dispõe sobre gratuidade na AITP e o suprimento do Fundo de Indenização do
inscrição no Cadastro das Pessoas Físicas." (Apen- Trabalhador Portuário Avulso - FITP, aos quais se
sados: PL nOs 4.266/01, 4.980/01, 5.098/01 e referem os arts. 61 a 67, da Lei -O 8.630, de 25 de
4.568/01). Relator: Deputado Edinho Bez. Parecer: fevereiro de 1993, que "dispõe sobre o regime jurídi-
pela incompatibilidade e inadequação financeira e co da exploração dos portos organizados e das ins-
orçamentária do Projeto e dos PL nOs 4.266/01, talações portuárias e dá outras providências"."
4.980/01, 5.098/01 e 4.568/01, apensados. Retirado (Apensado: PL n° 1.152/99). Relator: Deputado Jose
de pauta. 10)projeto de Lei n° 2.402196 - do Sr. Carlos Fonseca Jr. Parecer: pela compatibilidade e
Osvaldo Biolchi - que "acrescenta parágrafo ao arti- adequação financeira e orçamentária do Projeto e
go 88 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, es- do PL n- 1.152/99, apensado, e, no mérito, pela re-
tabelecendo isenção específica à microempresa." jeição de ambos. Vista ao Deputado Carlito Merss.
(Apensados: PL nOs 2.979/97, 4.627/98, 1.475/99, 15) Projeto de Lei n° 1.660-A/99 - do Sr. Alberto
1.743/99, 2.152/99, 3.411/00 e 3.646/00). Relator: Mourão - que "exclui dos efeitos da intervenção ou
Deputado Jorge Khoury. Parecer: pela inadequação liquidação extrajudicial de instituição financeira os
financeira e orçamentária e, no mérito, pela rejeição depósitos e aplicações de entidades filantrópicas e
do Projeto e do PL n° 4.627/98, apensado, e pela assistenciais." Relator: Deputado Jorge Khoury. Pa-
adequação financeira e orçamentária e, no mérito, recer: pela não implicação da matéria com aumento
pela aprovação dos PL nOs 2.979/97, 2.152/99, ou diminuição da receita ou da despesa públicas,
1.475/99, 1.743/99, 3.411/00 e 3.646/00, apensa- não cabendo pronunciamento quanto à adequação
dos, com Substitutivo. Em votação: aprovado, una- financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprova-
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ção, com a emenda adotada pela Comissão de Se- ao Deputado Ricardo Berzoini. 23)projeto de Lei n°
guridade Social e Família. Retirado de pauta. 16) 4:0~4/01 - do Sr. Djalma Paes - que "estabelece o
Projeto de Lei nO 2.183-A/99 - do Sr. Marcos Cintra direito ao mutuário da Caixa Econômica Federal de
_ que "dispõe sobre o direito de os mutuários de ter abatido de suas prestações da casa própria o va-
crédito rural recorrerem a instituições arbitrais para I?r correspondente ao .reajuste. do Fundo de ~aran-
o cálculo de seus saldos devedores." Relator: Depu- tl~ por \~mpo de, ~ervlço relativo aos planos Collor

d F J
" -' . - 1 e Bresser' . Relator: Deputado FETTER

ta o etter Unlor. Parecer: pela nao Impllcaçao da JU'NIOR P I t'b'l'd d d. . d' . .-' . arecer: pea compa I II a e e a equa-
matena com aumento ou Imlnulçao da receita ou ção financeira e orçamentária e no mé't I
d d 'bl' - b d . ' no, peaa es~esa pu IC.?S, .nao cc:' en o pronun?l~mento aprovação, com Substitutivo. Retirado de pauta. 24)
quanto a adequaçao financeira e orçamentana e, no Projeto de Lei nO 4.233/01 - do Sr. Clementino Coe-
mérito, pela aprovação, com emenda. Retirado de lho - que "reabre o prazo de opção ao Refis."
pauta. 17)projeto de Lei n° 2.565-A/00 - do Sr. João (Apensado~: PL's 4.603/01 e 4.714/01). Relator: De-
Caldas - que "altera as Leis n° 9.503, de 23 de se- putado JOAO MENDES. Parecer: pela compatibili-
tembro de 1997, e n° 9.602, de 21 de janeiro de da?~ e adequação financeira e orçamentária e, no
1998." Relator: Deputado João Coser. Parecer:pela mento, pela apro~aç~o do Projeto, da ~menda apre-
adequação financeira e orçamentária, com Substitu- sentada na Comlssao e dos PL's n s 4.603/01 e
tivo. Retirado de pauta. 18) Projeto de Lei n° 4.714/01, apensad?s, com Substitutivo. O autor es·
2.822/00 - do Sr. Nelo Rodolfo - que "concede re- c1are_ceu ~l:Ie consld~ra o projeto positivo, pois na
missão da taxa de fiscalização do mercado de valo- vers_ao onglnal.' preve a. reabertura do prazo para a
res mobiliários nos casos que especifica." Relator: opçao ao Refls. O projeto não reabre o prazo à
Deputado Marcos Cintra. Parecer: pela compatibili- data-base d~ composição dos créditos, mantendo a
dade e adequação financeira e orçamentária e, no data-base vigente, com reabertura do prazo de op-
mérito, pela aprovação. Retirado de pauta. 19) Pro- ção. para os empresários que ai~da não aderiram ao
jeto de Lei n° 2.827-B/00 - do Sr. Pedro Chaves _ Refls. Acrescentou que o própno Governo está rea-
que "dispõe sobre a inclusão dos municípios do nor- brin~~ o prazo, seletivamente, para os empresários
deste do Estado de Goiás na área de atuação da que ja optar?m pel? programa, tornando-os adimpi-
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste entes e, dai em diante, numa nova inadimplência
_ SUDENE." Relator: Deputado Félix Mendonça. passa~ a ter .nova oportunidade de se cadastrarem
Parecer: pela adequação financeira e orçamentária no Refls. Retirado de pauta. 25) Projeto de Lei n°
do Projeto. e da emenda adotada pela Comissão de 4:~53/01 -. d~ Sr. José Carlos ~outinho - que "mo-
Desenvolvimento Urbano e Interior. Retirado de pa- dlflca a Lei ~ •8.~92'1I de 28 de julho de 1993, e dá
uta. 20) Projeto de Lei n° 3.113-A/00 - da Sra. Nice outra:? prOVidenCias. Relator: Deputado PEDRO
Lobão - que "institui o Programa de Bolsas de Ma- EUGENIO. Parecer: pela incompatibilidade e inade-
nutenção para Atletas." Relator: Deputado João Co- quação financ~ira e orçamentária. Em votação'
ser. Parecer: pela adequação financeira e orçamen- ap~ovado, unanimemente, o parecer. 26)projeto dt.
tária do Projeto e das emendas adotadas pela Co- L:I nO 4.519/01 - do Sr. Francisco Garcia - que "dis-
missão de Educação, Cultura e Desporto. Em vota- poe ~obr~ a. aplicação de recursos dos Fundos
ção: apr?vado, unanimemente, o parecer. 21) Proje- Constlt~clonals do Norte, ,,:!ordeste. e Centro-Oeste."
to de Lei n° 3.261-AI00 - do Sr. Bispo Wanderval _ R:la~or.. De~utado AntoniO Kandlr. Parecer: pela
que "dispõe sobre a exigência para a concessão de nao Impllcaçao da matéria com aumento ou diminui-
empréstimos por bancos oficiais, e dá outras provi- ção da rec~ita ou da despesa públicas, não caben-
dências." Relator: Deputado Carlito Merss. Parecer: do pronunciamento quanto à adequação financeira
pela não implicação da matéria com aumento ou di- e orçamentária e, no mérito, pela rejeição. Em vota-
minuição da receita ou da despesa públicas, não ca- ção: aprovado, unanimemente, o parecer. Antes do
be~do pronunciamento quanto à adequação finan- enc~r.ram:nto, o Presidente agradeceu a todos pela
celra e orçamentária e, no mérito, pela rejeição. Em pa~lclpaçao durante a Sessão Legislativa e, a se-
vot~ção: apr~vado, unanimemente, o parecer. 22) gUlr, suspend~u os trabalhos por quinze minutos
Projeto de LeI nO 3.604-A/00 - do Sr. Ronaldo Vas- para elaboraçao da Ata. Reabertos os trabalhos, foi
concellos - que "institui o Programa Nacional de a referida Ata aprovada por unanimidade. Encerra-
Apoio ao Meio Ambiente - PRONAMA - e dá outras mento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente
providências." (Apensados: PL nos 3.747/00 e encerrou os trabalhos às 12 horas e 03 minutos. E,
4.063/01): Relator: Deputado Jorge Khoury. Pare- ~ara con~tar, eu, Maria Linda Magalhães, Secretá-
cer: pela Inadequação financeira e orçamentária do na, lavrei a presente ATA, que depois de lida e
Projeto, da emenda adotada pela Comissão de De- aprovada, será assinada pelo Presidente e encami-
fesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias e nhada à publicação no Diário da Câmara dos Depu-
dos PL's nOs 3.747/00 e 4.063/01, apensados. Vista tados. Deputado Jorge Tadeu Mudalen, Presidente.
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Pedro Irujo PFL
Reginaldo Germano PFL·
Roland Lavigne , PMDB
Saulo Pedrosa PSDB
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Custódio Mattos PSDB
Danilo de Castro , PSDB
Edmar Moreira PPB
Eduardo Barbosa '" .. PSDB
Elias Murad PSDB
Eliseu Resende PFL
Fernando Diniz PMDB
Gilmar Machado ...........•...... PT
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Carlos Santana PT
Cornélio Ribeiro PL
Dino Fernandes PPB
Or. Helena PSDB
Eber Silva PST
Eurico Miranda PPB
Fernando Gabeira PT
Fernando Gonçalves PTB
Iédio Rosa PFL
Itamar Serpa PSDB
Jair Bolsonaro '" PPB
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Vivaldo Barbosa PDT
Wanderley Martins , .PSB

São Paulo
Alberto Goldman o.' .PSDB
Aldo Rebelo , PCdoB
Aloizio Mercadante PT
André Benassi PSDB
Angela Guadagnin PT
Antonio Carlos Pannunzio PSDB
Antonio Kandir PSDB
Arlindo Chinaglia PT
Arnaldo Faria de Sá PTB
Arnaldo Madeira PSDB
Ary Kara PTB
Bispo Wanderval PL
Celso Russomanno o PPB
Chico Sardelli PFL
Corauci Sobrinho PFL
Cunha Bueno PPB
De Velasco PSL
Delfim Netto PPB
Dr. Hélio PDT
Duilio Pisaneschi PTB
Emerson Kapaz PPS
Fernando Zuppo PSDC
Gilberto Kassab PFL
Iara Bernardi PT
Jair Meneguelli .. '" PT
João Eduardo Dado PDT
João Herrmann Neto PPS
João Paulo PT
Jorge Tadeu Mudalen PMDB
José Aníbal PSDB
José de Abreu PTN
José Dirceu PT
José Gp.noJ no P'T'
José Roberto Batochio PDT
Julio Semeghini PSDB
Kincas Mattos PSR

Lamartine Posella PMDB
Luciano Zica PT
Luiz Antonio Fleury PTB
Luiz Eduardo Greenhalgh PT
Luiza Erundina '" .. PSB
Marcelo Barbieri o.PMDB
Marcos Cintra PFL
Medeiros PL
Mendes Thame PSDB
Michel Temer PMDB

Milton Monti PMDB
Moreira Ferreira PFL
Nelo Rodolfo PMDB
Nelson Marquezelli PTB
Neuton Lima '" .. , PFL
Orlando Fantazzini PT
Paulo Kobayashi PSDB
Paulo Lima PMDB
Professor Luizinho PT
Ricardo Berzoini o PT
Ricardo Izar PTB
Robson Tuma PFL
Rubens Furlan PPS
Salvador Zirnbaldi 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
Zé índio PMDB
Zulaiê Cobra PSDB

Mato Grosso
Celcita Pinheiro PFL
Lino Rossi PSDB
Murilo Domingos , .PTB
Osvaldo Sobrinho PTB
Pedro Henry PPB
Ricarte de Freitas P8DB
Tetê Bezerra '" PMDB
Wilson Santos PSDB

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 ,. o.' PCdoB
Barbosa Neto PMDB
F.1l1er Mori'li s o PMnR

Geovan Freitas PMDB
Jovair Arantes PSDB
Juquinha PL
Lidia Quinan PSDB
Lúcia Vânia PSDB
Luiz Bittencourt oPMDB
Nair Xavier Lobo PMDB
Norberto Teixeira , PMDB
Pedro Canedo o PSDB
Pedro Chaves '" PMDB



Roberto Balestra PPB
Ronaldo Caiado PFL
Vilmar Rocha PFL
Zé Gomes da Rocha PMDB

Mato Grosso do Sul
Dr. Antonio Cruz PMDB
João Grandão PT
Manoel Vitório 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. Rosinha PT
Flávio Arns PT
Gustavo Fruet PMDB
Hermes Parcianello PMDB
Iris Simões PTB
José Borba PMDB
José Carlos Martinez PTB
José Janene PPB
Luciano Pizzatto PFL
Luiz Carlos Hauly PSDB
Márcio Matos PTB
Max Rosenmann PMDB
Moacir Micheletto '" PMDB
Nelson Meurer PPB
Odílio Balbinotti PSDB
Oliveira Filho PL
Osmar Serraglio PMDB
Padre Roque PT
Rafael Greca PFL
Ricardo Barros PPB
Rubens Bueno PPS
Santos Filho '" PFL
Werner Wanderer PFL

Santa Catarina
Antônio Carlos Konder Reis PFL
Carlito Merss '" PT
Edinho Bez PMDB
Edison Andrino PMDB
Eni Voltolin! PPB
Fernando Coruja PDT
Gervásio Silva PFL
Hugo Biehl PPB
João Matos , PMDB
João Pizzolatti ..•.............. PPB
Luci Choinacki PT

Paulo Gouvêa PFL
Pedro Bittencourt PFL
Renato Vianna PMDB
Serafim Venzon PDT
Vicente Caropreso PSDB

Rio Grande do Sul
Adão Pretto PT
Airton Dipp por
Alceu Collares PDT
Ana Corso PT
Augusto Nardes PPB
Cezar Schirmer ..•............... PMDB
Clovis Ilgenfritz PT
Oarcisio Perondi , PMUB
Edir Oliveira PTB
Enio Bacci PDT
Esther Grossi PT
Ezidio Pinheiro PSB
Fetter Junior PPB
Fioravante PT
Germano Rigotto PMDB
Henrique Fontana PT
Júlio Redecker PPB
Luis Carlos Heinze PPB
Marcos Rolim PT
Mendes Ribeiro Filho PMDB
Nelson Proença PPS
Orlando Desconsi PT
Osmar Terra PMDB
Osvaldo Biolchi PMDB
Paulo José Gouvêa PL
Paulo Paim PT
Pompeo de Mattos PDT
Roberto Argenta PHS
Telmo Kirst PPB
Wilson Cígnachi PMDB
Yeda Crusius PSDB



COMISSÕES TEMPORÁRIAS

1 vaga

Suplentes

Autor: Senado Federal

Adauto Pereira
Chico Sardelli

Francisco Coelho
Jairo Carneiro

Pedro Irujo
1 vaga

Adolfo Marinho
Antonio Cambraia (Licenciado)

Felix Mendonça
Jovair Arantes

Luiz Carlos Hauly
Nilo Coelho

Xico Graziano
Zila Bezerra

PMOB

PHS

Lincoln Portela

Bloco (PL, PSL)

Bloco (PFL, PST)

Bloco (POT, PPS)

José Roberto Batochio
Márcio Bittar

Bloco (PSOB, PTB)

Presidente: Max Rosenmann (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relator: Rubem Medina (PFL)

Titulares

Proposição: PEC n° 53/99

Airton Dipp
Regis Cavalcante

Robério Araújo

Pompeo de Mattos (PDT)

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: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11- Pavimento Superior, sala 165-B
Telefone: 318-6874 Fax: 318-2140

Antônio Kandir
Danilo de Castro
Edir Oliveira
Manoel Salviano
Max Rosenmann
Murilo Domingos
Narcio Rodrigues
Veda Crusius

Gerson Gabrielli
Marcos Cintra
Paes Landim
Pedro Bittencourt
Raimundo Santos
Rubem Medina

Suplentes

Carlos Batata
Julio Semeghini

Léo Alcântara
Nelson Otoch

Ricarte de Freitas
Roberto Jefferson

Romeu Queiroz
Sérgio Carvalho

6 vagas

Deusdeth Pantoja
Gervásio Silva

José Mendonça Bezerra
Kátia Abreu

Paulo de Almeida
Pedro Bittencourt
Sérgio Barcellos

Arlindo Chinaglia (licenciado)
Iara Bernardi
Padre Roque

1 vaga

PT

PMOB

Bloco (PFL, PST)

Bloco (PSOB, PTB)

Antônio Carlos Konder Reis
Claudio Cajado
Gilberto Kassab
lédio Rosa
Ney Lopes
Paulo Octávio
Vilmar Rocha

Augusto Franco
Dr. Heleno
João Almeida
José Carlos Elias
José Carlos Martinez
Lino Rossi
Luiz Carlos Hauly
Vicente Arruda

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO, N° 3-A, DE 1999,
QUE "ALTERA OS ARTS. 27, 28, 29, 44 E 82 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL, E INTRODUZ
DISPOSiÇÕES TRANSITÓRIAS, DE FORMA A
FAZER COINCIDIR OS MANDATOS ELETIVOS

QUE MENCIONA E ATRIBUIR-LES NOVO
PERíODO DE DURAÇÃO" E APENSADAS

Proposição: PEC 3/99 Autor: Paulo Octávio e Outras
Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
1° Vice-Presidente: lédio Rosa (PFL)
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: João Almeida (PSDB)

Titulares

Coriolano Sales
Gustavo Fruet
Jorge Pinheiro
José índio
Osmar Serraglio
Osvaldo Reis

Geraldo Magela
João Paulo
Maria do Carmo Lara
Professor Luizinho

Gerson Peres
José Janene
Pedro Corrêa

PPB

Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio

Simão Sessim

Armando Monteiro
Benito Gama
Edinho Bez
Jurandil Juarez
Paulo Lima
Pedro Novais

Antônio do Valle
Coriolano Sales

Euler Morais
Pedro Chaves

Salatiel Carvalho
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida
1 vaga

2 vagas
Aloisio Mercadante

PT

Geraldo Magela



Orlando Desconsi
Ricardo Berzoini

Delfim Netto
Enivaldo Ribeiro
Felter Júnior

Agnelo Queiroz
Alexandre Cardoso

João Coser
José Pimentel

PPB

Eliseu Moura
Herculano Anghinetti

João Pizzolatti

Bloco (PSB, PCdoB)
2 vagas

Carfos Alberto Rosado
Celcita Pinheiro
Francisco Garcia
IIdefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra
Luciano Castro
Osvaldo Coelho

PFL

PT

César Bandeira
Francisco Coelho
Gerson Gabrielli

José Thomaz Nonô
Luiz Durão

Ronaldo Caiado
Vilmar Rocha

Pedro Eugênio
Salomão Gurgel

Bloco (PDT, PPS)

Emerson Kapaz
Neiva Moreira

Avenzoar Arruda
Babá
José Pimentel
1 vaga

Jorge Biltar
3 vagas

PPB

Eujácio Simões

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcello

PV

Cleonânio Fonseca
Salomão Cruz
Wigberto Tartuce

Roberto Balestra
Yvonilton Gonçalves (PFL)

1 vaga

Secretária: Maria Terezinha Donati
Local: Servo Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8783 Fax: 318-2140

Milton Temer (PT) Wellington Dias (PT)

Enio Bacci

PDT

Serafim Venzon

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO, N° 76-A, DE 1999,
QUE "INCLUI ARTIGO NO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS" - RECURSOS DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA PARA AS REGiÕES NORTE,

NORDESTE E CENTRO-OESTE

Inácio Arruda

Eujácio Simões

Agnaldo Muniz

Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Novais

Bloco (PL, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado)

PPS

João Hermann Neto

Proposição: PEC 0076/99 Autor: Ubiratan Aguiar
e Outros

PV

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11- Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-8790 Fax: 318-2140

Proposição: PLP 167100 Autor: Xico Graziano
Presidente: Carlos Batata (PSDB)
1° Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Kátia Abreu (PFL)

Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE lEI COMPLEMENTAR N° 167, DE
2000, QUE "INSTITUI O NOVO ESTATUTO DA

TERRA, QUE DISPÕE SOBRE A pOlíTICA
FUNDIÁRIA E AGRíCOLA,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Carlos Dunga

Pedro Eugênio (PPS)

Bloco (PSDB, PTB)

Anivaldo Vale

Clementino Coelho (PPS)

Pedro Chaves
6 vagas

Anivaldo Vale
Eduardo Seabra

Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Juquinha (PL)

Zenaldo Coutinho
2 vagas

Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

Ana Catarina
Anlbal Gomes
Armando Monteiro
Damião Feliciano
Laire Rosado
Luiz Biltencourt
1 vaga

Presidente: Rommel Feijó (PSDB)
1° Vice-Presidente: Luciano Castro (PFL)
2° Vice-Presidente: Babá (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Laire Rosado (PMDB)

Titulares

Adolfo Marinho
Antônio Jorge
B.Sá
Carlos Batata
Manoel Salviano
Maria Abadia (Licenciada)
Marisa Serrano
Rommel Feijó



Antônio Jorge
Carlos Batata
Paulo Mourão
Sérgio Barros
Welinton Fagundes
Xico Graziano
Zila Bezerra

Abelardo Lupion
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
Kátia Abreu
Paulo Braga
Ronaldo Caiado

Confúcio Moura
João Colaço
José índio
Moacir Micheletto
Roland Lavigne
Silas Brasileiro

Adão Pretto
João Grandão
Padre Roque

Dilceu Sperafico
Salomão Cruz
Vadão Gomes

Agnelo Queiroz
Ezfdio Pinheiro

Agnaldo Muniz
Airton Dipp

Eujácio Simões

Chiquinho Feitosa
Luiz Carlos Hauly

Luiz Piauhylino
Saulo Pedrosa

Sérgio Reis
2 vagas

Bloco (PFL, PST)

Celcita Pinheiro
Luis Barbosa

Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos

2 vagas

PMOB
6 vagas

PT

3 vagas

PPB

Eliseu Moura
João Tota

1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

2 vagas

Bloco (POT, PPS)

Márcio Bittar
1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Bispo Rodrigues

1° Vice-Presidente: Luiz Ribeiro (PSDB)
2° Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
3° Vice-Presidente: Eni Voltolini (PPB)
Relator: Osmar Serraglio (PMDB)

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Antônio Jorge
Juquinha
Luiz Carlos Hauly
Luiz Piauhylino
Luiz Ribeiro
Márcio Matos
Paulo Feijó
Sérgio Barros

Bloco (PFL, PST)
Cleuber Carneiro
Gervásio Silva
Gilberto Kassab
Ivanio Guerra
Santos Filho
Werner Wanderer

PMOB
Anlbal Gomes
Damião Feliciano
Edison Andrino
Marcelo Teixeira
Osmar Serraglio
Roland Lavigne

PT

Fernando Ferro
Luciano Zica
Padre Roque

PPB

Dilceu Sperafico
Eni Voltolini
Márcio Reinaldo Moreira

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida
Tânia Soares

Suplentes

Jovair Arantes
Saulo Coelho

Sérgio Carvalho
5 vagas

Costa Ferreira
Expedito Júnior

Neuto Lima
Osvaldo Coelho

Pedro Bittencourt
Pedro Irujo

Norberto Teixeira
5 vagas

Henrique Fontana
Jorge Bittar
Luiz Sérgio

Hugo Biehl
Luiz Carlos Heinze

Salomão Cruz

Gonzaga Patriota
1 vaga

PHS

Hugo Biehl (PPB) 1 vaga
Secretária: Fátima Moreira
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7060 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 222-A, DE 2000,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 145, 11,

E § 2° DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(ILUMINAÇÃO PÚBLICA)

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 165-B
Telefone: 318-7058 Fax: 318-2140

Proposição: PEC n° 222/00
Presidente: Gervásio Silva (PFL)

Autor: Juquinha e outros

Bloco (POT, PPS)

Airton Dipp
João Herrmann Neto

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos

PTN

José de Abreu

João Sampaio
1 vaga

José Aleksandro

1 vaga



Autor: Senador Federal e
Outros

Secretário: Estevam dos Santos Silva
Local: Serviço Comissões Especiais - Anexo 11- Sala 165-B
Telefone: 318-7064/318-7060 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
"ACRESCENTAR O ART. 79 AO ATO DAS

DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, INCORPORANDO OS

POLICIAIS MILITARES DO EXTINTO
TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA

AOS QUADROS DA UNIÃO"

Bloco (PL, PSL)

1 vaga

2 vagas

Marcos de Jesus

Autor: Poder Executivo

Bloco (PSB, pedoB)

PHS

Gonzaga Patriota
Sérgio Novais

Pauderney Avelino (PFL)

Eujácio Simões

Proposição: PEC na 289/00

Proposição: PEC 254/00

Presidente: Pedro Chaves (PMDB)

10 Vice-Presidente: Jaime Fernandes (PFL)
20 Vice-Presidente: Avenzoar Arruda (PT)
30 Vice-Presidente: Pastor Amarildo (PPB) (Licenciado)
Relator: João Castelo (PSDB)
Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 254-A, DE 2000,
DO PODER EXECUTIVO, QUE "ALTERA O ART.

42 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,
PRORROGANDO, POR DEZ ANOS, A

APLICAÇÃO, POR PARTE DA UNIÃO, DE
PERCENTUAIS MíNIMOS DO TOTAL DOS

RECURSOS DESTINADOS À IRRIGAÇÃO NAS
REGiÕES CENTRO-OESTE E NORDESTE"

Bloco (PSOB, PTB)

Antônio Jorge
B.Sá
Chiquinho Feitosa
João Castelo
José Teles
Murilo Domingos
Nilo Coelho
Paulo Mourão

João Leão (PPB)
Lino Rossi

Lúcia Vânia
Ricardo Rique

Ricarte de Freitas
3 vagas

Presidente: Expedito Júnior (PSOB)
10 Vice-Presidente: Marinha Raupp (PMDB)
20 Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
30 Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Luciano Castro (PFL)

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Suplentes

Bloco (PFL, PST)

Ariston Andrade
Darci Coelho (Licenciado)
Jaime Fernandes
Osvaldo Coelho
Ronaldo Caiado
Wilson Braga

Cleuber Carneiro
Costa Ferreira
Jairo Carneiro

Kátia Abreu
Paes Landim
Vilmar Rocha

Badu Picanço
Eduardo Seabra
Expedito Júnior
Fátima Pelaes
Juquinha
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho
Zila Bezerra

Antonio Feijão
Candinho Mattos

Itamar Serpa
Josué Bengtson

Nicias Ribeiro
Osmânio Pereira

Renildo Leal
Saulo Coelho

Aldir Cabral
Celcita Pinheiro

Francisco Garcia
João Ribeiro (Licenciado)

Pauderney Avelino
Sérgio Barcellos

Bloco (PFL, PST)

Darci Coelho (Licenciado)
Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro
Luciano Castro
Luis Barbosa
Moroni Torgan

Euler Morais
Igor Avelino

Jonival Lucas Júnior
Luiz Bittencourt
Múcio Sá (PTB)

Norberto Teixeira

PT

PMOB
Geovan Freitas
Marcelo Castro
Murilio Ferreira Lima
Osvaldo Reis
Pedro Chaves
Teté Bezerra

Avenzoar Arruda
João Grandão
Wellington Dias

PPB

Enivaldo Ribeiro
Pastor Amarildo
Roberto Balestra

Fernando Ferro
José Pimentel
Manoel Vitório

Eliseu Moura
Iberê Ferreira (PTB)

Mário Reinaldo Moreira

Asdrubal Bentes
Confúcio Moura
Elcione Barbalho
Jurandil Juarez
Marinha Raupp
1 vaga

PMOB

Alberto Fraga
5 vagas

PT
Bloco (POT, PPS)

Clementino Coelho Regis Cavalcante
Neiva Moreira Wolney Queiroz

Babá
Marcos Afonso
Nilson Mourão

3 vagas



Edmar Moreira
Jair Bolsonaro
Salomão Cruz

PPB

Roberto Balestra
2 vagas

Luciano Castro
Mário Assad Júnior

PT

Wilson Braga
1 vaga

Evandro Milhomen
Gonzaga Patriota

Bloco (PSB, PCdoB)

2 vagas

Avenzoar Arruda
Dr. Rosinha
Manoel Vitório
Vanessa Grazziotin ( PC do B)

Agnelo Queiroz (PC do B)
3 vagas

Bloco (POT, PPS)

Agnaldo Muniz Airton Cascavel
Eurfpedes Miranda Giovanni Queiroz

PPB

Almir Sá
Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

Herculano Anghinetti
Hugo Biehl

1 vaga

Bloco (PL, PSL) POT

Oscar Andrade Robério Araújo João Sampaio Olimpio Pires

PTN Jandira Feghali
Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga

José de Abreu 1 vaga

Secretária: Maria Terezinha Donati
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, sala 165-B
Telefone: 318-8783 Fax: 318-2140

Philemon Rodrigues

Bloco (PL, PSL)

José Aleksandro

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 308-A, DE 1996,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO
20 DO ART. 17 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(ACUMULAÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO)
Proposição: PEC 308-Al96 Autor: Jandira Feghali

e Outros

PPS

Agnaldo Muniz

PHS

Djalma Paes

Secretário (a): José Maria Aguiar de Castro
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-8428/318-7052 Fax: 318-2140

1 vaga

1 vaga

Suplentes

Autor: Senado Federal

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N" 281-A, DE 2000,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO I
DO § 10 DO ART. 73 DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL" (ALTERA CRITÉRIO DE
NOMEAÇÃO DE MINISTRO DO TCU)

Proposição: PEC 281/00

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

6 vagas

Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Antonio Carlos Pannunzio
Raimundo Gomes de Matos

Rommel Feijó
5 vagas

Bloco (PMOB, PST, PTN)
Laire Rosado
5 vagas

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

Antônio Jorge
Dr. Heleno
Eduardo Seabra
Fátima Pelaes
José Múcio Monteiro (PFL)
José Teles
Ricardo Rique
1 vaga

Átila Lins
Claudio Cajado
Jairo Carneiro
José Múcio Monteiro

PFL
Almerinda de Carvalho (PPB) (Licenciada)

Moroni Torgan
Ney Lopes

Robson Tuma

Augusto Franco
Bonifácio de Andrada
Inaldo Leitão
João Castelo
José Carlos Martinez
Lúcia Vânia
Maria Abadia (Licenciada)
Roberto Jefferson

Adolfo Marinho
Fernando Gonçalves

Feu Rosa
Jovair Arantes

Luiz Antonio Fleury
Sampoio Dória
Sérgio Guerra

1 vaga



Osmar Serraglio
Pinheiro Landim
Renato Vianna
Ricardo Izar
2 vagas

Átila Lins
Carlos Nader
Chico Sardelli
Jairo Carneiro
Paulo Marinho
Vilmar Rocha

Carlilo Merss
Geraldo Magela
Waldir Pires
1 vaga

Eni Voltolini
Luiz Fernando
Nelson Meurer

Bloco (PMOB, PST, PTN)

Cezar Schirmer
Laire Rosado

4 vagas

PFL

Cleuber Carneiro
Kátia Abreu
Lael Varella
Paulo Braga

Paulo Gouvêa
Pedro Fernandes

PT

João Paulo
3 vagas

PPB

Dr. Benedito Dias
Edmar Moreira

1 vaga

POT

Titulares

Antonio Kandir
Átila Lira
Basilio Villani
Danilo de Castro
Edir Oliveira
Félix Mendonça
Nelson Marchezan
Silvio Torres

Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Paulo Magalhães
Rodrigo Maia
Ronaldo Caiado
Rubem Medina

Armando Monteiro
Benito Gama
Germano Rigotto
João Henrique
Milton Monti
Pedro Novais

Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)

Alex Canziani
Augusto Franco

José Múcio Monteiro
Léo Alcãntara

Nelson Trad
Saulo Coelho
Sérgio Barros

Zila Bezerra

Bloco (PFL, PST)

Aldir Cabral
Darci Coelho (licenciado)

Euler Ribeiro
Luiz Barbosa

Osório Adriano
Pedro Fernandes

PMOB

Antônio do Valle
José Lourenço

Waldemir Moka
3 vagas

PT

José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

Bloco (PL, PSL)

Marcos Cintra (PFL)

PPS

Agnaldo Muniz

PHS

1 vaga

Eujácio Simões

Regis Cavalcante

Clovis IIgenfritz
Dr. Rosinha
Pedro Eugênio

Almir Sá
Delfim Netto
Enivaldo Ribeiro

Alexandre Cardoso
Sérgio Miranda

José Pimentel
Ricardo Berzoini

1 vaga

PPB

Fetter Júnior
2 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)

2 vagas

Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7063 Fax: 318-2140

1 vaga Bloco (POT, PPS)

José Roberto Batochio Neiva Moreira
Pimentel Gomes 1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACRESCENTAR ART. 84 AO ATO DAS

DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS - (PRORROGAÇÃO DA CPMF)

Eujácio Simões

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos

Proposição: PEC 407/01 Autor: Poder Executivo PHS

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11- Pavimento superior, sala 165-B
Telefone: 318·7062 Fax: 318-2140

Presidente: Rodrigo Maia (PFL)
1° Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
2° Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
3° Vice-Presidente: Benito Gama (PMDB)
Relator: Delfim Netto (PPB)

Roberto Argenta 1 vaga



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A Ricardo Ferraço

ELABORAR A REDAÇÃO DO VENCIDO EM
PRIMEIRO TURNO E DA REDAÇÃO FINAL À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO tf> Bispo Rodrigues

61O-A, DE 1998 QUE "ALTERA DISPOSITIVOS
QUE MENCIONA DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

REFERENTES À IMUNIDADE PARLAMENTAR Fernando Coruja

Bloco (PL, PSL)

PHS

Regis Cavalcante

Welinton Fagundes

1 vaga

Bloco (PSDB, PTB)

Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSOB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)
Relator: Jaime Martins (PFL)
Titulares

Autor: Senado Federal e OutrosProposição: PEC 610/98

Alex Canziani
Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada
Custódio Mattos
Luiz Antonio Fleury
Nelson Marchezan
Nelson Trad
Zenaldo Coutinho

Bloco (PFL, PST)

Suplentes

Edir Oliveira
Fernando Gonçalves

Itamar Serpa
Sebastião Madeira

Silvio Torres
3 vagas

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - sala 165-B
Telefone: 318-8437 Fax: 318-8418

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 618, DE 1998
QUE "ACRESCE INCISO AO ART. 20 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL" (INCLUI ENTRE OS
BENS DA UNIÃO O PATRIMÔNIO GENÉTICO)

Proposição: PEC 618/98 Autor: Poder Executivo
Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)

1° Vice-Presidente: Francistônio Pinto (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Oilceu Sperafico (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSOB)

Titulares Suplentes

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Jaime Martins
Jairo Carneiro
Laura Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim
Pauderney Avelino

PMDB

Confúcio Moura
Coriolano Sales
Geovan Freitas
Jorge Alberto
Mendes Ribeiro Filho
Silas Brasileiro

PT

Cesar Bandeira
José Carlos Aleluia

Paulo de Almeida
Robson Tuma

Sérgio Barcellos
Vilma Rocha

Freire Júnior
5 vagas

Bloco (PSDB, PTB)

B.Sá
Fernando Gonçalves
Odflio Balbinotli
Max Mauro
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

Glycon Terra Pinto
Luiz Bittencourt
Saraiva Felipe
4 vagas

Félix Mendonça
Feu Rosa

Léo Alcãntara
Rafael Guerra

Renildo Leal
3 vagas

Elcione Barbalho
Moacir Michelello

5 vagas

Fernando Ferro
João Paulo
José Genofno

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Romel Anizio

Luiz Eduardo Grenhalgh
2 vagas

PPB

3 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)

Claudio Cajado
Euler Ribeiro
Francisco Rodrigues
Gerson Gabrielli
Moreira Ferreira
Sérgio Barcellos
1 vaga

PFL

Carlos Nader
Gervásio Silva

José Mendonça Bezerra
Luis Barbosa

Milton Barbosa
Paulo Marinho
Zezé Perrella

Aldo Arantes
José Antonio Almeida

Aldo Rebelo
1 vaga PT

Bloco (PDT, PPS)

José Roberto Batochio Fernando Coruja

Adão Prello
Fernando Ferro
Luiz Sérgio
Padre Roque

João Grandão
Marcos Afonso

2 vagas



Pompeo de Maltos Fernando Coruja

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl

Socorro Gomes

PPB

Augusto Nardes
Jonival Lucas Júnior (PMDB)

1 vaga

PDT

Bloco (PSB, PCdoB)

1 vaga

Paulo Lima
1 vaga

Antonio Kandir
José Militão
Lúcia Vânia
Luiz Carlos Hauly
Mareio Fortes
Nilo Coelho
Ricardo Ferraço

2 vagas

PSOB

Alberto Goldman
Anivaldo Vale

Antonio Cambraia (Licenciado)
Basflio Villani
Inaldo Leitão

Manoel Salviano
Silvio Torres

PT

Bloco (PL, PSL)

Paulo José Gouvêa Pastor Valdeci Paiva

Milton Temer
Ricardo Berzoini
2 vagas

Avenzoar Arruda
Henrique Fontana
Virgllio Guimarães

1 vaga

PPB

PPS

Ayrton Xerêz (Licenciado)

PHS

Walfrido Mares Guia (PTB)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11 - Sala 165-B
Telefone: 318-7062 / 318-7061

Fernando Gabeira (PV)

1 vaga

Fax: 318-2140

Felter Júnior
João Pizzolalti
Romel Anizio
Sampaio Dória (PSDB)

Félix Mendonça
Walfrido Mares Guia

Eliseu Moura
Enivaldo Ribeiro

Gerson Peres
1 vaga

PTB

Eduardo Paes (Licenciado)
1 vaga

PDT

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho de Aguiar
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-8437/8418 Fax: 318-8418

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A OCUPAÇÃO DE
TERRAS PÚBLICAS NA REGIÃO AMAZÔNICA

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAPíTULO

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"
Proposição: PEC 175/95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
1° Vice-Presidente: Antonio Kandir (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Mussa Demes (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Eurlpedes Miranda
1vaga

Eduardo Campos

Eujácio Simões

Enio Bacci
Fernando Zuppo

Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Miranda

Ronaldo Vasconcellos (S. Par!.)

Autor: Sérgio Carvalho e Outros
Eliseu Resende
Jorge Khoury
Moreira Ferreira
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Pedro Fernandes
Roberto Brant (Licenciado)
Ronaldo Caiado

Carlos Alberto Rosado
Cleuber Carneiro

Deusdeth Pantoja
João Carlos Bacelar
José Carlos Aleluia
Pauderney Avelino
Pedro Pedrossian

Wilson Braga

Proposição: RCP 2/99

Presidente: Luciano Castro (PFL)
1° Vice-Presidente: Alceste Almeida (PMDB)
2° Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)
3° Vice-Presidente: Almir Sá (PPB)
Relator: Sérgio Carvalho (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PSOB, PTB)
Antônio do Valle
Armando Monteiro
Germano Rigolto
José Priante
Luiz Biltencourt

PMDB

Barbosa Neto
Edinho Bez

Gastão Vieira
José Chaves

Wa/demir Moka

Josué Bengtson
Nilson Pinto (Licenciado)
Sérgio Barros
Sérgio Carvalho

Badu Picanço
Bonifácio de Andrada

Max Rosenmann
Nicias Ribeiro



Bloco (PMOB, PST, PTN) Bloco (PFL, PST)

Alceste Almeida Jorge Costa (PT) Chico Sardelli Luiz Durão
Confúcio Moura Osvaldo Reis Corauci Sobrinho Neuton Lima
Asdrubal Bentes 1 vaga Robson Tuma 1 vaga

PFL PMOB

Airton Cascavel (PPS) Expedito Júnior Lamartine Posella João Eduardo Dado
Átila Lins Oscar Andrade Marcelo Barbieri 2 vagas
Luciano Castro Sérgio Barcellos Roland Lauigne

PT PT

Babá 2 vagas Iara Bernardi José Pimentel
Nilson Mourão Ricardo Berzoini Teima de Souza

PPB PPB

Almir Sá João Tota Celso Russomanno Wagner Salustiano
Luiz Fernando Salomão Cruz Cunha Bueno 1 vaga

POT Bloco (P5B, PCdoB)

Giovanni Queiroz Eurfpedes Miranda Kincas Mattos Aldo Rebelo

Bloco (P5B, PCdoB)

Evandro Milhomen Vanessa Grazziotin

Bloco (POT, PP5)

João Eduardo Dado (PMDB) João Herrmann Neto

Bloco (PL, P5L) Bloco (PL, P5L)

Robério Araújo José Aleksandro Bispo Wanderval De Velasco

PH5
PTN

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Serviço de CPI, Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-7067/318-7055

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A "INVESTIGAR VÁRIAS

IRREGULARIDADES PRATICADAS DURANTE A
VIGÊNCIA DO REGIME DE ADMINISTRAÇÃO

ESPECIAL TEMPORÁRIA (RAET) NO BANESPA
- BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A."

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A "INVESTIGAR AS RELAÇÕES

DO BANCO CENTRAL DO BRASIL COM O
SISTEMA FINANCEIRO PRIVADO" - PROER

Autor: Milton Temer e Outros

1 vaga

Fax: 318-2182

José de Abreu

Proposição: RCP 21/96

Secretário: Francisco de Assis Diniz
Local: Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-8436

Francisco Rodrigues (PFL)Renildo Leal (PTB)

Autor: Deputado Luiz Antonio
Fleury e Outros

Proposição: RCP 5/99

Presidente: Luiz Antonio Fleury (PTB)
1° Vice-Presidente: Roland Lavigne (PMDB)
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Robson Tuma (PFL)

Titulares 5uplentes

Presidente: Gustavo Fruet (PMDB)
1° Vice-Presidente: João Carlos Bacelar (PFL)
2° Vice-Presidente: Milton Temer (PT)
3° Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Alberto Goldman (PSDB)

Titulares

Bloco (P50B, PTB)

Suplentes

Bloco (P50B, PTB)

Basilio Villani
Júlio Semeghini
Luiz Antonio Fleury
Veda Crusius

Alex Canziani
ILéo Alcântara
Saulo Coelho
Silvio Torres

Alberto Goldman
Danilo de Castro
Fernando Gonçalves
Márcio Fortes

João Carlos Bacelar

Bloco (PFL, P5T)

Antonio Kandir
Luiz Carlos Hauly
Roberto Jefferson

Veda Crusius

Ney Lopes



Paes Landim
Pedro Bittencourt

Paes Landim
Rubem Medina

Zenaldo Coutinho Zila Bezerra

PMDB Bloco (PFL, PST)

Gustavo Fruet
José Borba
Wagner Rossi

Antônio do Valle
José Borba

José Lourenço

PT

Aldir Cabral
Darci Coelho (Licenciado)
Francisco Rodrigues
Gilberto Kassab
Jairo Carneiro

Chico Sardelli
Luiz Moreira

Mauro Fecury
Sérgio Barcellos

Yvonilton Gonçalves

Ivan Valente
Milton Temer

José Pimentel
Ricardo Berzoini

PPB

PMDB
Alberto Fraga
Confúcio Moura
Jurandil Juarez
1 vaga

4 vagas

Enivaldo Ribeiro
Romel Anizio

João Tota
Ricardo Barros PT

Haroldo Lima

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcos Afonso

PPB

Babá
Ivan Valente

Bloco (PDT, PPS)

Nelson Proença (PMDB) José Roberto Batochio

João Tota
Luiz Fernando

Jair Bolsonaro
Salomão Cruz

Bloco (PL, PSL)

Almeida de Jesus João Caldas

Bloco (PSB, PCdoB)

Evandro Milhomen Socorro Gomes

PTN

José de Abreu 1 vaga

Bloco (PDT, PPS)

Márcio Bittar Neiva Moreira

Secretário: Manoel Alvim
Local: Anexo 11, Sala 151-B
Telefone: 318-8429 Fax: 318-2182

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos José Aleksandro

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A
"APURAR AS ATIVIDADES, RELAÇÕES E ENVOLVIMENTO
DO SR. JOSÉ AFONSO ASSUMPÇÃO E DO EMBAIXADOR
JÚLIO CÉSAR GOMES DOS SANTOS NO EXERCíCIO DE

ADVOCACIA ADMINISTRATIVA, TRÁFICO DE
INFLUÊNCIAS, OFERECIMENTO DE PROPINAS

(CORRUPÇÃO ATIVA) E ESPECIALMENTE TODAS AS
DENÚNCIAS

REFERENTES AO PROJETO
SIVAM - SISTEMA DE VIGILÃNCIA DA AMAZÕNIA

Autor: Deputado Arlindo Chinaglia
e Outros

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA AO
ESTUDO DAS REFORMA POlÍTICAS

Bloco (PSDB, PTB)

Suplentes

1 vaga

Fax: 318-2182

André Benassi
Anivaldo Vale

Dino Fernandes
Fernandes Gonçalves

Júlio Semeghini
Rafael Guerra

Roberto Jefferson
Sebastião Madeira
Vicente Caropreso

Zulaiê Cobra

PHS

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

Bonifácio de Andrada
Custódio Maltos
Eduardo Seabra
João Almeida
Josué Bengston
Marisa Serrano
Pedro Canedo
Rommel Feijó
Salvador Zimbaldi
Xico Graziano

Pompeo de Mattos (PDT)

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Anexo 11, sala 151-B
Telefone: 318-7061

Suplentes

Armando Abllio
Badu Picanço
Sérgio Barros

Sérgio Carvalho

Bloco (PSDB, PTB)

Presidente: Gilberto Kassab (PFL)
1° Vice-Presidente: Luiz Piauhylino (PSDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Afonso (PT)
3° Vice-Presidente: João Tota (PPB)
Relator: Confúcio Moura (PMDB)

Titulares

Proposição: RCP 23/96

Antonio Feijão
Luiz Piauhylino
Márcio Fortes
Silas Câmara



Bloco (PFL, PST)
Aracely de Paula
Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Gilberto Kassab
João Mendes
Paulo Octávio
Rubem Medina
Vilmar Rocha

PMOB
Coriolano Sales
João Colaço
Jorge Alberto
Jorge Wilson
Mendes Ribeiro Filho
Nair Xavier Lobo
Olavo Calheiros
1 vaga

Aldir Cabral
José Rocha

Mário Assad Júnior
Neuton Lima

Reginaldo Germano
Vic Pires Franco

2 vagas

Gastão Vieira
Jorge Pinheiro

Laire Rosado
Osmar Serraglio

Paulo Lima
3 vagas

EMPRESAS JORNAlÍSTICAS E DE
RADIODIFUSÃO SONORA E DE SONS E

IMAGENS", E À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N° 455, DE 1997, "QUE DÁ

NOVA REDAÇÃO AO ART. 222 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL",

APENSADA ÀQUELA
Proposição: PEC 203195 Autor: Laprovita Vieira e Outros
Presidente:
1° Vice-Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
2° Vice-Presidente: Walter Pinheiro (PT)
3° Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL
PT

João Paulo
José Dirceu
Milton Temer
Nilmário Miranda

PPB

Antonio Joaquim Araújo
Gerson Peres
Romel Anizio
Wagner Salustiano

Bloco (PSB, PCdoB)

Haroldo Lima
José Antonio Almeida

Bloco (POT, PPS)

João Sampaio
Márcio Bittar

Dr. Rosinha
Geraldo Magela

José Genorno
Virgflio Guimarães

Nelson Meurer
Simão Sessim

2 vagas

Aldo Rebelo
Alexandre Cardoso

Dr. Hélio
Rubens Bueno

Arolde de Oliveira
Euler Ribeiro
Francisco Garcia
Joel de Hollanda
Santos Filho
Vic Pires Franco
José Carlos Fonseca Jr.

PMOB

Henrique Eduardo Alves (Licenciado)
Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim
1 vaga

PSOB

Anivaldo Vale
Domiciano Cabral
Luiz Piauhylino
Mareio Rodrigues
Saulo Coelho
Vittorio Medioli

José Mendonça Bezerra
Lavoisier Maia

Luciano Pizzatto
Pedro Pedrossian

Ronaldo Caiado
Sérgio Barcellos

1 vaga

Maria Elvira
5 vagas

Alberto Goldman
Fernando Gabeira (PV)

Marisa Serrano
Zenaldo Coutinho

2 vagas

Bloco (PL, PSL)

Bispo Rodrigues Bispo Wanderval PT
Ronaldo Vasconcellos Lincoln Portela

Dr. Rosinha Regis Cavalcante (PPS)
Gilmar Machado 3 vagas

PHS Pedro Celso
Walter Pinheiro

Roberto Argenta Régis Cavalcante (PPS)

Secretário: Valdivino Tolentino Filho PPB

Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B Antonio Joaquim Araújo José Janene
Telefone: 318-7063 Fax: 318-2140 Oliveira Filho (PSDB) Robério Araújo (PL)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
Wagner Salustiano 1 vaga

PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE PTB
EMENDA ÀCONSTITUIÇÃO N° 203, DE 1995,

José Carlos Martinez Iris Simões
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART. 1 vaga Murilo Domingos

222 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,
SUPRIMINDO-SE O § 2° DO REFERIDO

POT
ARTIGO, QUE TRATA DA PROPRIEDADE DE

Neiva Moreira Agnaldo Muniz (PPS)



Bloco (PSB, PCdoB) PTB

Clementino Coelho (PPS) Jandira Feghali Eduardo Seabra
Fernando Gonçalves

Walfrido Mares Guia

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL) POT

Bispo Rodrigues Bispo Wanderval José Roberto Batochio Fernando Coruja

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Secretário: Valdivino Tolentino Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7063

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ELABORAR ANTEPROJETO COM VISTAS À

REFORMA DO REGIMENTO INTERNO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Valadares

De Velasco

Djalma Paes

Uncoln Portela

Titulares

PFL

Presidente: De Velasco (PSL)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Professor Luizinho (PT)
3° Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator:

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 129-B
Telefone: 318-8434

Suplentes

Autor: Poder Executivo

Antônio Jorge (PTB)
Jaime Martins

João Ribeiro (Licenciado)
Mauro Fecury

Raimundo Santos
Vilmar Rocha

1 vaga

PMOB

Gilberto Kassab
Paulo Braga
Paulo Marinho
Paulo Octávio
Robson Tuma
Ursicino Queiroz
Wilson Braga

Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
1° Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
2° Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi (PMDB)
3° Vice-Presidente: Dr. Rosinha (PT)
Relator: Robson Tuma (PFL)
Titulares

Proposição: PLP 9/99

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 9, DE 1999, QUE "DISPÕE
SOBRE AS NORMAS GERAIS PARA A

INSTITUiÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR PELA UNIÃO, PELOS
ESTADOS, PELO DISTRITO FEDERAL

E PELOS MUNiCíPIOS"

PFL

Suplentes

Autor: Presidente

Aracely de Paula
Celcita Pinheiro

Luis Barbosa
Pedro Fernandes
Sérgio Barcellos

2 vagas

Glycon Terra Pinto
5 vagas

Adolfo Marinho
Alberto Goldman

Antonio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira

Jutahy Junior
Luiz Carlos Hauly

PSOB

PMOB

Proposição:

Arthur Virgflío (Licenciado)
Bonifácio de Andrada
João Almeida
Mareio Fortes
Nelson Marchezan
Zulaiê Cobra

Cesar Bandeira
Claudio Cajado
Heráclito Fortes
Jaime Martins
Joel de Hollanda
Kátia Abreu
Paes Landim

Albérico Filho
Freire Júnior
Nair Xavier Lobo
Osmar Serraglio
Renato Vianna
1 vaga

Geraldo Magela
João Paulo
Professor Luizinho
1 vaga

PT

Gilmar Machado
José Genofno
Paulo Delgado

Virgflio Guimarães

Gustavo Fruet
Milton Monti
Norberto Teixeira
Osvaldo Biolchi
Pedro Chaves
1 vaga

Albérico Filho
João Colaço

4 vagas

PPB PSOB

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti
José Unhares

3 vagas Anivaldo Vale
Helenildo Ribeiro
João Castelo

José de Abreu (PTN)
Maria Abadia (Licenciada)

Paulo Mourão



Bloco (PFL, PST)

Bloco (PSDB, PTB)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7062 I 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"

Suplentes

Autor: Senado Federal

Presidente: Domiciano Cabral (PMDB)
10 Vice-Presidente: João Castelo (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Ary Kara (PPB)
Relator: Neuton Lima (PFL)

Titulares

Proposição: PEC 374196

Suplentes

Expedito Júnior
Fernando Gonçalves

Itamar Serpa
Jovair Arantes

Juquinha
Nicias Ribeiro

Paulo Feijó
Rodrigo Maia (PFL)

Badu Picanço
Basflio Villani
Clovis Volpi
João Almeida
Luiz Antonio Fleury
Márcio Fortes
Roberto Jefferson
Vittório Medioli

Presidente: Eliseu Resende (PFL)
1° Vice-Presidente: Flávio Derzi (PMDB)
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3° Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Basflio Villani (PSDB)

Titulares

Chico Sarde"i
Eliseu Resende
Gervásio Silva
Joel de Hollanda
José Carlos Aleluia
Moreira Ferreira

Antônio do Valie
Fernando Diniz
José Borba
José Priante
Paulo Lima
Waldemir Moka

lldetonço Cordeiro
Luis Barbosa

Mussa Demes
Paulo Marinho
Paulo Octávio

Werner Wanderer

PMDB

Armando Monteiro
Edinho Bez

Gastão Vieira
Salatiel Carvalho

2 vagas

PT

PFL

Almerinda de Carvalho (PPB) (Licenciada)
Átila Lins
Courauci Sobrinho
Gervásio Silva
IIdefonço Cordeiro
Luis Barbosa
Neuton Lima

PMDB

Albérico Filho
Barbosa Neto
Gustavo Fruet
4 vagas

Celcita Pinheiro
Cesar Bandeira

KátiaAbreu
Marcondes Gadelha

Nice Lobão
Robson Tuma

1 vaga

Jorge Wilson
Olavo Calheiros
Pinheiro Landim

3 vagas

Carlos Santana
Jaques Wagner
Luciano Zica

José Janene
Pedro Pedrossian
Vadão Gomes

Fernando Ferro
2 vagas

PPB

Almir Sá
Roberto Balestra

Romel Anfzio

PSDB

André Benassi
Helenildo Ribeiro
João Castelo
Nelson Otoch
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Alexandre Santos
Léo Alcãntara

ZenaJdo Coutinho
3 vagas

Bloco (PSB, PCdoB) PT

Haroldo Lima
Miriam Reid

Sérgio Miranda
1 vaga

4 vagas 4 vagas

Bloco (PDT, PPS)

Airton Dipp
Pedro Eugênio

João Hermann Neto
Olimpio Pires

PPB

João Caldas

Bloco (PL, PSL)

Eujácio Simões

Ary Kara
Augusto Farias
Gerson Peres

Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda

1 vaga

PTB

Fernando Gabeira

PV

1 vaga

Nelson Marquezelii
1 vaga

Max Mauro
Nilton Capixaba



Max Rosenmann
Pedro Canedo
Saulo Pedrosa

Dr. Rosinha
Fernando Ferro
Gilmar Machado
1 vaga

3 vagas

PT

Ângela Guadagnin
Jair Meneguelli

Márcio Matos (S. Par!.)
1 vaga

PMOB

Coriolano Sales
Edinho Bez
Paulo Lima
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho
1 vaga

Antônio do Valle
Armando Monteiro

Euler Morais
Flávio Derzi

Freire Júnior
Milton Monti

Antonio Joaquim Araújo
Enivaldo Ribeiro
Nilton Baiano (Licenciado)

PPB
Pastor Amarildo (Licenciado)

Robério Araújo (PL)
Yvonilton Gonçalves (PFL)

PTB

PSOB

Antonio Cambraia (Licenciado)
Antonio Kandir
Danilo de Castro
Manoel Salviano
Narcio Rodrigues
Veda Crusius

Adolfo Marinho
Jovair Arantes

Luiz Carlos Hauly
Nilo Coelho

Sampaio Dória
Xico Graziano

Max Mauro
1 vaga

Chico da Princesa (PSDB)
Walfrido Mares Guia

PT

Alceu Collares

POT

Dr. Hélio

Geraldo Magela
João Coser
Ricardo Berzoini
Wellington Dias

Carlos Santana
João Grandão
José Pimentel
Milton Temer

Djalma Paes

Bloco (PSB, PC do B)

Pedro Eugênio (PPS) PPB

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Marcos de Jesus Remi Trinta

Edmar Moreira
José Janene
Luiz Fernando

Delfim Netto
Herculano Anghinetti

Márcio Reinaldo Moreira

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, S/169-B
Telefone: 318-7060

PTB

Suplentes

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, 5/165-8
Telefone: 31 8-7061

POT

Pompeo de Mattos

Fernando Gonçalves
José Carlos Elias

Sérgio Miranda

Ronaldo Vasconcellos (S. Par!.)

Bloco (PSB, PCdoB)

Djalma Paes

Eujácio Simões

Enio Bacci

Eduardo Paes (Licenciado)
Rodrigo MaiaCOMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A

APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODOS
OS PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE NESTA

CASA, ESPECIALMENTE OS CONTANTES NO
ANEXO ÚNICO DO ATO DE CRIAÇÃO,

RELATIVOS À REGULAMENTAÇÃO DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

CONFORME PREVISTO NO
ARTIGO 192 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
1° Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
2° Vice-Presidente: Ricardo Berzoini (PT)
3° Vice-Presidente: Edmar Moreira (PPB)
Relator: Edinho Bez (PMDB)

Titulares

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N" 277-A, DE 2000,
DO PODER EXECUTIVO, QUE "ALTERA OS

ARTS. 149 E 177 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (COMBUSTíVEIS)

Jorge Khoury
Marcondes Gadelha
Mário Assad Júnior
Mussa Demes
Pauderney Avelino
Rubem Medina
1 vaga

PFL

Carlos Nader
Corauci Sobrinho

Darci Coelho
João Carlos Bacelar

Luciano Pizzatto
Paes Landim

Robson Tuma Proposição: PEC 277/00 Autor: Poder Executivo



Bloco (PMOB, PST, PTN)

Cunha Bueno
João Pizzolatti
1 vaga

PPB

Antonio Joaquim Araújo
Hugo Biehl

Romel Anizio

Coriolano Sales
Gustavo Fruet
Joao Matos
Nair Xavier Lobo
2 vagas

Cezar Schirmer
5 vagas

PFL

Max Mauro
1 vaga

PTB

Renildo Leal
1 vaga

POT

Aracely de Paula
Euler Ribeiro
Francistônio Pinto
Joaquim Francisco
Paulo Braga
Vic Pires Franco

Adauto Pereira
Gilberto Kassab

Kátia Abreu
Pedro Pedrossian

Zila Bezerra
1 vaga

PT

Eber Silva Pompeo de Mattos
Avenzoar Arruda
Márcio Matos (S. Par!.)
2 vagas

4 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Eugênio (PPS) 1 vaga PPB

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Antonio Joaquim Araújo
Pedro Henry (PSDB)
Simão Sessim

Telmo Kirst
2 vagas

Almeida de Jesus (Licenciado) Remi Trinta
POT

PV
Fernando Zuppo Eber Silva

Regis Cavalcante (PPS) Airton Cascavel (PPS) Bloco (PSB, PCdoB)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 168-A
Telefone: 318-8428 Fax: 318-2140

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"

Haroldo Lima

Bloco (PL, PSL)

Almeida de Jesus (Licenciado)

PPS

Rubens Furlan

PV

Sérgio Novais

1 vaga

Marcos Cintra (PFL)

Agnaldo Muniz

1 vaga

Bloco (PSOB, PTB)

Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
1° Vice-Presidente: Alex Canziani (PSDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Joaquim Francisco (PFL)

Titulares

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

Presidente: José índio (PMDB)
1° Vice-Presidente: Joaquim Francisco (PFL)
2° Vice-Presidente: Marcos Afonso (PT)
3° Vice-Presidente: Dr. Benedito Dias (PPB)
Relator: Emerson Kapaz (PPS)

Autor: Senado Federal

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO
PROJETO DE LEI N° 203, DE 1991, QUE

"DISPÕE SOBRE O ACONDICONAMENTO, A
COLETA, O TRATAMENTO, O TRANSPORTE E

A DESTINAÇÃO DOS RESíDUOS DE
SERViÇOS DE SAÚDE", E APENSADOS.

Proposição: PL 203/91

Suplentes

Autor: Fernando Zuppo
e Outros

Antonio Carlos Pannunzio
Danilo de Castro

Iris Simões
José Carlos Elias

Jutahy Junior
Narcio Rodrigues

Saulo Pedrosa
Silvio Torres

Proposição: PEC 98/99

Alex Canziani
Augusto Franco
José Teles
Raimundo Gomes de Matos
Roberto Rocha
Sérgio Reis
2 vagas



Enio Bacci

POT

Coriolano Sales (PMDB) Jandira Feghali

Bloco (PSB, PCdoB)

Teima de Souza (PT)

Bloco (PSB, PCdoB)
Robério Araújo

Bloco (PL, PSL)

Philemon Rodrigues

José Antonio Almeida Djalma Paes
PPS

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL) Ivan Paixão Regis Cavalcante

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11
Telefone: 318-8428

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A INCIDÊNCIA DE

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: Dr. Benedito Dias (PPB)
Relator: Elcione Barbalho (PMDB)
Titulares Suplentes

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Francisco Rodrigues
Jaime Martins

Kátia Abreu
Moreira Ferreira

Paulo Marinho
Roland Lavigne (PMDB)

1 vaga

PFL

Secretário (a): Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo li, Sala 151-B
Telefone: 318-7066/318-7055

Aldir Cabral
José Mendonça Bezerra
Paulo Braga
Roberto Pessoa
Sérgio Barcellos
Vilmar Rocha
Zezé Perrella

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N" 89, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO INCISO IV DO
ARTIGO 29 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(TRE FIXARÁ O NÚMERO DE VEREADORES
PROPORCIONAL À POPULAÇÃO)

Proposição: PEC 89/95 Autor: Nicias Ribeiro e Outros
Presidente: Rafael Guerra (PSDB)
1° Vice-Presidente: Norberto Teixeira (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: João Pizzolalti (PPB)
Relator: Zezé Perrella (PFL)

Titulares Suplentes

Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo

1 vaga

Eduardo Barbosa
Flávio Arns

Marisa Serrano
Veda Crusius

Ronaldo Vasconcellos (S. Part.)Bispo Wanderval

Bloco (PSOB, PTB)

Ana Catarina
Elcione Barbalho
Geovan Freitas

Fátima Pelaes
Lidia Quinan
Maria Abadia (Licenciada)
Marinha Raupp

PMDB

PFL

Almerinda de Carvalho
Kátia Abreu
Nice Lobão

Celcita Pinheiro
Laura Carneiro

1 vaga

Ana Catarina
Anfbal Gomes
Igor Avelino
João Magalhães
José índio
Norberto Teixeira

Hermes Parcianello
5 vagas

PT

Angela Guadagnin
Iara Bernardi

1 vaga
Dr. Benedito Dias

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Dr. Rosinha

PPB

Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

Antonio Feijão
Nicias Ribeiro
Nilo Coelho
Rafael Guerra
Romeu Queiroz
Zulaié Cobra

PSDB

Fátima Pelaes
Maria Abadia

Max Rosenmann
Nilson Pinto (Licenciado)

2 vagas

PT

Miriam Reid

POT

Dr. Hélio
Wellington Dias
3 vagas

4 vagas



Titulares Suplentes COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A

Bloco (PSOB, PTB)
APRECIAR E PROFERIR PARECER SOBRE AS

EMENDAS DO SENADO FEDERAL AO
Carlos Mosconi Armando Abrlio PROJETO DE LEI N" 634, DE 1975, QUE
Iris Simões Arnon Bezerra
Luiz Antonio Fleury Eduardo Barbosa "INSTITUI O CÓDIGO CIVIL"
Max Rosenmann José Coimbra Proposição: PL 634175 Autor: Poder Executivo
Rafael Guerra Julio Semeghini
Ricarte de Freitas Lidia Quinan Presidente: João Castelo (PSDB)

Vicente Caropreso Renildo Leal 1° Vice-Presidente: Ricardo Izar (PMDB)

1 vaga Rose de Freitas 2° Vice-Presidente: Iara Bernardi (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)

Bloco (PFL, PST) Relator: Ricardo Fiuza (PFL)

Claudio Cajado Cleuber Carneiro Titulares Suplentes

Euler Ribeiro Gervásio Silva
Joaquim Francisco Gilberto Kassab PFL
Luciano Pízzatto Jaime Fernandes
Neuton Lima José Carlos Aleluia Antônio Carlos Konder Reis Cesar Bandeira
Santos Filho Mário Assad Júnior Jaime Martins Francisco Garcia

Marcondes Gadelha Paes landim

PMOB
Paulo Magalhães Raimundo Santos
Ricardo Fiuza Werner Wanderer

Darcfsio Perondi José Borba 2 vagas 2 vagas

José Borba 5 vagas
José índio
Ricardo Izar PMOB
Saraiva Felipe
1 vaga Gustavo Fruet Mauro Benevides

Osmar Serraglio Nair Xavier Lobo

PT
Renato Vianna 4 vagas
Ricardo Izar

Ivan Valente Dr. Rosinha Rita Camata

Luciana Zica Henrique Fontana 1 vaga

Marcos Afonso Jaques Wagner
PSOB

PPB Alexandre Santos André Benassi
Bonifácio de Andrada Feu Rosa

Dr. Benedito Dias Arnaldo Faria de Sá (PTB) Helenildo Ribeiro José Militão

Eni Voltolin Celso Russomanno Inaldo Leitão Nelson Otoch

José Janene Mário Negromonte (PSDB) João Castelo 2 vagas
Vicente Arruda

Bloco (PSB, PCdoB) PT

Alexandre Cardoso Paulo Ballazar Iara Bernardi Fernando Ferro

1 vaga 1 vaga Marcos Rolim Geraldo Magela
2 vagas José Pimental

Waldir Pires

Bloco (POT, PPS)
PPB

Dr. Hélio Fernando Coruja
Emerson Kapaz Pedro Eugênio Augusto Nardes Celso Russomanno

Edmar Moreira 2 vagas

Bloco (PL, PSL)
Wagner Salustiano

Ronaldo Vasconcellos José Egydio
PTB

PHS Luiz Antonio Fleury Fernando Gonçalves
Roberto Jefferson 1 vaga

Rubens Furlan (PPS) Regis Cavalcante (PPS)

Secretária: Leila Machado POT
Local: Anexo 11, pavimento superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8431 Fax: 31802140 José Roberto Batochio Coriolano Sales (PMDB)



Bloco (P5B, PCdoB)

José Antonio Almeida

Bloco (PL, P5T, PMN, P50, P5L)

Aldo Rebelo

Professor Luizinho
2 vagas

PPB

Lincoln Portela

PP5

Ayrton Xerêz (Licenciado)

João Caldas

Airton Cascavel

Cunha Bueno
Eliseu Moura
Wigberto Tartuce

POT

Celso Russomanno
Yvonilton Gonçalves

1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 20, DE 1995,
QUE "ESTABELECE O PARLAMENTARISMO"

Bloco (P5B, PCdoB)
1 vaga 1 vaga

Bloco (PL, P5L)
Marcos Cintra (PFL) Pastor Valdeci Paiva

PP5
Emerson Kapaz Pedro Eugênio

PV
Fernando Gabeira Marcos Rolim (PT)

Secretária: Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-6874

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 1.483, DE 1999, QUE
"INSTITUI A FATURA ELETRÔNICA E

A ASSINATURA DIGITAL NAS
TRANSAÇÕES DE COMÉRCIO ELETRÔNICO"

Proposição: PL 1.483/99 Autor: Dr. Hélio
Presidente: Arolde de Oliveira (PFL)
1° Vice-Presidente: Marçal Filho (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Wigberto Tartuce (PPB)
Relator: Julio Semeghini (PSDB)

Titulares 5uplentes

Dr. Hélio Luisinho

Autor: Eduardo Jorge e Outros

Alex Canziani
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Narcio Rodrigues
Ricardo Ferraço
Rodrigo Maia
Salvador Zimbaldi
Walfrido Mares Guia

Bloco (P50B, PTB)

Augusto Franco
Iris Simões

Marcio Fortes
Maria Abadia (Licenciada)

Nelson Marquezelli
Paulo Kobayashi
Romeu Queiroz

Zenaldo Coutinho

Proposição: PEC 20/95

Presidente: Rita Camata (PMDB)
1° Vice-Presidente: Leur Lomanto (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)

Titulares

PFL

5uplentes

Antônio Carlos Konder Reis Cesar Bandeira
Bloco (PMOB, P5T, PTN) Jaime Martins Francisco Coelho

Hermes Parcianello 7 vagas Laura Carneiro IIdefonço Cordeiro

Jorge Pinheiro Leur Lomanto (PMDB) João Mendes

Marçal Filho Paes Landim José Carlos Fonseca Jr.

Marcelo Barbieri Paulo Magalhães Sérgio Barcellos

Maria Elvira Vilmar Rocha 1 vaga

Pinheiro Landim
1 vaga PMOB

Darclsio Perondi Cezar Schirmer
PFL Edison Andrino Germano Rigollo

Arolde de Oliveira Francisco Rodrigues Elcione Barbalho Maria Elvira

Corauci Sobrinho José Carlos Fonseca Jr. Luiz Billencourt 3 vagas

Gerson Gabrielli Kátia Abreu Rita Camata

Luciano Pizzatto Moroni Torgan 1 vaga

Paulo Octávio Paulo Marinho
Rubem Medina Zezé Perrella
Vic Pires Franco 1 vaga P50B

Adolfo Marinho CustÓdio Mattos
PT Bonifácio de Andrada Feu Rosa

Jorge Bittar 4 vagas Carlos Mosconi João Almeida



Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Luiz Carlos Hauly
Paulo Kobayashi
Zulaiê Cobra

Gílmar Machado
João Paulo
José Genofno
Milton Temer

Cunha Bueno
Felter Júnior
Nelson Meurer

Duilio Pisaneschi
Eduardo Seabra

Neiva Moreira

Haroldo Lima

Bispo Wanderval

Fernando Gabeira

Mareio Fortes
Ricardo Ferraço

Saulo Pedrosa

PT

Eduardo Jorge (Licenciado)
Virgflío Guimarães

2 vagas

PPB

Augusto Nardes
Júlio Redecker

Nelo Rodolfo (PMDB)

PTB

Fernando Gonçalves
Magno Malta

POT

1 vaga

Bloco (PSB, pedoB)

Pedro Valadares

Paulo José Gouvêa

PV

1 vaga

Félix Mendonça
Helenildo Ribeiro
Manoel Salviano
Nelson Otoch

Cleuber Carneiro
Jorge Khoury
José Rocha
Lavoisier Maia
Paulo Braga
Roberto Pessoa

Armando Monteiro
Fernando Diniz
João Magalhães
Jonival Lucas Junior
Jorge Alberto
Marcelo Castro

Avenzoar Arruda
Waldir Pires
Wellington Dias

Augusto Faras
João Leão
Pedro Corrêa

Haroldo Uma
Pedro Valadares

Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feijó

2 vagas

Bloco (PFL, PST)

Carlos Alberto Rosado
Francisco Coelho

José Thomaz NonO
Osvaldo Coelho

Paes Landim
Wilson Braga

PMOB

Albérico Filho
Antônio do Valle

4 vagas

PT

Fernando Ferro
Luiz Alberto

Virgílio Guimarães

PPB

José Unhares
Márcio Reinaldo Moreira

Mário Negromonte (PSDB)

Bloco (PSB, pedoB)

Djalma Paes
Tânia Soares

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo II
Telefone: 318-8428

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 57-A, DE 1999,
QUE "ALTERA O ART. 159 PARA INSTITUIR

O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DO SEMI-ÁRIDO E PREVÊ SUAS

FONTES DE RECURSOS"

PHS
Ariston Andrade (PFL) 1 vaga

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Anexo 1- Pavimento Superior s/165-B
Telefone: 318-7064 Fax: 318-2140Proposição: PEC 57/99 Autor: João Leão e Outros

Pimentel Gomes
Wolney Queiroz

João Caldas

Bloco (POT, PPS)

Clementino Coelho
Salomão Gurgel

Bloco (PL, PSL)

Eujácio Simões

Presidente: João Leão (PPB)
1° Vice-Presidente: Paulo Braga (PFL)
2° Vice-Presidente: Waldir Pires (PT)
3° Vice-Presidente: Helenildo Ribeiro (PSDB)

Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DA LEI N° 9.503,

DE 1997, QUE "INSTITUI O CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO"

Bloco (PSOB, PTB)

Armando Abflio
Armon Bezerra
Carlos Batata
Carlos Dunga

B.Sá
Claudio Cajado (PFL)

Inaldo Leitão
José Teles

Proposição: Autor: José Carlos Aleluia
Presidente: Ary Kara (PPB)
1° Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente:
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)



Titulares

Couraci Sobrinho
Joaquim Francisco
José Carlos Aleluia

Euler Morais
Jorge Tadeu Mudalen
Salatiel Carvalho

Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Aroldo Bezerra

Marcos Afonso
Wellington Dias

Ary Kara
Simão Sessim

PFL

PMOB

PSOB

PT

PPB

Suplentes

Luiz Durão
Wilson Braga

1 vaga

Glycon Terra Pinto
Marçal Filho

Mauro Lopes

Márcio Matos (PTB)
Vicente Caropreso

Márcio Matos (PTB)

João Coser
1 vaga

Almir Sá
João Tota

Carlos Alberto Rosado
Celcita Pinheiro
Francisco Coelho
Jaime Fernandes
José Rocha
Luciano Pizzalto
Mário Assad Júnior

Alberto Fraga
Confúcio Moura
Darcfsio Perondi
Igor AveJino
Moacir Michelelto
Silas Brasileiro

Bloco (PFL, PST)

Adauto Pereira
Deusdeth Pantoja

Jaime Martins
Joaquim Francisco

Paulo Octávio
Pedro Pedrossian (PPB)

1 vaga

PMOB

Freire Júnior
José Borba

Marcelo Castro
Osvaldo Reis

2 vagas

PT

Duilio Pisaneschi

Dr. Hélio

PTB

POT

1 vaga

Fernando Zuppo

João Grandão
Luiz Eduardo Freenhalgh
Marcos Afonso
Nilson Mourão

Fernando Ferro
Luci Choinacki

2 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)

Gonzaga Patriota

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

1 vaga Felter Júnior
Hugo Biehl
Salomão Cruz

PPB

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Roberto Balestra

Lincoln Portela João Caldas Bloco (PSB, PCdoB)

Secretária: Edla Calheiro Bispo
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-7062/7061 Fax: 318-2140

Aldo Arantes
Sérgio Novais

Kincas Mattos
Vanessa Grazziotin

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ANALISAR O PROJETO DE LEI N° 2.905, DE

1997, QUE "IMPÕE CONDiÇÕES PARA A
COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS

GENETICAMENTE MODIFICADOS"

Bloco (POT, PPS)

Emerson Kapaz Alceu Collares
Pompeo de Maltos Márcio Biltar

Bloco (PL, PSL)
Ronaldo Vasconcellos Paulo José Gouvêa

Proposição: PL 2.905/97 Autor: Fernando Gabeira
PV

Secretária: Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Anexo li, pavimento Superior, sala 165-B
Telefone:318-7555 Fax: 318-2140

Presidente: Carlos Alberto Rosado (PFL)
1° Vice-Presidente: Saulo Pedrosa (PSDB)
2° Vice-Presidente: João Grandão (PT)
3° Vice-Presidente: Hugo Biehl (PPB)
Relator: Confúcio Moura (PMDB)

Fernando Gabeira Marcos Rolim (PT)

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 3.198, DE 2000, QUE
"INSTITUI O ESTATUTO DA IGUALDADE
RACIAL, EM DEFESA DOS QUE SOFREM
PRECONCEITO OU DISCRIMINAÇÃO EM

FUNÇÃO DE SUA ETNIA, RAÇA ElOU COR, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Carlos Batata
Carlos Dunga
Luiz Ribeiro
Nelson Marquezelli
Rose de Freitas
Saulo Pedrosa
Xico Graziano
1 vaga

Suplentes

Elias Murad
José Carlos Elias

José Carlos Martinez
Odllio Balbinolti

Paulo Mourão
Pedro Canedo

Welinton Fagundes
1 vaga

Proposição: PL 3.198/00 Autor: Paulo Paim



Presidente: Saulo Pedrosa (PSDB)
1° Vice-Presidente:
2° Vice-Presidente: Luiz Alberto (PT)
3° Vice-Presidente: Almerinda de Carvalho (PPB) (Licenciado)

Relator: Reginaldo Germano (PFL)

Titulares Suplentes

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: Si/as Brasileiro (PMDB)
Titulares Suplentes

Bloco (PSDB, PTB)

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Bloco (PSB, PCdoB)

Evandro Milhomen Agnelo Queiroz
Tânia Soares 1 vaga

Bloco (PDT, PPS)
Alceu Collares Dr. Hélio
Ivan Paixão Regis Cavalcante

Bloco (PL, PSL)

Lincoln Portela Marcos de Jesus

PV

Fernando Gabeira 1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

Bloco (PSDB, PTB)

Eduardo Barbosa
Flávio Arns
João Almeida
Lino Rossi
Marisa Serrano
Murilo Domingos
Narcio Rodrigues
Saulo Pedrosa

Bloco (PFL, PST)

Celcita Pinheiro
IIdefonço Cordeiro
Milton Barbosa
Reginaldo Germano
Yvonilton Gonçalves
Zezé Perrella

PMDB

Alberto Fraga
Damião Feliciano
Freire Júnior
Jorge Pinheiro
Maurilio Ferreira Lima
Osmar Terrai

PT

Gilmar Machado
João Grandão
Luiz Alberto

PPB

Almerinda de Carvalho (Licenciado)
José Linhares
P~tor Amarildo (Licenciado)

Airton Roveda
Eduardo Seabra

Nelson Trad
Rose de Freitas

4 vagas

Átila Lins
Cleuber Carneiro

Costa Ferreira
Lavoisier Maia

Nice Lobão
Pedro Irujo

Nair Xavier Lobo
5 vagas

Carlos Santana
Manoel Vitório

Paulo Paim

3 vagas

Eduardo Barbosa
Fátima Pelaes
Lidia Quinan
Lúcia Vânia
Maria Abadia (Licenciado)
Max Mauro
Rafael Guerra
Raimundo Gomes de Matos

Darcfsio Perondi
Euler Morais
João Matos
Maria Elvira
Silas Brasileiro
Teté Bezerra
Themfstocles Sampaio

PFL

Almerinda de Carvalho
Euler Ribeiro
Laura Carneiro
Marcondes Gadelha
Moroni Torgan
Nice Lobão
Ursicino Queiroz

PT

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Eduardo Jorge (Licenciado)
Maria do Carmo Lara
Paulo Paim

PPB

Arnaldo Faria de Sá
Celso Russomanno
José Linhares

PDT

Fernando Coruja

Djalma Paes

Carlos Mosconi
Eduardo Seabra

Feu Rosa
Flávio Arns

Nelson Marchezan
Saulo Pedrosa

2 vagas

Freire Júnior
Osvaldo Biolchi

5 vagas

Celcita Pinheiro
Expedito Júnior

Kátia Abreu
Lavoisier Maia

Luis Barbosa
Medeiros (S. Par!.)

Roland Lavigne (PMDB)

Angela Guadagni
Carlito Merss

Geraldo Magela
Padre Roque

Antonio Joaquim Araújo
1 vaga

Dr. Hélio

Alcione Athayde

Secretária: Maria Terezinha Donati
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8783 Fax: 318-2140/2995

Lincoln Portela
Bloco (PL, PSL)

Robério Araújo



PPS João Paulo 1 vaga

1 vaga

PHS

1 vaga
Roberto Balestra
Salomão Cruz
Yvonilton Gonçalves (PFL)

PPB
Arnaldo Faria de Sá
Cleonâncio Fonseca

1 vaga

Roberto Argenta

Secretário (a): Heloisa Pedrosa Diniz
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056

1 vaga PDT
Fernando Coruja

Bloco (PSB, PCdoB)
Pedro Valadares

Miriam Reid

Aldo Arantes

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 (PSDB, PTB)

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Autor: Eduardo Jorge e
Fernando Gabeira

1 vaga

Rubens Furlan

Marcos de Jesus

PFL

Bloco (PL, PSL)

PPS

Pastor Valdeci Paiva

Secretária: Angélica Maria Landim Fialho Aguiar
Local: Anexo 11 - Sala 165-B
Telefone: 318-8790 Fax: 318-2140

PHS

Ronaldo Vasconcellos (S. ParI.)

Emerson Kapaz

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI W 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)

Titulares Suplentes

Suplentes

Alexandre Santos
Dr. Heleno

Lúcia Vânia
Osmânio Pereira

Paulo Mourão
Rommel Feij6

Walfrido Mares Guia
1 vaga

Proposição: PL 2.186/96

Presidente: Pedro Chaves (PMDB)
1° Vice-Presidente: Lidia Quinan (PSDB)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Salomão Cruz (PPB)
Relator: Ronaldo Caiado (PFL)

Titulares

Airton Roveda
Fátima Pelaes
Jovair Arantes
Juquinha (PL)
Lidia Quinan
Marcus Vicente
Nelson Marquezelli
Pedro Canedo

Euler Morais
Marçal Filho
Nair Xavier Lobo
Pedro Chaves
Salatiel Carvalho
Themlstocles Sampaio
Zé Gomes da Rocha
1 vaga

Alberto Fraga
Freire Júnior

Geovan Freitas
Luiz Bittencourt

Norberto Teixeira
Osvaldo Reis
Teté Bezerra

Gerson Gabrielli
Lavoisier Maia
Mussa Demes
Paulo Magalhães
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza
Rubem Medina

Adauto Pereira
Costa Ferreira

Expedito Júnior
IIdefonço Cordeiro

Luis Barbosa
Paulo Marinho
Zezé Perrella

PFL PMDB
Abelardo Lupion
Darci Coelho (Licenciado)
Kátia Abreu
Lael Varella
Moroni Torgan
Ronaldo Caiado
Sérgio Barcellos

Carlos Nader
Jaime Fernandes

José Carlos Fonseca Jr.
José Mendonça Bezerra

José Rocha
Pedro Pedrossian

Ursicino Queiroz

João Henrique
João Magalhães
Jorge Alberto
Marcelo Barbieri
Osvaldo Biolchi
1 vaga

Gastão Vieira
Mendes Ribeiro Filho

Osmânio Pereira (PSDB)
3 vagas

Dr. Rosinha
Jair Meneguelli
Jaques Wagner

PT
Ivan Valente

João Grandão
Luciano Zica

Basilio Villani
Chico da Princesa

PSDB

Anivaldo Vale
Basilio Vil/ani



Custódio Mattos
Jovair Arantes
Nelson Otoch
Osmânio Pereira

Nelson Otoch
Vicente Caropreso

Veda Crusius
1 vaga

Silvio Torres
1 vaga

Bloco (PFL, PST)

2 vagas

PT

Arlindo Chinaglia (Licenciado)
Jair Meneguelli
Waldomiro Fioravante
1 vaga

4 vagas

Corauci Sobrinho
lédio Rosa
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Paulo Marinho
Zezé Perrella

Aldir Cabral
Chico Sardelli

IIdefonço Cordeiro (PSDB)
Joel de Hollanda

Luis Barbosa
1 vaga

PPB PMOB

Ary Kara
Ibrahim Abi-Ackel
Márcio Reinaldo Moreira

PTB

Almir Sá
José Janene

Simão Sessim

Darcfsio Perondi
Dr. Antonio Cruz
Geovan Freitas
José Lourenço
Jurandil Juarez
Nelo Rodolfo

6 vagas

Duilio Pisaneschi
1 vaga

2 vagas
PT

POT

Fernando Coruja 1 vaga

Dr. Rosinha
Gilmar Machado
Pedro Celso

Carlito Merss
João Grandão

Luiz Sérgio

PPB

Bloco (PSB, PCdoB)

Clementino Coelho (PPS)

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

1 vaga

Eurico Miranda
João Pizzolatti
Telmo Kirst

Aldo Rebelo
Eduardo Campos

Augusto Farias
2 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)
Agnelo Queiroz

1 vaga

Paulo José Gouvêa De Velasco Bloco (POT, PPS)

PPS
Olimpio Pires
Regis Cavalcante

Rubens Bueno
1 vaga

Rubens Bueno Pedro Eugênio

Secretária: Fátima Moreira
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7060

Luciano Bivar

Bloco (PL, PSL)

Ronaldo Vasconcellos

PV

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 4.874, DE 2001, QUE
"INSTITUI O ESTATUTO DO DESPORTO"

Autor: Silvio Torres e Outros

Secretário: Marcos Figueira
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior, sala 165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 151, DE 1995,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO 11 DO
ART. 37 DO PARÁGRAFO ]O DO ART. 144 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL", E APENSADA
(SEGURANÇA PÚBLICA)

1 vaga1 vaga

Suplentes

Presidente: Jurandíl Juarez (PMDB)
1° Vice-Presidente: José Rocha (PFL)
2° Vice-Presidente: Pedro Canedo (PSDB)
3° Vice-Presidente: Telmo Kirst (PPB)
Relator: Gilmar Machado (PT)

Titulares

Proposição: PL 4.874/01

Bloco (PSOB, PTB) Proposição: PEC 151/95 Autor: Gonzaga Patriota e Outros

Alex Canziani
Alexandre Santos
Jovair Arantes
Léo Alcântara
Pedro Canedo
Sérgio Reis

Basflio Víllani
Expedito Júnior

Josué Bengtson
Márcio Matos

Paulo Feijó
Welinton Fagundes (PL)

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)



Suplentes

Titulares

Abelardo Lupion
Aldir Cabral (PSDB)
Gervásio Silva
José Thomaz Nonê
Laura Carneiro
Lavoisier Maia
Wilson Braga

Alberto Fraga
Hélio Costa
Jorge Pinheiro
Luiz Bittencourt
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo

Lino Rossi
Marcus Vicente
Moroni Torgan (PFL)
Paulo Feijó
Wanderley Martins (PSB)
Zulaiê Cobra

PFL

PMDB

PSDB

PT

Suplentes

Adauto Pereira
Francisco Coelho

Francisco Rodrigues
IIdefonço Cordeiro

Reginaldo Germano
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Mendes Ribeiro Filho
Synval Guazelli

4 vagas

Antonio Feijão
Arnon Bezerra
Badu Picanço

Feu Rosa
Max Rosenmann

Zenaldo Coutinho

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 639, DE 1999,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 5° DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL" E À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 4, DE 1999,

QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 5° DO ART. 14
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

RESTABELECENDO A INELEGIBILIDADE PARA
OS MESMOS CARGOS, NO PERíODO
SUBSEQÜENTE, DO PRESIDENTE DA

REPÚBLICA, DOS GOVERNADORES DE
ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL, DOS

PREFEITOS E DE QUEM HOUVER SUCEDIDO
OU SUBSTITUíDO NOS SEIS MESES

ANTERIORES AO PLEITO", APENSADA
ÀQUELA (INELEGIBILIDADE)

Proposição: PEC 639/99 Autor: José Carlos Aleluia e Outros

Presidente Deusdeth Pantoja (PFL)
1° Vice-Presidente: Mattos Nascimento (PST)
2° Vice-Presidente: João Paulo (PT)
3° Vice-Presidente: Augusto Franco (PSDB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares

Geraldo Magela
José Dirceu
Marcos Rolim
José Genolno

Arnaldo Faria de Sá
Edmar Moreira
Pedro Corrêa

Luiz Antonio Fleury

Eurfpedes Miranda

PPB

PTB

PDT

Carlos Santana
Luiz Eduardo Greenhalgh

Nelson Pellegrino
Wellington Dias

Jair Bolsonaro
2 vagas

Roberto Jefferson

Wanderley Martins

Aracely de Paula
Deusdeth Pantoja
Gerson Gabrielli
José Rocha
Kátia Abreu
Moreira Ferreira
Paulo Octávio

Jorge Alberto
Norberto Teixeira
Paulo Lima
3 vagas

PFL

PMDB

Átila Lins
Gervásio Silva

IIdefonço Cordeiro
José Mendonça Bezerra

Pauderney Avelino
Pedro Irujo

Pedro Pedrossian

Hermes Parcianello
José índio

Osvaldo Reis
3 vagas

Gonzaga Patriota

Bloco (PSB, PCdoB)

Agnelo Queiroz PSDB

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Cabo Júlio Paulo José Gouvêa

PPS

Augusto Franco
DI. Heleno
João Almeida
Jovair Arantes
Silvio Torres
Vicente Arruda

Affonso Camargo
Alberto Goldman

Carlos Batata
Léo Alcântra

Nelson Otoch
Sérgio Carvalho

Ayrton Xerêz (Licenciado) Regis Cavalcante

Secretária: Heloisa Pedrosa Dinlz
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone.: 318-6874 Fernando Ferro

PT

4 vagas



João Paulo
Milton Temer
Wellington Dias

PPB

IIdefonço Cordeiro
José Rocha
Neuton Lima
Oscar Andrade

PMOB

Joaquim Francisco
Luis Barbosa

2 vagas

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Luiz Fernando

PTB

1 vaga

POT

José Roberto Batochio

Dr. Benedito Dias
Roberto Balestra

Vadão Gomes

Josué Bengtson

Fernando Coruja

Antônio do Valle
Domiciano Cabral
João Henrique
José Borba
Osmar Serraglio
Pedro Chaves

Alberto Goldman
Chico da Princesa
Mário Negromonte
Paulo Feijó
Romeu Queiroz
Silvio Torres

PSOB

Barbosa Neto
Cezar Schirmer

Darcfsio Perondi
Lamartine Posella

Múcio Sá
Ricardo Izar

Alex Canziani
Feu Rosa

Mareio Fortes
Marcus Vicente

Nelson Marchezan
1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

Sérgio Novais José Antonio Almeida

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Carlos Santana
Pedro Celso
Teima de Souza
Wellington Dias

PT

João Coser
Luiz Sérgio

2 vagas

Almeida de Jesus (Licenciado)

PPS

1 vaga

Cabo Júlio

Regis Cavalcante

Almir Sá
Ary Kara
1 vaga

PPB

PTB

Francisco Silva (PST)
Júlio Redecker

Telmo Kirst

Bloco (PL, P5T. PMN, PSO, P5L)
Eujácio Simões Almeida de Jesus (Licenciado)

Secretária: Leila Machado
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 129-B
Telefone: 318-8431

Secretário: Edla Calheiros Bispo
Local: Anexo 11, pavimento superior sala 168-A
Telefone: 318-7062 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 1.615, DE 1999, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "DISPÕE SOBRE A

CRIAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES, DO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE

TRANSPORTES, REESTRUTURA O SETOR
FEDERAL DE TRANSPORTES,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Oullio Pisaneschi

Olfmpio Pires

Jandira Feghali

Airton Cascavel

POT

Bloco (P5B, PCdoB)

PV

1 vaga

1 vaga

1 vaga

1 vaga

Proposição: PL 1.615/99 Autor: Poder Executivo
Presidente: João Henrique (PMDB)
1° Vice-Presidente: Basilio Villani (PSOB)
2° Vice-Presidente: Teima de Souza (PT)
3° Vice-Presidente:
Relator: Eliseu Resende (PFL)

Titulares Suplentes

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO ~ 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"Affonso Camargo

Aracely de Paula
Eliseu Resende

PFL

Átila Lins
Francisco Rodrigues

João Ribeiro Proposição: PEC 136/99 Autor. Poder Executivo



PFL

Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Herculano Anghinetti (PPB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 137, DE 1999,
QUE "ESTABELECE LIMITE PARA

REMUNERAÇÃO, SUBsíDIO, PROVENTO OU
PENSÃO, APLICÁVEL AOS TRÊS PODERES

PÚBLICOS E AO MINISTÉRIO PÚBLICO"
Proposição: PEC 137/99 Autor: Poder Executivo

Presidente: Gastão Vieira (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jaime Martins (PFL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Jonival Lucas Júnior (PMDB)
Relator: Vicente Arruda (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

Ariston Andrade
Corauci Sobrinho
José Carlos Aleluia
Lufs Barbosa
Mussa Demes
Neuton Lima
Pedro Irujo

Armando Monteiro
Darcfsio Perondi
Jorge Alberto
Osmar Serraglio
2 vagas

Alexandre Santos
Carlos Mosconi
Inaldo Leitão
Luiz Carlos Hauly
Nelson Otoch
Veda Crusius

Suplentes

Cláudio Cajado
Expedito Júnior

Francisco Coelho
Lael Varella
Luiz Durão

Pedro Fernandes
Werner Wanderer

PMOB
Confúcio Moura

Salatiel Carvalho
4 vagas

PSOB
André Benassi

B. Sá
Fátima Pelaes

Mário Negromonte
Ronaldo Cezar Coelho (Licenciado)

1 vaga

Darci Coelho (Licenciado)
Jaime Martins
José Carlos Aleluia
José Thomaz Nonô
KátiaAbreu
Luciano Castro
Paes Landim

PMOB

Carlos Nader
Nice Lobão

Paulo Braga
Robson Tuma
Wilson Braga

2 vagas

PT

Arlindo Chinaglia (Licenciado) Dr. Rosinha
José Pimentel Henrique Fontana
2 vagas Professor Luizinho

1 vaga
PPB

Herculano Anghinetti Edmar Moreira
Nelson Meurer Jair Bolsonaro
Pedro Corrêa Ricardo Barros

PTB

Fernando Gonçalves Antônio Jorge
José Carlos Elias Nelson Marquezelli

POT

Fernando Coruja 1 vaga

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSl)

Cezar Schirmer
Gastão Vieira
Hélio Costa
Jorge Alberto
Jorge Wilson
Ricardo Izar

PSOB

Antonio Carlos Pannunzio
Helenildo Ribeiro
Léo Alcântara
Raimundo Gomes de Matos
Saulo Pedrosa
Vicente Arruda

PT

Geraldo Magela
3 vagas

Freire Júnior
Marçal Filho

Osvaldo Biolchi
Osvaldo Reis

Philemon Rodrigues (PL)
1 vaga

Alexandre Santos
Dr. Heleno

Jutahy Júnior
Lino Rossi

Marcus Vicente
Nicias Ribeiro

Henrique Fontana
José Genofno

2 vagas

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7061 Fax: 318-2140

João Caldas

Jandira Feghali

Pedro Eugênio

Almeida de Jesus (Licenciado)

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

PPS

1 vaga

PPB

Hugo Biel
Ibrahim Abi-Ackel
Jonival Lucas Júnior (PMDB)

PTB

Walfrido Mares Guia
1 vaga

POT

Eurfpedes Miranda

Gerson Peres
Romel Anfzio

Vvonilton Gonçalves (PFL)

Luiz Antonio Fleury
Silas Câmara

Fernando Coruja



Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL) PPB

Almeida de Jesus (Licenciado) Paulo José Gouvêa Almir Sá
Iberê Ferreira
Yvonilton Gonçalves (PFL)

João Tota
2 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)
PTB

Alexandra Cardoso Dr. Evilásio (Licenciado)
Murilo Domingos Nelson Marquezelli

PPS
POT

1 vaga 1 vaga
Neiva Moreira Serafim Venzon

1 vaga

Cabo Júlio

Suplentes

Airton Cascavel

Autor. Sérgio Novais
e Maria do Carmo Lara

PPS

Presidente: Rodrigo Maia (PTB)
1° Vice-Presidente: Jorge Alberto (PMDB)
2° Vice-Presidente: Maria do Carmo Lara (PT)
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPB)
Relator: Adolfo Marinho (PSDB)

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)

Proposição: PL 2.763/00

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo 11, SI 165-B
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER AO PROJETO DE LEI N°

2.763, DE 2000, QUE "DISPÕE SOBRE A
pOLíTICA NACIONAL DE SANEAMENTO, SEUS

INSTRUMENTOS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

1 vaga

Paulo Baltazar

Bloco (PL, PST, PMN, PSO, PSL)

Eujácio Simões

Bloco (PSB, PCdoB)

Suplentes

6 vagas

Deusdeth Pantoja
Francisco Garcia
Gilberto Kassab

Neuton Lima
Paulo Marinho

Ronaldo Caiado
1 vaga

PFL

PMOB

Francisco Rodrigues
lldefonço Cordeiro
Laura Carneiro
Rubem Medina
Sérgio Barcellos
Werner Wanderer
1 vaga

Edison Andrino
Freire Júnior
Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
2 vagas

Secretário: Erles Janner Costa Gorini
Local: Serviço de Comissões Especiais, Anexo li, sala 168-A
Telefone: 318-7067 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 294, DE 1995,
QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO § 1° DO ART. 54

DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS" -

BATALHÃO SUEZ
Proposição: PEC 294/95 Autor: Sérgio Barcellos e Outros

Presidente: Iberê Ferreira (PPB)
1° Vice-Presidente: Sérgio Barcellos (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Santana (PT)
3° Vice-Presidente: Dino Fernandes (PSDB)
Relator: Jorge Wilson (PMDB)
Titulares

Dino Fernandes
Dr. Heleno
Helenildo Ribeiro
Rommel Feijó
Sérgio Reis
1 vaga

PSOB

Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

Saulo Pedrosa
3 vagas

Adolfo Marinho
Antonio Carlos Pannunzio
Custódio Mattos
Julio Semeghini
Márcio Fortes
Paulo Kobayshi
Ricardo Ferraço
Rodrigo Maia

Alex Canziani (Licenciado)
Antonio Cambraia
Candinho Mattos

Dino Fernandes (PPB)
Dr. Heleno

João Castelo
Juquinha

Ronaldo Cezar Coelho (Licenciado)

Bloco (PFL, PSn

Adão Pretto
Carlos Santana
Marcos Afonso
1 vaga

PT

4 vagas

Carlos Alberto Rosado
Gilberto Kassab
José Carlos Aleluia
Luciano Pizzallo
Marcos Cintra
Pedro Fernandes

Cleuber Carneiro
Eliseu Resende

Francisco Garcia
João Mendes

Mário Assad Júnior
Neuton Lima



Bloco (PSB, PCdoB)

Benito Gama
Jorge Alberto
José Chaves
Leur Lomanto
Milton Monti
Pinheiro Landim

Iara Bernardi
Maria do Carmo Lara
Professor Luizinho

Eliseu Moura
Eni Voltolini
Simão Sessim

Alexandre Cardoso
Sérgio Novais

Ivan Paixão
João Sampaio

Ronaldo Vasconcellos

Dajalma Paes (PSB)

PMOB

Hermes Parcianello
Jorge Tadeu Mudalen

Marinha Raupp
Mendes Ribeiro Filho

Salatiel Carvalho
1 vaga

PT

Henrique Fontana
Iara Benardi
João Magno

PPB

Dr. Benedito Dias
Fetter Júnio

João Pizzolalti

Inácio Arruda
José Antonio Almeida

Bloco (POT, PPS)
OIimpio Pires

Pedro Eugênio

Bloco (PL, PSL)
Philemon Rodrigues

PHS
1 vaga

PMOB
Albérico Filho José Chaves
Eunicio Oliveira José Priante
João Henrique Marçal Filho
Leur Lomanto Roland Lavigne
Olavo Calheiros 2 vagas
Wagner Rossi

PT

Jair Meneguelli José Genoíno
Ricardo Berzoini Orlando Fantazzini
Teima de Souza Paulo Delgado

PPB

Cunha Bueno Augusto Nardes
Herculano Anghinetti Pedro Corrêa
Simão Sessim Simão Sessim

Bloco (PSB, PCdoB)

Jandira Feghali Gonzaga Patriota
Pedro Valadares 1 vaga

Bloco (POT, PPS)

Airton Dipp Airton Cascavel
João Herrmann Neto Dr. Hélio

Proposição: PL 3.846/00 Autor: Poder Executivo
Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
1° Vice-Presidente: Paulo Magalhães (PFL)
2° Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
3° Vice-Presidente: Cunha Bueno (PPB)
Relator: Leur Lomanto (PMDB)

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 3.846, DE 2000,
DO PODER EXECUTIVO, QUE

"DISPÕE SOBRE A ORDENAÇÃO DA
AVIAÇÃO CIVIL, CRIA A AGÊNCIA

NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Bloco (PFL, PST)

Bloco (PSOB, PTB)

Suplentes

Luiz Piauhylino
Marisa Serrano

1 vaga

Autor: Miro Teixeira

1 vaga

Ronaldo Vasconcellos

PTN

Bloco (PL, PSL)

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA
A "ESCLARECER EM QUE CIRCUNSTÂNCIA
OCORREU A MORTE DO EX-PRESIDENTE

JOÃO GOULART, EM 6 DE DEZEMBRO
DE 1976, NA ESTÂNCIA DE SUA

PROPRIEDADE, NA PRovíNCIA DE
CORRIENTES, NA ARGENTINA"

Secretário: Marcos Figueira
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056 Fax: 318-2140

Proposição:

Bloco (PSOB, PTB)

José de Abreu

Luciano Bivar

Nelson Marchezan
Vicente Caropreso
Veda Crusius

Presidente: Reginaldo Germano (PFL)
1° Vice-Presidente: Coriolano Sales (PMDB)
2° Vice-Presidente: Marcos Rolim (PT)
3° Vice-Presidente: Luis Carlos Heinze (PPB)
Relator: Miro Teixeira (PDT)

Titulares
Luis Barbosa
Paes Landim

Paulo Gouvêa
Paulo Octávio
Ricardo Fiuza

Vic Pires Franco

Alexandre Santos
Antonio Feijão

Fernando Gonçalves
Iris Simões

Léo Alcântara
Luiz Carlos Hauly

Luiz Piauhylino
Márcio Fortes

Eliseu Resende
Francisco Rodrigues
Heráclito Fortes
José Mendonça Bezerra
Paulo Magalhães
Robson Tuma

Alberto Goldman
Anivaldo Vale
Chico da Princesa
Chiquinho Feitosa
Eduardo Seabra
Feu Rosa
Nelson Marchezan
Nelson Trad



Bloco (PMDB, PST, PTN) PT

Coriolano Sales
Osvaldo Biochi

Jorge Pinheiro
Luiz Biltencourt

Pedro Celso 1 vaga

PPB

PFL Edmar Moreira Herculano Anghinelli

Reginaldo Germano
Robson Tuma

Laura Carnero
Sérgio Barcellos PDT

PT

Marcos Rolim Nilmário Miranda

Olimpio Pires

Agnelo Queiroz

Wanderley Martins

Bloco (PSB, PCdoB)
1 vaga

PPB PPS

Luis Carlos Heinze 1 vaga Regis Cavalcante Ayrton Xerêz (Licenciado)

PDT

Miro Teixeira Neiva Moreira

Secretário(a): Marcos Figueira de Almeida
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8430 Fax: 318-2140

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7058 Fax: 318-2140

Bloco (PSB, PCdoB)

Pedro Valadares

Bloco (PL, PSL)
De Velasco

Agnelo Queiroz

Cabo Júlio

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
"ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DAS OITO

AUDIÊNCIAS PREPARATÓRIAS DA
I CONFERÊNCIA MUNDIAL DE COMBATE AO
RACISMO, XENOFOBIA E INTOLERÂNCIAS

CORRELATAS, A REALIZAR-SE EM
AGOSTO DE 2001, NA ÁFRICA DO SUL"

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A
"ESCLARECER EM QUE CIRCUNSTÂNCIA
OCORREU A MORTE DO EX-PRESIDENTE

JUSCELINO KUBITSCHEK, EM 22 DE AGOSTO
DE 1976, EM ACIDENTE RODOVIÁRIO

OCORRIDO NA RODOVIA PRESIDENTE
DUTRA, KM 165, NO MUNiCípIO DE RESENDE"

Autor: Paulo Octávio

Bloco (PMDB, PST, PTN)

Damião Feliciano Albérico Filho
Pinheiro Landim João Colaço

Bloco (PSDB, PTB)

João Almeida Alberto Goldman
Lino Rossi Narcio Rodrigues
Saulo Pedrosa

Suplentes

Autor: Gilmar MachadoProposição:

Presidente: Pinheiro Landim (PMDB)
1° Vice-Presidente: Lino 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

PFL

Bloco (PSDB, PTB)

Carlos Mosconi
Danilo de Castro
Maria Abadia

Inaldo Leitão
João Castelo
Zulaiê Cobra

Raimundo Santos
Reginaldo Germano

Benito Gama
Costa Ferreira

PT

Bloco (PMDB,PST,PTN)
Gilmar Machado João Grandão

Hélio Costa
Osmânio Pereira (PSDB)

Jorge Pinheiro
Luiz Biltencourt 1 vaga

PPB

Pastor Amarildo (Licenciado)

PFL

Cleuber Carneiro
Paulo Octávio

Aracely de Paula
Jaime Martins Dr. Hélio

PDT

José Roberto Batochio



Agnelo Queiroz

Fernando Gabeira

Bloco (PSB, PCdoB)

PV

Tânia Soares

Luiz Alberto (PT)

Dilceu Sperafico
Roberto Balestra
Romel Anizio

PPB

POT

Nelson Meurer
Salomão Cruz

1 vaga

Secretária: Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-8782 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR O PROJETO DE LEI N° 4.842, DE
1998, QUE "DISPÕE SOBRE O ACESSO A

RECURSOS GENÉTICOS E SEUS PRODUTOS
DERIVADOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" E

AOS PROJETOS DE LEI N°S 4579, DE 1998,
4751, DE 1998 E 1953, DE 1999, APESANDOS.

Pompeo de Mattos Dr. Hélio

Bloco (PSB, PcdoB)

Socorro Gomes 1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Paulo José Gouvea Pastor Valdeci Paiva

PPS

Emerson Kapaz 1 vaga

Proposição: PL n° 4.842/98 Autor: SENADO FEDERAL

Bloco (PSOB, PTB)

Presidente: Zezé Perrella (PFL)
10 Vice-Presidente: Pedro Novais (PMDB)
20 Vice-Presidente:
30 Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
Relator: Ricarte de Freitas (PSDB)

Titulares

B.Sá
Carlos Batata
Iris Simões
Renildo Leal
Ricarte de Freitas
Saulo Pedrosa
Sebastião Madeira
Xico Graziano

Freire Júnior
Moacir Micheletto
Pedro Novais
Silas Brasileiro
3 vagas

Suplentes

Fátima Pelaes
Fernando Gonçalves

José Múcio Monteiro (PFL)
Lidia Quinan

Max Mauro
Sérgio Carvalho

2 vagas

Bloco (PMOB,PST,PTN)

7 vaga(s)

PV

Fernando Gabeira Marcos Rolim

Secretário(a): Cily Montenegro
Local: Anexo li, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: 318-7056

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
APRECIAR E PROFERIR PARECER AO

PROJETO DE LEI N° 5.484, DE 2001, QUE
"INSTITUI MECANISMO DE FINANCIAMENTO

PARA O PROGRAMA DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA PARA O AGRONEGÓCIO, PARA
O PROGRAMA DE FOMENTO À PESQUISA EM

SAÚDE, PARA O PROGRAMA DE
BIOTECNOLOGIA E RECURSOS GENÉTICOS
GENOMA, PARA O PROGRAMA DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA PARA O SETOR AERONÁUTICO,

E PARA O PROGRAMA DE INOVAÇÃO
PARA A COMPETITIVIDADE,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PL 5.484/01 Autor: Poder Executivo

Titulares

Bloco (PSOB, PTB)
Alex Canziani

Armando Abllio
Lúcia Vânia

Marisa Serrano
Paulo Mourão

Renildo Leal
Ricardo Izar

Ricarte de Freitas

Euler Ribeiro
José Thomaz Nonô
Luciano Pizzatto
Neuton Lima
Ney Lopes
Zéze Perrella
1 vaga

João Grandão
3 vagas

PFL

Eliseu Resende
João Carlos Bacelar

José Carlos Fonseca Jr.
José Múcio Monteiro

Roberto Argenta (PHS)
Sérgio Barcellos

Wilson Braga

PT

Marcos Afonso
Padre Roque

Teima de Souza
1 vaga

Presidente: Gerson Gabrielli (PFL)
10 Vice-Presidente Custódio Mattos (PSDB)
20 Vice-Presidente: Pedro Eugênio (PT)
30 Vice-Presidente: Darcfsio Perondi (PMDB)
Relator: Luiz Fernando (PPB)

Custódio Mattos
Jovair Arantes
Julio Semeghini
Luiz Piauhylino
Márcio Matos
Pedro Canedo
Xico Graziano
Zila Bezerra

Suplentes



Bloco (PFL, PST) Titulares Suplentes

Euler Ribeiro Aracely de Paula
Bloco (PSOB, PTB)Gerson Gabrielli Jorge Khoury

Joaquim Francisco Osvaldo Coelho Carlos Batata Antônio Jorge
Luis Barbosa Roberto Pessoa Carlos Dunga Carlos Mosconi
Marcondes Gadelha Vilmar Rocha José Carlos Elias Jovair Arantes
Ursicino Queiroz Wilson Braga Luiz Carlos Hauly Nelson Marquezelli

Odllio Balbinotti Nilo Coelho
PMOB Paulo Mourão Sérgio Barros

Saulo Pedrosa 2 vagas
Albérico Filho Confúcio Moura Xico Graziano
Benito Gama 5 vagas
Darcfsio Perondi

PFLLamartine Posella
Leur Lomanto Abelardo Lupion Costa Ferreira
Marçal Filho Cleuber Carneiro Gervásio Silva

Kátia Abreu Joaquim Francisco
PT Marcondes Gadelha Lael Varella

Milton Barbosa Paulo Braga
Jorge Bittar 3 vagas Roberto Pessoa Pedro Fernandes
Luiz Sérgio Ronaldo Caiado Reginaldo Germano
Pedro Eugênio

PPB
Bloco (PMOB, PST, PTN)

Alberto Fraga Confúcio Moura
Dilceu Sperafico Antonio Joaquim Araújo Igor Avelino Edison Andrino
José Unhares Dr. Benedito Dias Moacir Micheletto Freire Júnior
Luiz Fernando Hugo Biehl Osvaldo Reis Marcelo Castro

Silas Brasileiro 2 vagas
Bloco (PSB, PCdoB) Waldemir Moka

Givaldo Carimbão 2 vagas PT
Socorro Gomes Adão Pretto Luiz Sérgio

João Grandão 3 vagas
Nilson Mourão

Bloco (POT, PPS) Padre Roque

Dr. Hélio Clementino Coelho
Ricardo Ferraço Pimentel Gomes PPB

Dilceu Sperafico Fetter Junior
Bloco (PL, PSL) Hugo Biehl Nelson Meurer

Paulo José Gouvêa Mário Assad Júnior
Roberto Balestra 1 vaga

José de Abreu

PTN

1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

Alcione Athayde
José Antonio Almeida

2 vagas

Secretária: Ana Lúcia Ribeiro Marques
Local: Anexo 11 - Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-8782 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA
A ANALISAR E PROFERIR AO PROJETO DE

LEI N" 4.828, DE 1998, QUE "DISPÕE A
PRODUÇÃO, O COMÉRCIO E A FISCALIZAÇÃO

DE SEMENTES, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

Bloco (POT, PPS)

Alceu Collares
Clementino Coelho

Bloco (PL, PSL)

Paulo José Gouvêa

Márcio Bittar
1 vaga

Eujácio Simões

Proposição: PL 4.828/98 Autor: Poder Executivo
PHS

Secretária: Fátima Moreira
Local: Anexo 11- Pavimento Superior - Sala 165-B
Telefone: 318-7060 Fax: 318-2140

Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
1° Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)
2° Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
3° Vice-Presidente: Odflio Balbinotti (PSDB)
Relator: Moacir Micheletto (PMDB)

Luis Carlos Heinze (PPB) 1 vaga



COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 598-A, DE 1998,
QUE "ALTERA A REDAÇÃO DAS LETRAS "a",
"b, "c" e "d" DO INCISO VI DO § 30 DO ART. 14

DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(IDADE MíNIMA PARA CARGO ELETIVO)

Márcio Biltar
Wolney Queiroz

Alceste Almeida

Bloco (PDT, PPS)

Bloco (PL, PSL)

2 vagas

Lincoln Portela

Autor: Paulo Lima e Outros

Secretário: Mário Dráusio Coutinho
Local: Anexo 11, Pavimento Superior, Sala 165-B
Telefone: (61) 318-7058 Fax: 318-2140

Proposição: PEC 598/98

Presidente: Salvador limbaldi (PSDB)
1° Vice-Presidente: Mauro Lopes (PMDB)
2° Vice-Presidente: Orlando Fantazzini (PT)
3° Vice-Presidente: Eni Voltolini (PPB)
Relator: Paulo Magalhães (PFL)

Titulares Suplentes

1 vaga

PV

1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N° 550-A, DE 1997, DO SENHOR
DEPUTADO ANTÔNIO FEIJÃO E OUTROS, QUE "DÁ NOVA

REDAÇÃO AO ART. 40 DO ATO DAS DISPOSIÇÔES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, ALTERA O

PRAZO DE VIGÊNCIA DA ZONA FRANCA
DE MANAUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Bloco (PSDB, PTB)

Átila Lira
Bonifácio de Andrada
Edir Oliveira
Inaldo Leitão
João Almeida
Nelson Trad
Salvador limbaldi
Vicente Caropreso

Carlos Dunga
Félix Mendonça

Helenildo Ribeiro
Osmânio Pereira

Rommel Feijó
Sérgio Reis

lulaiê Cobra
1 vaga Proposição: PEC 550/97 Autor: Antonio Feijão e Outros

Presidente: Francisco Garcia (PFL)

Bloco (PFL, PST) 1° Vice-Presidente: Julio Semeghini (PSDB)
2° Vice-Presidente: Nilson Mourão (PT)

Ivanio Guerra Antônio Carlos Koner Reis 3° Vice-Presidente: João Tota (PPB)

Jairo Carneiro Francistônio Pinto Relator: Elcione Barbalho (PMDB)
José Rocha Kátia Abreu

Titulares SuplentesPaulo Magalhães Mauro Fecury
Rodrigo Maia Osvaldo Coelho
Sérgio Barcellos Paulo Gouvêa

Bloco (PSDB, PTB)

PMDB Antonio Feijão IIdefonço Cordeiro
Haroldo Bezerra Odllio Baldinotli

Cezar Schirmer Asdrubal Bentes Josué Bengtson Pedro Canedo

Coriolano Sales Osvaldo Reis Julio Semeghini Sérgio Carvalho

Lafre Rosado 4 vagas Léo Alcântara Sérgio Reis

Luiz Bittencourt Saulo Coelho lila Bezerra

Mauro Lopes Silas Câmara 2 vagas

1 vaga Vicente Arruda

PT Bloco (PFL, PST)

João Paulo 3 vagas Átila Lins Deusdeth Pantoja
Dr. Gomes Kátia Abreu

Orlando Fantazzini Euler Ribeiro Luciano Castro
Pedro Celso Francisco Garcia Mauro Fecury

Francisco Rodrigues Salomão Cruz
PPB Pauderney Avelino Sérgio Barcellos

Eni Voltolini 3 vagas
Gerson Peres PMDB
Marcus Vicente Asdrubal Bentes Damião Feliciano

Confúcio Moura 5 vagas

Bloco (PSB, PCdoB)
Elcione Barbalho
Igor Avelino

2 vagas
Jurandil Juarez

Alcione Athayde Marinha Raupp
1 vaga



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

Luciano Zica
Marcos Afonso
Nll50n Mourão

Dr. Benedito Dias
João Tota
Luiz Fernando

Agnelo Queiroz
Vanessa Grazziotin

PT

Orlando Fantazzini
2 vagas

PPB

Almir Sá
Jair Bolsonaro

1 vaga

Bloco (PSB, PCdoB)

2 vagas

Bloco (PDT, PPS)

Bloco (PDT, PPS)

Oscar Andrade

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

Lincoln Portela

Vanessa Grazziotin

Airton Cascavel
Eurfpedes Miranda

Raimundo Santos

Luis Barbosa (PFL)

Giovanni Queiroz
1 vaga

Bloco (PL, PSL)

Robério Araújo

PHS

Luiz Carlos Hauly (PSDB)

Proposição:

Coordenador: Bonifácio de Andrada (PSDB)

PFL
Darci Coelho (Licenciado)
Jairo Carneiro
Ney Lopes
Paes Landim
Vilmar Rocha

Autor: Presidente

COMISSÃO CONSELHO

CONSELHO DE ÉTICA E
DECORO PARLAMENTAR DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Presidente: José Thomaz Nonô (PFL)

Titulares

Bloco (PFL, PST)

José Thomaz Nonô
Moroni Torgan
Werner Wanderer

PSDB

Bonifácio de Andrada
Marisa Serrano
Vicente Arruda

PMDB

Barbosa Neto
Osmar Serraglio

PT

Orlando Fantazzini
Waldir Pires

Suplentes

Corauci Sobrinho
lédio Rosa

Robson Tuma

Carlos Batata
Vicente Caropreso

Xico Graziano

Lafre Rosado
Osmar Terra

Iara Bernardi
Marcos Rolim

PMDB

2 vagas

PSDB

Bonifácio de Andrada
Zenaldo Coutinho

PT

1 vaga

PPB
Ibrahim Abi-Ackel

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

De Velasco

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Local: Serv. Comissões Especiais, Anexo 1/
Telefone: 318-8430

GRUPO DE TRABALHO PARA ANALISAR
AS PROPOSIÇÕES EM TRAMITAÇÃO

NA CÂMARA DOS DEPUTADOS
QUE DISPÕEM SOBRE IMUNIDADE

PARLAMENTAR E, SE FOR O CASO,
OFERECER SUGESTÕES ALTERNATIVAS

PPB

Romel Anizio

PTB
Ricardo Izar

João Tota

Nelson Trad

Proposição:
Coordenador: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares

PPB
Ibrahim Abi-Ackel

Autor: Presidnete

Suplentes



PFL

Jaime Martins

PSDB
Antonio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada

PMDB
Cezar Schirmer

PT
Jaques Wagner

PTB

Luiz Antonio Fleury

Bloco (PSB, PCdoB)

José Antonio Almeida

Bloco (PL, PST, PMN, PSD, PSL)

Bispo Rodrigues

PPS

Ricardo Ferraço

PV
Fernando Gabeira

PDT

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 (PMOB) (Licenciado)
1° Vice-Presidente: João Caldas (PL)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSOB)
Relator: Marcondes Gadelha (PFL)

Titulares Suplentes

Albérico Filho (PMOB)
Almeida De Jesus (Licenciado) (PL)
Antônio Jorge (PTB)
Ariston Andrade (PFL)
Aroldo Cedraz (PFL) (Licenciado)
Augusto Franco (PSOB)
Avenzoar Arruda (PT)
B. Sá (PSOB)
Carlos Alberto Rosado (PFL)
Cesar Bandeira (PFL)
Ciro Nogueira (PFL)
Clementino Coelho (PPS)
Cleonâncio Fonseca (PPB)
Cleuber Carneiro (PFL)

Coriolano Sales (PMOB)
Damião Feliciano (PMOB)
Darci Coelho (Licenciado) (PFL)
Ojalma Paes (PSB)
Edmar Moreira (PPB)
Eduardo Jorge (Licenciado) (PT)
Félix Mendonça (PTB)
Fernando Ferro (PT)
Fernando Gabeira (PV)
Gonzaga Patriota (PSB)
Haroldo Lima (PCdoB)
Henrique Eduardo Alves (PMOB) (Licenciado)
Herculano Anghinetti (PPB)
Iberê Ferreira (PPB)
Inácio Arruda (PCdoB)
João Caldas (PL)
João Leão (PSOB)
Joel de Hollanda (PFL)
Jorge Alberto (PMOB)
Jorge Khoury (PFL)
José Linhares (PPB)
José Pimentel (PT)
José Rocha (PFL)
José Thomaz Nonô (PFL)
Laire Rosado (PMOB)
Lavoisier Maia (PFL)
Luiz Dantas (PST)
Manoel Salviano (PSOB)
Marcondes Gadelha (PFL)
Marcelo Teixeira (PMOB)
Marcos de Jesus
Maria Abadia (PSOB) (Licenciada)
Maria do Carmo Lara (PT)
Mário Negromonte (PSOB)
Milton Andrade (PFL)
Múcio Sá (PMOB)
Neiva Moreira (POT)
Nelson Marquezelli (PTB)
Nilo Coelho (PSOB)
Osvaldo Coelho (PFL)
Osvaldo Reis (PMOB)
Paes Landim (PFL)
Pa.ulo Braga (PFL)
Paulo Magalhães (PFL)
Pedro Corrêa (PPB)
Pedro Eugênio (PPS)
Philemon Rodrigues (PL)
Pinheiro Landim (PMOB)
Rafael Guerra (PSOB)
Raimundo Gomes de Matos (PSOB)
Regis Cavalcante (PPS)
Ricardo Rique (PSOB)
Robério Araújo (PL)
Roberto Pessoa (PFL)
Roberto Rocha (PSOB)
Ronaldo Vasconcellos (S. Part.)
Saulo Pedrosa (PSOB)
Sérgio Guerra (PSOB)
Sérgio Novais (PSB)
Sílas Câmara (PTB)
Teima de Souza (PT)
Ursicino Queiroz (PFL)
Waldir Pires (PT)
Wellington Dias (PT)
Wilson Braga (PFL)
4 vagas

Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Serv. Comissões Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefone: 318-7060



CÂMARA DOS DEPUTADOS
CENTRO DE DOCUMENTAÇÂO E INFORMAÇÂO

COORDENAÇÂO DE PUBLlCAÇ('JES

TíTULOS PUBLICADOS - 2001/2002
._---------~--_._..,--

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
(3. ed.)

"~,,

ISBN, 85· 7365155·5

RS 3.30

SOFTWARE LIVRE: A LIBERDADE CHEGOU

ISBN 857365·165·2

R$ 2,20

POLíCIA E OS DIRflTOS HUMANOS, A (2. ed.)

.. t:aw

. A" Fi.)1 i(,i.\ i.v OS
Dll~ll lOS IfllMi\NO,>

ISBN: 85·7365·166·{)

R$ 3,30

BRAZIL CHAMBER OF DEPUTIES :
DOCUMENTATION ANO INFORMATION CENTER

Distribuição gratuita

QlJESTAO INDíGENA' HOMENAGEM AO DIA DO
iNDIO

ISBN: 851365161 X

R$ 2.20

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2000 ; BRASIL 500
ANOS: DESCUBRA OS DIREITOS HUMANOS

ISBN 85·7365·1520

R$ 7,70

------------,-----_..._._~_._-, ...._--------------
Locais de venda: Mídia Livraria. Ed. PrinCipal e Anexo IV da Camara dos Deputados. Telefones: (61) 318-6477/7271.
Informações: Coordenaç~o de Publicações. Telefone: (61) 318-6864. E-mail: publicacoes.cedi@camara.gov.br



SECRETARIA
ESPECIAL
DE EDITORAÇÃO
E PUBLICAÇOES

EDiÇÃO DE HOJE: 704 PÁGINAS


